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FÖRORD 
 

Syftet med denna plan är att klarlägga förutsättningarna för ny vindkraft i Tomelilla kommun. 

De tidigare ställningstagandena som gjorts i kommunens översiktsplan har blivit inaktuella 

och förutsättningarna för vindkraft har förändrats sedan planen antogs 2002. Vindbruksplanen 

ersätter det som sägs om vindkraft i översiktsplanen. 

I en analys klarläggs vilka områden som kan vara lämpade för nya etableringar, vilka 

motstående intressen som berörs och vilka hänsyn som behöver iakttas. I rapporten beskrivs 

de regler som gäller för planering och prövning av vindkraft utifrån en indelning av olika 

typer av vindkraftsanläggningar.  

Vi har försökt att göra vindbruksplanen tillgänglig för alla genom att använda tekniska och 

juridiska termer sparsamt.  

Ett ekonomiskt stöd från Boverket har möjliggjort framtagandet av denna plan som utgör ett 

så kallat tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 

 

 

 

 

 

Torgny Larsson, Ordförande i kommunstyrelsen i Tomelilla 
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Del 1 

SAMMANFATTNING 
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1 SAMMANFATTNING 

Tomelilla kommun har tagit fram antagandehandlingar för denna vindbruksplan, vilken utgör 

ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan 2002 och ersätter det som står om vindkraft där.  

Syftet med det tematiska tillägget till översiktsplanen är att ha en aktuell vindbruksplan som 

ger tydliga riktlinjer för den framtida hanteringen av ärenden så att utbyggnaden av vindkraft 

avspeglar kommunens nuvarande intentioner och ställningstaganden.   

Hela Tomelilla kommun har mycket bra vindlägen, med vindhastigheter över 7 m/s, vilket 

innebär att i princip hela kommunen ur detta hänseende är mycket lämplig för vindkrafts-

utbyggnad. Kommunen har efter analyser av vindförhållanden, landskapets karaktärer, 

områden med särskilda värden samt närhet till antingen större väg eller kraftledning 

identifierat ett antal områden med varierad storlek, där förutsättningarna är sådana att de kan 

vara lämpliga för vindkraftsetablering.  

Etablering av vindkraftverk medför alltid störningar och risker. Många problem har 

begränsats tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan på människor, 

djur och natur. Det finns risk för att människor blir störda av ljud, skuggor eller påverkan på 

landskapsbilden. 

1.1 SAMMANFATTNING AV KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE 

Tomelilla kommun är sedan tidigare positiv till utveckling och utnyttjande av förnyelsebara 

energikällor. Allmänna ställningstaganden kommunen gör genom att anta detta tillägg är att 

praxis för skydd av bostäder, infrastrukturanläggningar och andra verksamheter ska 

upprätthållas. För tätorterna anges ett särskilt skyddsavstånd på 1000 m. 

För områden med starka bevarandevärden ställs särskilt höga krav på utredning av 

förutsättningarna i samband med lov, anmälan och tillståndsprövning. 

Kommunen har tagit generell ställning för att undanta vissa områden från etableringar 

av vindkraft. Följande områden anses vara olämpliga för vindkraftsetableringar:  

 Natur- och kulturreservat, landskapsbildsskyddsområde, föreslagna naturreservat samt 

kulturreservat 

 Natura 2000-områden 

 Strandskyddsområden 

 Befintliga och planerade bostadsområden  

 Flygplatsområde 

 Riksintresse för friluftsliv samt det rörliga friluftslivet 

Övriga ställningstaganden för vindkraftsetableringar:  

 Avstånd mellan enskilda verk: Topografin avgör. Man skall tydligt se att det är skilda 

verk och inte en grupp. 

 Avstånd mellan grupper: Topografin avgör. Man skall inte uppleva grupper av verk i 

mer än ett väderstreck åt gången. Grupper skall upplevas tydligt avgränsade.  

 Grupper kontra spridda verk: Kommunen förordar grupper om tre verk eller fler, 

framför enstaka verk.  
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 Byggnadsminnen: Verk eller grupp skall inte visuellt störa byggnadsminnet. 

 Biotopskyddsområde: Inget fastställt generellt skyddsavstånd, men ej verk inom 

biotopskyddsområden. 

 Landskapsbildskyddsområde: Minsta avstånd skall vara 1000 meter.  

 Färg, utformning: Inom grupper skall verken vara av samma höjd, ha samma kulör 

och rotorbladen skall ha samma varvtal och rotera åt samma håll. Rotorbladsdiametern 

inom en grupp bör vara enhetlig. Vindkraftverk med tre rotorblad förutsätts, med 

hänsyn till upplevelsen av lugnare roterande rörelse, jämfört med verk med två 

rotorblad som ger ett oroligt intryck.  

 Placering: Placering av verk inom en grupp bör ske med enkelt geometriskt mönster. 

Inbördes avstånd mellan verk inom en grupp bör vara samma.   

 Avstånd till närmsta bostad: Minsta avstånd skall vara 500 meter. 

 Avstånd till tätort: Minsta avstånd skall vara 1000 meter.  

1.1.2 Sammanfattande bedömning 

Områden lämpliga för vindkraft 

Av de ursprungliga 20 områdena som i samrådsskedet redovisats för vindkraftutbyggnad, har 

efter detaljstudier resulterat i att två områden finns kvar och pekas ut som lämpliga för 

vindkraft. Annan markanvändning som kan innebära hinder för en framtida utbyggnad av 

vindkraft inom de utpekade områdena ska noggrant studeras och dess konsekvenser för 

framtiden utredas innan lov kan ges.  

Gränserna för de områden som förslås är inte exakta utan måste detaljstuderas i samband med 

varje enskild prövning. 

Dessa områden är område 5 och 10 (se karta nästa sida). 

Utredningsområde för vindkraft 

Av de ursprungliga 20 områdena som i samrådsskedet redovisats för vindkraftutbyggnad, har 

fyra områden efter detaljstudier bedömts som utredningsområden för vindkraft. En etablering 

av vindkraft i dessa områden bedöms vara möjlig men måste prövas med särskild hänsyn till 

landskapsbilden samt natur- och kulturvärden. En framtida detaljerad studie av områdena kan 

resultera i mindre delområden som kan användas för vindkraftsutbyggnad. Denna plan utgör 

inget hinder för pågående eller planerad annan markanvändning.  

Dessa områden är område 3,7, 8 och 15 (se karta nästa sida).  

Områden ej lämpliga för vindkraft 

Av de ursprungliga 20 områdena som i samrådsskedet redovisats för vindkraftutbyggnad, har 

14 områden undantagits med bedömningen områden ej lämpliga för vindkraftsutbyggnad. 

Anledningen till att dessa områden släckts ut är främst på grund av totalförsvaret, arter 

upptagna i artskyddsförordningen, närheten till Natura 2000-områden, naturreservat samt 

andra höga natur- och kulturvärden.  

Dessa områden är 1-2, 4, 6, 9, 11-14 samt 16-20 (se karta sida 64). 

Utöver ovan angivna områden är även övriga ytor, det vill säga hela kommunen undantaget 

de angivna 20 områdena, olämpliga för vindkraft utifrån kommunens generella och övriga 

ställningstagande. Dessa ytor har inte vidare analyserats eller redovisats i samrådsskedet.  
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Figur 1: Vindkraftsområden i Tomelilla kommun, uppdelat på områden lämpliga för vindkraft samt utredningsområde för 

vindkraft utifrån kommunens ställningstagande. Dessutom redovisas befintliga och lovgivna ej uppförda vindkraftverk.  
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1.2 SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

 

Genom vindbruksplanen skulle mellan 13 och 21 vindkraftverk kunna etableras i Tomelilla 

kommun. Nedan sammanfattas hur genomförandet av planen kan förväntas påverka 

människor, landskap, kulturmiljö, natur, infrastruktur och klimat.  

Samlad bedömning 

Enligt vad som framkommit i miljöbedömningen innebär vindbruksplanen en strategi för 

kommunens framtida vindkraftsplanering som har goda förutsättningar att bidra till en hållbar 

utveckling. Vindbruksplanen ger en stark styrning för hur kulturmiljö- och naturintressen ska 

beaktas i den framtida etableringsprocessen för vindkraft. Planen ger även riktlinjer för hur 

vindkraftsetableringar kan utformas för att minimera påverkan på landskapsbilden. 

Vindbruksplanen ger såväl bevarandeintressen som utbyggnadsintresset för vindkrafts-

etableringar utrymme och främjar en god balans mellan dessa delvis motstående intressen, 

dock med en viss övervikt för bevarandeintressena. 

Människorna 

En utbyggnad av vindkraften är endast möjlig om riktvärden för buller och rörliga skuggor ej 

överskrids. Vindbruksplanen ger ur upplevelsestörningssynpunkt en relativt låg påverkan då 

den ger förutsättningar att hantera risken för planlös etablering av enstaka verk utspritt i 

kommunen. 

Landskapet 

Vindbruksplanen klargör fördelarna med en anpassning till kommunens olika landskaps-

karaktärer. Tillsammans med möjligheten att hantera risken för spridd etablering ger det goda 

förutsättningar att hantera riskerna för en negativ påverkan på landskapet. 

Kulturmiljön 

Vindbruksplanen visar tydligt förekomst av kulturmiljövärden och kan därigenom förhindra 

att kulturmiljöer kommer till skada som en följd av okunskap. Merparten av kommunens 

områden som bedöms som lämpliga för vindkraft berör värdefulla kulturmiljöer. Under 

förutsättning att etablering av vindkraft i sådana miljöer föregås av fördjupade studier av 

kulturmiljöpåverkan kan negativa effekter undvikas. Kommunen anses ha valt en relativt 

restriktiv väg i balansen mellan exploateringsintresset och bevarandevärdet. 

Naturen 

Vindbruksplanen visar tydligt förekomst av naturmiljövärden och kan därigenom förhindra 

skada som en följd av okunskap. I utpekandet av lämpliga områden har skyddade 

naturområden undantagits. Negativa effekter på naturmiljön kan undvikas om det i inledande 

etableringsskeden genomförs fördjupade analyser av påverkan på naturvärden, särskilt vad det 

gäller fåglar och fladdermöss. Kommunen anses ha valt en relativt restriktiv väg i balansen 

mellan exploateringsintresset och bevarandevärdet. 

Infrastrukturen 

Inriktningen i vindbruksplanen är att gällande bestämmelser och skyddsavstånd till olika 

infrastrukturanläggningar ska innehållas. Påverkan på infrastrukturanläggningar förväntas 

därför bli begränsad. 
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Klimatet 

Vindbruksplanen förväntas ge följande årliga effekter på klimatet beräknat på medeltalet 17 

stycken vindkraftverk om 2 MW (genom vindbruksplanen skulle mellan 13 och 21 

vindkraftverk kunna etableras i Tomelilla kommun):  

Produktion av 85 000 MWh el, sparad utvinning av kol om ca 34 000 ton, minskade utsläpp 

av koldioxid med ca 85 000 ton, minskade utsläpp av svaveldioxid med ca 102 ton samt av 

kväveoxider om ca 85 ton. 

Vindkraftsetableringar påverkar kommunens möjlighet att även i framtiden innehålla 

miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i positiv riktning. 
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Del 2 

BAKGRUND 
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2 BAKGRUND 

 

2.1 UPPDRAG 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, den 11 augusti 2010, Samhällsbyggnad i uppdrag att 

utarbeta förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft. I samma beslut 

utsågs kommunstyrelsens arbetsutskott som politisk styrgrupp för uppdraget. Det tematiska 

tillägget skall vid antagande ersätta den del av översiktsplanen som behandlar vindkraft. 

2.2 SYFTE 

Syftet med det tematiska tillägg till översiktsplanen är att ha en aktuell vindbruksplan som ger 

tydliga riktlinjer för den framtida hanteringen av ärenden så att utbyggnaden av vindkraft 

avspeglar kommunens nuvarande intentioner och ställningstaganden.   

2.3 MÅL 

Målet är att klarlägga de förutsättningar som finns för vindkraftsutbyggnad i ett tematiskt 

tillägg till gällande översiktsplan. Tillägget skall vara ett tydligt vägledande dokument vid 

hantering av ärenden, samtidigt som det skall utgöra ett hjälpmedel för de som vill etablera 

vindkraftverk inom kommunen.  

2.4 AVGRÄNSNING 

Detta tematiska tillägg handlar enbart om vindkraft. Geografiskt avgränsas tillägget till 

Tomelillas kommungräns. För vindkraftsområden nära kommungränsen kan ibland större 

områden utanför Tomelillas kommungräns behöva beaktas då påverkan kan vara långt 

gående.  

Planförslaget utgår från att finna områden som rymmer tre eller fler av dagens konventionella 

normalstora verk, dvs. ca 120-150 meter höga. En etablering förutsätter intresse från 

markägaren.  

Detaljstudier gällande buller och visuella störningar för föreslagna områden ingår inte i 

planförslaget.  

Kommunens energipolitiska mål redogörs inte, utan hänvisas till den gällande 

översiktsplanen. Kommunfullmäktige gav i april 2011 kommunstyrelsen i uppdrag att 

utarbeta en ny kommuntäckande översiktsplan. Vindbruksplanen skall arbetas in som en del 

av den kommande översiktsplanen. Det tematiska tilläggets tidsperspektiv är till 2020 i 

nuläget, men vid kommande översiktsplanarbete skall tidsperspektivet ses över.  

2.5 PLANERINGSPROCESSEN 

September 2008 beslöt och tillsatte kommunfullmäktige en beredningsgrupp bestående av åtta 

ledamöter, varav fem från majoriteten och tre från oppositionen. Beredningsgruppens uppdrag 

var att utarbeta en ny policy för etablering av vindkraft som del i översiktsplanen. Under 2009 

och fram till sommaren 2010 hade beredningsgruppen möten där ett antal grundläggande 

ställningstaganden togs. Alla dessa ställningstaganden grundades på de olika intressena som 

kan stå i konflikt vid en vindkraftsetablering. Successivt togs respektive områden med 

motstående intresse som ej ansågs förenlig med vindkraft bort från kartan, där även minsta 

avstånd till bostad lades in. Alla de avvägningar och ställningstaganden resulterade i en 

sammanvägningskarta med 20 områden, där inget område var konfliktfritt. 
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Beredningsgruppens ställningstaganden för respektive motstående intresse baserades på 

intresset i sig, ställt mot möjlig skada på intresset orsakat av en vindkraftsetablering. Vilken 

del av Tomelilla, vem som är markägare, storleken på yta etc vägdes ej in i ställnings-

tagandena för de motstående intressena.  

Sammanvägningskartan, med 20 möjliga vindkraftsområden, ett förslag till vindbruksplan 

med bilagor, lämnade beredningsgruppen tillsammans med en slutrapport till kommun-

fullmäktige. Juni 2010 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att, med 

slutrapporten som grund, utarbeta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. I samma beslut 

förklarades beredningens arbete avslutat och gruppen entledigades.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav, augusti 2010, Samhällsbyggnad i uppdrag att utarbeta 

förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft. I samma beslut utsågs 

kommunstyrelsens arbetsutskott som politisk styrgrupp för uppdraget. 

Samrådshandlingar upprättades av samhällsbyggnad med hjälp av konsult (Sweco). 

Kommunstyrelsen godkände vindbruksplanen med bilagor för samråd 23 mars 2011. Samråd 

var under tiden 28 mars tom 8 maj 2011, vilket kungjordes i Ystads Allehanda och Skånska 

Dagbladet 28 mars 2011. Under samråd fanns handlingar tillgängliga på biblioteken i 

Tomelilla, Brösarp, Onslunda och Smedstorp, samt i kommunhuset i foajén och på 

samhällsbyggnad. Handlingarna var även tillgängliga på hemsidan. Under samrådstiden hölls 

fem samrådsmöten i Brösarp (5 april), Skåne Tranås (12 april), Smedstorp (14 april), Övraby 

(20 april), och i Tomelilla (28 april).  

Efter samråd sammanställdes och kommenterades alla yttranden i en samrådsredogörelse. 

Därefter gjordes värderingar och bedömningar av de 20 områdena efter mera studier och 

inkomna yttranden. Utefter bedömningarna och nya ställningstaganden upprättades 

utställningshandlingar.  

Kommunsstyrelsen godkände handlingarna, med justeringen att alla ej lämpliga områden 

skulle anses som utredningsområden, augusti 2011. Utställning påbörjades. Därefter hävde 

kommunstyrelsen sitt beslut i september och tog vid samma sammanträde nytt beslut som 

innebar att tjänstemannaförslaget till utställningshandlingarna skulle gälla (utan tidigare 

justering av områden) i sin helhet. Ny utställning genomfördes 9 september tom 9 november 

2011. Samtliga beslut kungjordes i Ystads Allehanda och Skånska Dagbladet.  

Efter utställning har alla inkomna yttranden sammanställts och kommenterats i ett utlåtande 

(där samrådsredogörelsen ingår som bilaga). I dialog med den politiska styrgruppen har nya 

bedömningar av områden gjorts och antagandehandlingar upprättats därefter. 
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3 OM VINDKRAFT 

Konsekvenserna av de pågående klimatförändringarna har gett incitament för att finna nya 

lösningar för vår energiförsörjning. Vindkraftsenergi är en lösning som ger elförsörjning utan 

några egentliga utsläpp i vår miljö. Energin som går åt vid tillverkning och byggnation av 

moderna verk motsvarar enligt så kallade livscykelanalyser den el som de producerar under 

några få månader. Med dessa grundförutsättningar är vindkraften en attraktiv valmöjlighet för 

vår elförsörjning och därmed en viktig komponent i arbetet med att motverka 

klimatförändringarna.  

Nedan följer en förklaring över begrepp som ofta förekommer i samband med vindkraft och 

som kan vara bra att känna till: 

Vindkraftverk 

Kraftverk som omvandlar vindenergi till elektrisk energi. Ett vindkraftverk omvandlar 

vindens rörelser till elektrisk energi. Vindkraften producerar el när det blåser mellan 4-25 m/s 

men är som mest effektiv vid vindstyrkor på 12 m/s. 

Navhöjd 

Höjden från marken eller vattenytan upp till turbinens nav på vindkraftverket. 

Rotordiameter 

Diametern på snurran som sitter på vindkraftverket. Snurran består av vingar/blad och 

bärarmar. 

Totalhöjd 

Höjden från marken eller vattenytan upp till vingspetsens högsta möjliga läge. 

Effekt är en fysikalisk storhet som anger den energimängd som per tid överförs från ett 

avgivande till ett motstående system. effekten mäts i enheten Watt, W. 

kW= kilowatt eller 1000 watt 

MW= megawatt eller 1 miljon watt 

TW= terawatt eller 1 miljard watt 

Energi förklarar en rad egenskaper hos naturen, bl.a. sambanden mellan arbete, värme och 

rörelse. Energi har SI-enheten joule (J), vilket är detsamma som wattsekund (Ws). 

kWh= kilowattimme eller 1000 wattimmar 

MWh= megawattimme eller 1 miljon wattimmar 

TWh= terawattimme eller 1 miljard wattimmar 

Elektrisk spänning, elektrisk potentialskillnad, mäts 

i enheten volt. 

kV= kilovolt eller 1000 volt 

Hastighet 

m/s= meter per sekund 

Ljudstyrka mäts i decibel. En ökning med 10 decibel 

motsvarar en tiofaldigt ökad ljudnivå. A-vägning 

tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och 

skrivs med mätvärdet dBA. A-vägningen dämpar låga 

frekvenser och förstärker medelhöga för att efterlikna 

örats känslighet för svaga lågfrekventa ljud. 

 Figur 2: Schematisk bild över vindkraftverk avseende konstruktion 

och måttangivelser 
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3.1 VINDKRAFTSUTVECKLING 

Vindkraft är det snabbast växande elproduktionsslaget i världen och den kraftfulla 

utbyggnaden globalt har gjort att produktionen av vindkraftverk tidvis inte varit tillräcklig för 

att tillfredsställa den ökande efterfrågan. Utvecklingen under det senaste decenniet har gått 

mot allt större kommersiella verk med högre effekt och teknikutvecklingen gör det allt mer 

ekonomiskt att utnyttja vindenergin. Det pågår även forskning och utveckling av andra 

modeller av vindkraftverk som exempelvis vertikala turbiner samt färre antal rotorblad. 

3.1.1 Vindkraft i Sverige 

Sverige har haft en relativt återhållsam utbyggnad hittills och anledningarna råder det delade 

uppfattningar om. Vissa bedömare menar att det är på grund av svaga stödsystem medan 

andra hävdar att långsamma tillståndsprövnings- och planeringsprocesser bromsar 

utbyggnaden mest. De senaste åren kan man dock se ett trendbrott. Den havsbaserade 

vindkraftsanläggningen Lillgrund utanför Malmö innebar ett stort tillskott. Nu förutspås en 

omfattande utbyggnad på land. 

Branschorganisationen Svensk vindkraft förutspår en utbyggnad med 400 – 450 MW per år 

de kommande åren. Satt i relation till effekten på samtliga befintliga vindkraftverk, som var 

cirka 1 500 MW 2009, är det en relativt snabb utbyggnad. 

Sveriges riksdag antog för flera år sedan ett planeringsmål för vindkraften. Beslutet från år 

2002 innebar att planeringen skulle bereda väg för en utbyggnad som möjliggör en årlig 

produktion om 10 TWh år 2015. År 2009 bytte planeringsmålet namn till planeringsram och 

innebär att en årlig produktion från vindkraft på land om 20 TWh ska göras möjlig till år 

2020. För havet är motsvarande siffra 10 TWh. Planeringsramen ska bland annat genomföras 

genom att kommunerna i sina översiktsplaner lyfter fram lämpliga vindkraftsområden. Det är 

viktigt att notera att planeringsramen innehåller ett slags överskott. Den verkliga produktionen 

styrs i huvudsak av elcertifikatsystemet genom vilket vindkraft och annan förnyelsebar 

elproduktion subventioneras.  

Produktionen av vindkraftsel år 2009 var något mer än 2,5 TWh. 

3.1.2 Vindkraft i Tomelilla 

Tomelilla kommun är sedan tidigare positiv till utveckling och utnyttjande av förnyelsebara 

energikällor. Redan i översiktsplanen från 2002 redovisas ett intresse för att främja 

etableringen av vindkraft. Det har under de senaste åren skett en måttlig utbyggnad av 

vindkraft i kommunen och i dagsläget (våren 2012) finns ca 25 vindkraftverk uppförda inom 

kommunens gränser, varav ett par är gårdsverk.  

År 2010 fanns det 24 075 kW installerad effekt i Tomelilla kommun, enligt uppgifter från 

energimyndigheten. Denna effekt var fördelad på 18 vindkraftverk. År 2010 fanns det 18 

stycken vindkraftverk i drift, och totalt fanns det 20 stycken verk i kommunen. Två 

vindkraftverk är stillastående. Från 2010 till idag har ytterligare 5 vindkraftverk tagits i bruk.  

I översiktsplanen från 2002 ingår en policy för etablering av vindkraftverk (sidan 146-147 

ÖP), vilken bland annat utarbetats med hänsyn till de speciella natur- och kulturvärden som 

kännetecknar Tomelilla kommun och Österlen i övrigt.  

Detta tematiska tillägg ersätter det som står i översiktsplanen om vindkraft. 

Kartan på nästa sida redovisar befintliga och planerade vindkraftsverk i kommunen samt fakta 

som antal verk per område, höjd, effekt mm. 
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Figur 3: Befintliga och planerade vindkraftverk i Tomelilla kommun 2012 
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3.1.3 Vindkraft i grannkommunerna 

Vindkraft är en planeringsfråga som är av särskilt stort mellankommunalt intresse eftersom 

etableringar ofta sträcker sig över kommungränser. Det är därför viktigt att samråd sker med 

kringliggande kommuner vad gäller planeringsunderlag för vindkraft. 

Tomelilla kommun avser att samråda med aktuell grannkommun vid en etablering av 

vindkraftverk närmare kommungräns än fem kilometer. Detta samråd omfattar även värden i 

form av naturvård, kulturmiljövård, landskapsvärden och friluftsliv som finns i angränsande 

län och som i sin tur kan påverkas av en eventuell vindkraftsetablering. Förutsättningarna 

kontrolleras vid varje enskild ansökan/prövning för vindkraft. 

Nedan redogörs kortfattat för vindkraftsplaneringen i de kommuner som gränsar mot 

Tomelilla. För aktuella fakta samt ytterligare information om respektive kommuns riktlinjer 

och ställningstaganden angående vindkraft hänvisas till kommunernas hemsidor. 

I Simrishamns kommun föreslås sex områden för vindkraftsverk i anslutning till Tomelilla 

kommun. Simrishamns vindkraftsplan har varit utställt under sommaren 2011 och antogs i 

december 2011. 

I det slutliga ställningstagandet för Tomelilla kommun föreslås inget område för vindkraft i 

anslutning till kommungränsen mot Simrishamn. 

Kristianstads kommun har två områden utpekade i anslutning till Tomelilla kommun. Dessa 

ligger inom område där försvaret har motstående intresset varför ett genomförande måste 

samordnas med dessa intressen och troligen endast kan ske i begränsad skala eller inte alls. 

Kristianstads vindkraftsplan har varit utställd under våren 2011.  

I det slutliga ställningstagandet för Tomelilla kommun föreslås inget område för vindkraft i 

anslutning till kommungränsen mot Kristianstad. 

I Hörby kommun antog kommunfullmäktige 2009 en vindkraftspolicy med riktlinjer för 

etablering av vindkraftverk. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen håller på att arbetas fram 

där riktlinjerna kommer att arbetas in. Tomelilla påverkas inte enligt nu gällande riktlinjer. 

I det slutliga ställningstagandet för Tomelilla kommun föreslås inget område för vindkraft i 

anslutning till kommungränsen mot Hörby. 

Sjöbo kommun antog sitt tematiska tillägg till översiktsplanen i oktober 2010. Sjöbo har ett 

område i anslutning till Tomelilla kommun samt ett i närheten av kommungränsen. 

I det slutliga ställningstagandet för Tomelilla kommun föreslås ett område (område 10 se 

sidan 65) för vindkraft i anslutning till kommungränsen mot Sjöbo, vilket därmed ställer 

ökade krav på samordning vid eventuell etablering av vindkraftverk. 

Vindkraftsplan för Ystad kommun antogs 2010. Ystad kommun föreslår ett område för 

vindkraft i närheten av kommungränsen mot Tomelilla. 

I det slutliga ställningstagandet för Tomelilla kommun föreslås inget område för vindkraft i 

anslutning till kommungränsen mot Ystad. 

 

3.2 TYPER AV VINDKRAFTVERK 

Vindkraftverk delas in i olika kategorier med avseende på bland annat storlek och effekt. 

Stora kommersiella verk har effekter från 600 kW och uppåt. Mindre verk avser mest att sörja 

för den egna fastighetens behov av energiproduktion. Utvecklingen under det senaste 
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decenniet har gått mot allt större kommersiella verk med högre effekt och teknikutvecklingen 

gör det allt mer ekonomiskt att utnyttja vindenergin. 

3.2.1 Friggeverk 

De minsta vindkraftverken, ”friggeverk”, kräver inte bygglov. Liksom för friggebodar finns 

bestämmelser för storlek samt om hur och var de får placeras för att de ska vara befriade från 

krav på bygglov. 

Friggeverk måste placeras så att de inte når fastighetsgränsen om de faller och rotordiametern 

får inte överstiga tre meter. Det har införts en ny bestämmelse om att totalhöjden inte får 

överstiga 20 meter. Föremål utanför tätort med en höjd på 20-45 meter kräver anmälan till 

Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsstyrelsen). Slutligen finns också en bestämmelse om att 

ett verk inte får fästas på någon byggnad.  

Anmälan enligt plan- och byggförordningen ska alltid göras även för friggeverk. Detta ska ske 

minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Observera att det ibland kan finnas krav på bygglov 

även för friggeverk. 

För fler än ett verk krävs en miljöanmälan. Detta gäller även när det handlar om att uppföra 

ett verk i närheten av redan befintliga verk. För nyare verk, utan konventionell rotor, finns 

inget undantag från kravet på bygglov. 

 

Figur 4: Exempel på vindkraftverk - Friggeverk 

3.2.2 Gårdsverk 

Halvstora vindkraftverk med 20 till 50 meters höjd och med anknytning till enskilda gårdar 

brukar benämnas ”gårdsverk”. Bygglov krävs alltid för denna storlekskategori.  

För ensamstående gårdsverk fordras ingen miljöanmälan. Kravet på miljöanmälan träder in, 

när det handlar om enstaka verk, först vid en höjd över 50 meter. I de fall då två eller fler verk 

aktualiseras ska en miljöanmälan göras. Vid en sådan anmälan måste kommunen förelägga 

verksamhetsutövaren att istället söka miljötillstånd hos länsstyrelsen om en betydande 

miljöpåverkan kan antas uppkomma. 

En möjlighet att frivilligt ansöka om miljötillstånd finns, vilket görs hos länsstyrelsen och det 

gäller alla sorters verk. Även för frivilliga miljötillstånd gäller att kommunens medgivande 

ska inhämtas innan tillstånd lämnas. 

 
Friggeverk 

 Kräver ej bygglov 

 Anmälan enligt plan- och 
byggförordningen ska göras 

 Max tre meter rotordiameter 

 Totalhöjd < avståndet till  
närmaste fastighetsgräns 

 Maxhöjd 20 meter totalhöjd 

 Verket får ej fästas på byggnad 
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Gårdsverkens inverkan på landskapet är förhållandevis stort. I de flesta fall uppförs verken i 

öppen landsbygd vilket gör verken väl synliga över stora områden. Rotorbladen är mindre 

jämfört med stora verk vilket innebär snabbare rotationshastighet. En hög hastighet på 

rotorbladen gör att verken upplevs som mer störande för omgivningen. Platser som rymmer 

fler än ett verk används mer effektivt om normalstora verk uppförs. Då utnyttjas platsen mer 

ändamålsenligt för elproduktion.  

Figur 5: Exempel på vindkraftverk - Gårdsverk 

3.2.3 Normalverk 

Verk med en totalhöjd på 50 till 150 meter betecknas här ”normalverk”. Uppförande av ett till 

sex stycken normalverk kräver bygglov och ska miljöanmälas. Sju eller fler normalverk, med 

totalhöjd över 120 meter, kräver alltid miljötillstånd. Motsvarande antal där totalhöjden 

underskrider 120 meter kräver dock sannolikt också miljötillstånd. Som huvudregel gäller att 

vindkraftverk utan miljötillstånd har krav på bygglov. Däremot behövs inget bygglov, oavsett 

storlek eller antal, om miljötillstånd lämnats. Observera att i samtliga fall räknas även 

befintliga verk ihop med de nya verken. 

För ett till sex verk under 150 meter gäller att bygglov krävs och att en miljöanmälan görs hos 

kommunen. Projekt med sju eller fler verk under 120 meter, där endast miljöanmälan krävs, 

utnyttjar sannolikt den berörda platsens potential för energiproduktion för dåligt varför denna 

kategori av vindkraftsanläggningar närmast är teoretisk. Kommer kommunen fram till att det, 

exempelvis genom dåligt utnyttjande av energipotentialen, uppstår en betydande 

miljöpåverkan föreläggs verksamhetsutövaren att istället söka miljötillstånd hos länsstyrelsen. 

Figur 6: Exempel på vindkraftverk - Normalverk 

 
Gårdsverk 

 Kräver bygglov 

 Anmälan enligt plan- och 
byggförordningen ska göras 

 20-50 meter totalhöjd 

 Miljöanmälan till kommunen vid fler  
än två verk 

 

 
Normalverk 

 50-150 meter totalhöjd 

 Kräver bygglov 

 Miljöanmälan ska göras 

 Alltid miljötillstånd vid fler 
än sju verk  
(totalhöjd > 120 m) 

 Endast miljöanmälan – 
bygglov 

 Miljötillstånd – ej bygglov 

 Anmälan enligt plan- och 
byggförordningen 
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3.2.4 Högverk 

Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter benämns här ”högverk”. För ett enstaka 

vindkraftverk som uppnår en höjd över 50 meter ska en miljöanmälan göras. Detta gäller även 

för enstaka högverk. Det finns alltså ingen övre gräns för höjd som medför någon annan 

prövningsnivå än miljöanmälan. Bygglov krävs för alla vindkraftverk förutom vid två 

undantag: Friggeverk samt vindkraftverk med miljötillstånd. För två eller fler högverk söks 

alltid miljötillstånd. 

När vindkraftverk uppnår en höjd över 150 meter gäller ökade krav på belysning för 

flygsäkerhet.  

Det kan emellertid inte uteslutas att miljöpåverkan i normala fall bedöms vara betydande när 

det rör sig om högverk. En sådan bedömning är av intresse för de fall där en miljöanmälan 

görs för ett enstaka högverk. I sådana fall görs alltid en bedömning av miljöpåverkan. Bedöms 

miljöpåverkan vara betydande måste verksamhetsutövaren föreläggas att i stället ansöka om 

tillstånd hos länsstyrelsen. 

Troligtvis väljer verksamhetsutövare ofta att frivilligt ansöka om tillstånd. Detta eftersom ett 

högverk innebär stora investeringar och att ett tillstånd ger en trygghet genom att villkoren 

fastställs och samtidigt knyts rättigheter till innehavaren av tillståndet. 

 

 

Figur 7: Exempel på vindkraftverk - Högverk 

3.3 VIND  

Vindens hastighet är avgörande för vindkraften men egentligen är det vindens energiinnehåll 

som är det väsentliga. En faktor som illustrerar skillnaden på vindhastighet och energi är 

lufttätheten. Kall luft är tätare än varm och ju tätare luft desto större energiinnehåll i luften. 

Vindenergi och vindhastighet är alltså inte samma sak. I en beräkning som gjorts av Uppsala 

universitet har vindens medelhastighet beräknats för hela landet. Beräkningarna fungerar som 

vägvisare till områden med bra vindenergi, även om beräkningen alltså egentligen inte mäter 

vindens energi utan fart. 

Kartläggningen redovisar en vindhastighet vid en viss höjd över ”nollplansförskjutningen”. I 

analysen har beräkningarna gjorda för 71 meters höjd använts. Nollplansförskjutningen 

 
Högverk 

 Över 150 meter totalhöjd 

 Kräver bygglov 

 Miljöanmälan ska göras 

 Alltid miljötillstånd vid fler än två 
verk  

 Endast miljöanmälan – bygglov 

 Miljötillstånd – ej bygglov 

 Anmälan enligt plan- och 
byggförordningen 

 Ökade krav på belysning 

 Oftast betydande miljöpåverkan 
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innebär att vindhastigheten gäller för 71 meters höjd plus tre fjärdedelar av vegetationens höjd 

på en viss plats. Om vegetationen är exempelvis 20 meter hög innebär det att den angivna 

vindhastigheten gäller för höjden 71m + 0,75 x 20 = 86m. Vindkraftverk är idag vanligtvis 

högre än så och lägen med vindhastigheter över 7 m/s anses vara fullt möjliga att utnyttja. 

Eftersom vindhastigheten ökar med höjden kan vi konstatera att hela Tomelilla kommun har 

mycket bra vindlägen. Karta över vindförhållanden i Tomelilla redovisas på sidan 31.  

3.4 ELDISTRIBUTION 

Förutsättningarna för eldistributionen kan vara avgörande för huruvida ett område är lämpligt 

för vindkraft. En viktig kostnadsfaktor när det gäller vindkraftsetablering är anslutningen till 

det övriga elnätet. Faktorer som avgifter, transformatorer och ledningsdragningar påverkar en 

plats lämplighet. Där bebyggelsen är tät och nära kraftverk är ofta elnätet starkare. Likadant är 

nätet som svagast där bebyggelsen glesnar. Det motsägelsefulla är att det är just i glest 

bebyggda områden som det oftast kan vara mest intressant att uppföra vindkraftverk. Elnätet 

kan sägas vara felkonstruerat för vindkraftens behov. Tomelillas förutsättningar för 

eldistribution redovisas vidare på sidan 32. 

3.5 INFRASTRUKTUR 

En vindkraftetablering kräver att anslutningsvägar etableras fram till varje vindkraftverk. 

Vägarna används dels för att transportera verken och dels under driftskedet i samband med 

service och reparation. Stora krav på bärighet, bredd och lutning föreligger för de vägar som 

ska användas under byggskedet för transporter. Av denna anledning är det av stor vikt att 

nyanläggning och förstärkning av befintliga vägar föregås av god planering. 

Om översyn av nya eller tillfälliga anslutningar eller anpassningar av anslutningar till det 

allmänna vägnätet krävs, skall nytt anslutningstillstånd sökas enligt § 39 Väglag (1971:948). 

För skyddsavstånd till vägar se vidare sidan 59. 

3.5.1 Transporter 

Vindkraftparker genererar en stor mängd transporter. Det är inte bara själva vindkraftverken i 

sig som medför transporter, utan även kringtransporter i form av lyft- och 

entreprenadmaskiner och jord-, berg- och betongtransporter för nya anslutande vägar och 

förstärkning av befintliga vägar, betongfundament m.m. tillkommer. 

I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplats kan det krävas 

förstärkningsarbeten på allmän väg för att klara transporter eller uppstå skador på allmän väg. 

Dessa kostnader ska bekosta av dem som genomför vindkraftsetableringarna. 

Leveranser av vindkraftverk tros främst komma från leverantörer med huvudsaklig 

tillverkning i Danmark och Tyskland. Med dagens transportteknik och regelverk för 

dispenstransporter på väg för dessa specialtransporter faller valet ofta på väg- och 

färjetransporter hela vägen från fabrik till montageplats. 

Eftersom vindkraftsutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter på 

vägnätet rekommenderas exploatören att i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets 

dispenshandläggare. Detta för att kunna planera transporterna efter de krav som ställs, 

alternativt kunna förbereda lämplig produktionsanpassning av verken för att möjliggöra 

transport till föreslagen plats. 

Trafikverkets uppfattning är att det i samband med tillståndsgivningen bör ställas krav på att 

också en transportplan fogas till ansökan som visar hur de tunga och långa transporterna ska 
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ordnas. Av denna plan bör också framgå vilka förändringar som krävs på såväl det allmänna 

som enskilda vägnätet. 

3.6 PÅVERKAN OCH RIKTLINJER 

3.6.1 Ljud 

Vindkraftverken kan ge upphov till två olika typer av ljud, dels ett från vindkraftverkens 

maskindel samt ett ljud som alstras vid rotorbladens passage genom luften. Hos de verk som 

tillverkas idag förekommer maskinellt ljud i mycket liten omfattning. Den dominerande delen 

av ljudet från vindkraftverken utgörs således av rotorbladens passage genom luften. Detta ljud 

upplevs som ett väsande eller svischande ljud. Ljudet är ett s.k. bredbandigt brus, vanligen 

inom 63 - 4 000 Hz, och har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av 

olika slag. 

Ljudet från vindkraftverk kan vara störande och det finns en gräns för hur mycket ljud 

människor behöver tolerera där man bor. Den gränsen är 40 dB enligt en speciell 

beräkningsmetod. I områden för friluftsliv (där inget påtagligt buller från fordonstrafik eller 

skjutbanor förekommer) där en låg bullernivå är en viktig kvalitet och naturliga ljud 

dominerar bör inte bullernivån överstiga 35 dBA. Lämpligt avstånd till bostäder påverkas 

främst av vilken typ av vindkraftverk det är fråga om. Nya modeller är tystare men desto 

större. Räknar man med 500 meter som en tumregel kommer man ganska nära ett verkligt 

skyddsavstånd. Vid ansökningar om lov, miljöanmälan och tillståndsansökningar redovisas 

ljudutbredningen på en karta. Utbredningen beräknas enligt etablerade beräkningsmodeller. 

Ljudnivån beror främst på bladspetsens hastighet. Ljudnivån avtar med avståndet från ett 

vindkraftverk genom att ljudenergin fördelas över ett allt större område. Ljudutbredningen 

påverkas av en mängd olika faktorer bland annat meterologiska faktorer, främst 

vindförhållanden och lufttemperatur. Vid en vindhastighet som överstiger 8 m/s överröstas det 

mesta av det svischande ljudet från rotorbladen av vindens eget brus och ljud från vegetation 

samt bakgrundsljud.  

För alla vindkraftsetableringar gäller att en utbyggnad av vindkraften endast bedöms möjlig 

om riktvärden för buller (max 40 dB(A) vid bostäder ej överskrids. 

3.6.2 Lågfrekvent ljud 

Ett ljuds frekvens har betydelse för hur ljudstyrkan uppfattas. När det gäller infraljud så har 

Institutet för miljömedicin gjort en studie rörande exponering och hälsoeffekter av buller från 

vindkraft. De skriver följande: Lågfrekvent buller är mer störande än buller utan påtagliga 

lågfrekventa komponenter, vid samma ljudnivå (dBA). Enligt Naturvårdsverkets rapport 

”Ljud från vindkraftverk” har mätningar av infraljudnivåer från normala vindkraftaggregat, 

visat på så låga nivåer att de idag inte befaras vara av någon betydelse ur störningssynpunkt 

för människor (Naturvårdsverket 2010). Infraljud (1–20 Hz) från vindkraftverk understiger 

betydligt gränsen för vad som är hörbart. Det kan därför antas att endast ett fåtal personer med 

mycket hög känslighet kan uppfatta infraljud från vindkraftverk i sin boendemiljö. 

Då de studier som utförts har gjorts på verk mindre än 1 MW, anser Naturvårdsverket att man 

vid större verk bör beakta och följa upp lågfrekvent ljud. Dock anges att då riktvärdet, 40 

dBA, underskrids utomhus, och Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller underskrids 

inomhus är det inte troligt att allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft 

är att vänta i framtiden. 
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3.6.3 Skuggor 

Även skuggor från de roterande bladen kan ha en störande inverkan. Liksom för 

ljudutbredning har en praxis utvecklats för skuggor. I Vindkraftshandboken, Boverket 2009, 

ges en ingående beskrivning av denna praxis och mycket mer. 

När vindkraftverkens rotorblad är i drift, kan det under vissa förhållande ge upphov till 

periodiska skuggor som kan nå ytor där människor stadigvarande uppehåller sig, såsom 

inomhus i närliggande bostadshusalternativt utomhus i trädgården. Detta sker genom att 

bladen ”klipper soljuset”.  

 

På de vindkraftverk som byggs idag minimeras solreflexerna från verkens rotorer genom en 

matt ytbehandling. Dagens vindkraftverk har dessutom avancerad styr- och reglerteknik som 

effektivt kan reducera uppkomna skuggeffekter. När det enskilda vindkraftverket skuggar 

intilliggande bostadshus kan beräknas. Utifrån detta kan vindkraftverket programmeras så att 

det automatiskt stängs av under dessa tider alternativt vid förfinade system endast då solen 

skiner och medför risk för skuggning.                  

För alla vindkraftsetableringar gäller att en utbyggnad av vindkraften endast bedöms möjlig 

om riktvärden för rörliga skuggor (förväntad verklig skuggtid om 8 timmar per år) ej 

överskrids. 

3.6.4 Ljusmarkering 

Alla föremål över 45 m höjd ska hinderljusmarkeras i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten 

(TSFS 2010:155). Från och med den 1 november 2010 behövs dock inte längre beslut från 

Transportstyrelsen vid markering av föremål som kan utgöra fara för luftfarten.  

Vindkraftverk lägre än 150 m ska förses med blinkande medelintensivt rött ljus. Om det finns 

samlad bebyggelse inom en radie på 5 km från vindkraftverken kan det medelintensiva ljuset 

avskärmas. Ljusen behöver dock inte vara tända på dagen då vindkraftverken ska markeras 

med vit färg. 

Vindkraftverk 150 m och högre ska förses med blinkande högintensivt vitt ljus. Om det finns 

samlad bebyggelse inom en radie på 5 km från vindkraftverken ska det högintensiva ljuset 

avskärmas så att ljusstrålen inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 km från 

vindkraftverket. 

3.6.5 Visuell påverkan 

Vindkraftverk innebär en visuell påverkan på omgivningen. De roterande bladen drar 

uppmärksamhet till sig, större verk innebär långsammare rotation vilket innebär mindre 

störningar för omgivningen jämfört med mindre verk där rotorbladen roterar snabbare.  

Nutidens vindkraftverk är ansenliga byggnadsverk och kan med torn och rotorblad uppnå en 

höjd på omkring 150 meter. Diametern på rotorbladen kan vara omkring 90 meter. Det finns 

redan verk som överstiger 150 meter men hur höga vindkraftverk kommer att bli i framtiden 

är oklart. Ingenjörernas möjligheter att konstruera högre verk ter sig inte vara begränsade i 

detta avseende. En faktor som talar för byggandet av ännu högre verk är i första hand att 

energiinnehållet i vinden är större på högre höjder. Högre höjder innebär samtidigt större 

mängder byggnadsmaterial. En motverkande faktor är priset på byggnadsmaterial som stål 

och betong som används till tornen.  

Den visuella effekten av vindkraftverk är till stor del beroende av vilken karaktär landskapet 

har. I skogsklädda kuperade områden blir grupperingar av vindkraftverk ofta synligast först 
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på avstånd längre ifrån verken. Avståndet till verken innebär att den visuella effekten avtar då 

de upptar en mindre del av synfältet. Störningsfaktorer kan mildras eller förhindras genom att 

vindkraftsanläggningarna utformas utifrån landskapets topografiska variation och 

rumsindelning.  

På öppna landskapsområden, främst på jordbruksmarker, kan vindkraftverk ge en dramatisk 

upplevelse av förändring i landskapet. Enstaka verk såväl som större anläggningar kan 

påverka uppfattningen av landskapets skala. Speciellt känslig är småskalig jordbruksbygd 

med enstaka eller inga avvikande inslag av t.ex. större byggnadsverk. I öppna landskap 

behöver därför kraven på verkens utformning och placering sättas högt. 

Vindkraftverk kan placeras på olika sätt i landskapet och på så sätt påverka landskapsbilden 

olika från fall till fall. Man kan placera enstaka verk på en plats eller i en större grupp. Flera 

verk bör placeras på ett ordnat vis i landskapet för att ge ett så lugnt intryck som möjligt. 

Varje grupp bör utföras väl avgränsad till andra grupper och det är särskilt viktigt att placera 

grupper så att byar inte blir omringade av vindkraftverk. Verken bör placeras så att de inte 

konkurrerar med eller dominerar över landmärken och betydelsefulla karaktärselement.  

Det är också viktigt att verken inte påverkar viktiga siktlinjer negativt. Färgen på verket spelar 

också in. Den bör ge så liten kontrast som möjligt mot landskapet för att smälta in väl. För att 

undvika att upplevelsen av vindkraftverken ger ett industriellt intryck bör som riktmärke 

grupper av verk placeras minst 2 km från varandra. I kommande stycken följer en förklaring 

av olika placeringar i landskapet och positiva och negativa konsekvenser av detta.  

Behovet av att utnyttja lämpliga områden på bästa möjliga sätt bedöms så angeläget att det 

finns lagkrav som inneburit att man inte får tillstånd att uppföra enstaka verk där det finns god 

möjlighet att uppföra grupperingar av större verk. 

Bebyggelsemönster som motverkar större anläggningar och som endast medger mindre 

enstaka verk kan resultera i en etablering där människor upplever det som att verken står 

utplacerade överallt. Effekten av varje enskilt verk adderas därmed och blir sammantaget 

större än vid en mer sammansatt utplacering. 

Vindkraftverken följer en riktning t.ex. en större väg. Betraktaren ser då lättare en enhet 

och att verken hör ihop. Verken bör vara lika höga när de står på detta vis för att inte bilden 

skall upplevas rörig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Exempel på placering av vindkraftverk – verket följer en riktning 
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Vindkraftverken följer en kontur i landskapet t.ex. en naturlig kulle. Detta gör att verken 

anses följa en kontur i landskapet och synintrycket blir lugnt. Inte heller här skall man ha 

olika höjd på verken vilket kan ge en rörig bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Exempel på placering av vindkraftverk – verket följer en kontur 

 

Vindkraftverken placeras på samma höjd i landskapet t.ex. på en kulle. Även här är det 

viktigt att verken har samma höjd för att minimera ett rörigt intryck. Denna placering på en 

höjd gör dock att verken syns mer från längre håll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Exempel på placering av vindkraftverk – verket följer samma höjd 

3.6.6 Säkerhet och risk 

Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Säkerhetsrisker som brand, 

blixtnedslag, nedfallande delar, snö, is och totalhaveri är exempel på frågor som ska tas upp 

vid planering av vindkraftsparker. Vid varje enskild vindkraftsetablering bör en fullständig 

och övergripande utredning av riskerna göras. Samråd bör även ske med den kommunala 

räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket och sjukvårdshuvudmannen samt länsstyrelsen då det är 

aktuellt. 

 

Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens 

påverkan på människor, djur och natur. De faktorer som har störst betydelse för störningar på 

människor är ljud, ljus, skuggor och reflexer, påverkan på landskapsbilden samt störningar på 
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växt- och djurliv. Andra störningsfaktorer kan vara elektromagnetiska fält och störningar på 

radio- och telekommunikation. 

 

Vindkraftverkens torn och de roterande turbinbladen kan komma att negativt påverka signaler 

som används vid trådlös kommunikation. Detta gäller TV och radio, telekommunikation samt 

navigering. Risken för störningar ökar med storleken på verken och vid inslag av metall i 

bladen. 

Det finns möjligheter att utnyttja vindkraftverk för att placera mobilantenner. På det viset 

slipper mobiloperatören kostnaden för uppförande av torn och vindkraftsägaren får ökad vinst 

genom hyresintäkten. Uppgifter om radiolänkstråk och andra trådlösa kommunikationssystem 

är sekretessbelagda. De kan därför inte vägas in i den fysiska planeringen. Det är först vid 

samråden med aktuella mobiloperatörer kring konkreta vindkraftsprojekt som svar kan ges 

om konflikt kan uppstå. 

 

Inom ett av de utpekade områdena för vindkraftsetablering (område 6) finns ett länkstråk för 

radiokommunikationssystemet Rakel för skydd och säkerhet. För att kunna avgöra om 

planerade vindkraftsverk i detta område kan störa Rakelsystemet är det viktigt att 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får yttra sig över ett detaljerat 

underlag. Hänvisning till www.msb.se.  

 

Vindkraftverk kan också innebära en viss olycksrisk. Vanligast anses risken för att delar eller 

– om vintern – hård snö och is ska falla ner. Nedisning uppträder främst i kallt klimat och ofta 

på högre höjder men kan även inträffa i samband med speciella väderförhållanden som 

dimma/hög luftfuktighet följt av frost samt underkylt regn. 

 

För vindkraftverk finns risk för regelbunden isbildning under vintertid. Med hänsyn till att 

människor kan röra sig i områden med vindkraftverk är det lämpligt att verken utrustas så att 

riskerna med iskast minimeras. Detta kan göras genom att förebygga att isbildning uppstår 

eller genom att förse verken med issensorer som direkt kan stanna verken om det uppstått 

isbeläggning eller finns risk för sådan. För att minska risken för olyckor på grund av iskast 

kan ett ljud- och ljussignalsystem varna när verk startas upp. Risken för att träffas av is kan 

också minskas kraftigt genom att besökare närmar sig vindkraftverket från uppvindssidan. 

Vindkraftshandbok hänvisar till resultat från ett EU-forskningsprogram där högsta riskavstånd 

för iskast beräknats till ca 350 meter vid en vindhastighet på 25 m/s. 

 

Det är i allmänhet bra att med skyltar informera människor som rör sig i närheten av 

vindkraftverken, särskilt om rekommenderat säkerhetsavstånd och eventuella särskilda 

riskzoner. Skyddsavstånd för bostäder uppfylls genom minsta avstånd till verken på grund av 

bullerstörningar, skuggpåverkan mm. 

3.6.7 Etablering 

Byggskedet vid etablering av vindkraftverk inleds med att befintliga vägar vid behov 

förstärks, rätas ut eller planas av, samt att tillkommande tillfartsvägar anläggs. 

Uppställningsplatserna anläggs även i detta skede och därefter inleds förarbetena för 

fundament. Anläggning och utformning av fundament utförs olika beroende på de 

geotekniska förutsättningarna på varje enskild plats. Bottenplattan för fundamentet 

gjuts/anläggs sedan och i bottenplattans mitt placeras rör i vilka kablarna sedan skall löpa 

igenom. Härefter görs armering och ”fundamentskransen” sätts på plats. Härefter gjuts själva 

fundamentet.  

http://www.msb.se/
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De markområden som direkt tas i anspråk för varje verk uppskattas till ca 1 000 m
2
, inklusive 

tillhörande uppställningsytor m.m. Det är således i princip endast på denna yta som eventuell 

avverkning sker. Därutöver behöver träd avverkas i viss utsträckning vid anläggandet eller 

iordningställandet av el- och väginfrastrukturen. Buller förekommer i högre utsträckning 

under bygg- och etableringsskedet. 

3.6.8 Avveckling 

Vindkraftverken dimensioneras för att kunna vara i drift under ca 25 år. Det är dock möjligt 

att de kan vara i drift under längre tid. Sedan verken tagits ur drift ska de monteras ner. Vid 

avveckling monteras vingar och turbinen ner, därefter tas tornen ner och slutligen kan 

fundamenten tas bort. Om platsen fortfarande är lämplig för en vindkraftsanläggning kan 

uttjänta verk i framtiden komma att ersättas av nya. De flesta delar/material i ett vindkraftverk 

kan återvinnas. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT I TOMELILLA 
 

4.1 VINDFÖRHÅLLANDEN  

Hela Tomelilla kommun har mycket bra vindlägen, med vindhastigheter över 7 m/s, vilket 

innebär att i princip hela kommunen ur detta hänseende är mycket lämplig för 

vindkraftsutbyggnad. Karta som visar Tomelillas vindförhållanden redovisas nedan. 

 

 

Figur 11: Vindförhållanden i Tomelilla kommun enligt Energimyndighetens vindkartering. 
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4.2 ELDISTRIBUTION  

I Tomelilla kommun finns regionledningar på 50 – 130 kilovolt som sträcker sig genom 

kommunen. Dessa ledningar har god kapacitet för anslutning av vindkraftverk och är 

lättillgängliga genom sin utbredning inom kommunens mellersta delar. 130 kV-ledningarna 

ger en bra förutsättning för att möjliggöra anslutning av flera grupper tillsammans.  

Var och hur anslutning kan ske är en fråga som främst avgörs på kommersiella grunder. 

 

4.3 KULTURMILJÖINTRESSEN 

Kulturlandskapet är av skiftande karaktär inom kommunen. Många och stora områden har ett 

högt värde och kan eventuellt påverkas negativt av vindkraft. I kommunens norra delar består 

kulturmiljövärdena av bland annat odlingslandskap med bevarade gårdar, äldre vägar och 

alléer vilka redovisas i kulturmiljöprogrammet. I kommunens nordöstra del som utgörs av det 

Österlenska backlandskapet återfinns värdefulla lämningar efter jordbruk, utskiftade gårdar, 

gods, stengärdsgårdar och alléer.  

Kulturmiljövärden har inte ansetts stå i konflikt med vindkraftsetablering rent principiellt. En 

genomtänkt och hänsynstagande placering inom ett visst område kan ha betydelse för om en 

etablering verkligen skadar en miljö. Därför har områden med kulturmiljövärden inte 

undantagits från vindkraft i analysen. I områden som redovisas som lämpliga för vindkraft 

kan alltså kulturmiljöer med behov av särskild hänsyn förekomma.  

4.3.1 Riksintresse för kulturmiljövården 

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 

av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall 

skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”, enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

De riksintresseområden för kulturmiljövård som finns helt eller delvis i Tomelilla kommun är: 

 Haväng - Vitemölla, område L:K8 

 Örup-Tosterup-Bollerup, område L:K9 

 Andrarum – Christinehof, område L:K10 

 Tranås, område L:K11 

 Smedstorps samhälle, område L:K12 

 Östra Ingelstad, område L:K13 

 

Områdena redovisas på följande karta och beskrivs även i Översiktsplan för Tomelilla 

kommun. De riksintressen som berör något av de områden som kommunen bedömt kan vara 

lämpliga för vindkraftsetablering redovisas särskilt under områdesbeskrivningarna i kapitel 

5.4. 
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Figur 12: Riksintresse för kulturmiljövård. 
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4.3.2 Kulturmiljöprogram 

Kulturmiljöprogram för Skåne är det gällande regionala kunskapsunderlaget alltsedan 13 

december 2006. Programmet är i första hand ett regionalt och skånskt kunskapsunderlag för 

samhällsplanerare i kommuner, på Vägverket, Banverket med flera. Kulturmiljöprogram för 

Skåne är även ett underlag för museer, hembygdsförbund med flera samt en del av 

Länsstyrelsens strategiarbete för kulturmiljövården. Programmet redovisas i sin helhet på 

Länsstyrelsen i Skåne läns hemsidan.  

Av Tomelillas alla värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen lyft 16 miljöer som Särskilt 

värdefulla kulturmiljöer, varav tre miljöer ingår i olika Kulturmiljöstråk (se karta nästa sidan). 

Enligt miljömålen ska alla kommuner ha kulturmiljöprogram. Tomelilla kommuns 

kulturmiljöprogram kan man ta del av på kommunens hemsidan. Avsikten är att kommunen 

skall ha ett heltäckande kulturmiljöprogram. I en första etapp har dels en kulturhistorisk 

översikt för hela kommunen utarbetats, dels 15 olika ortsrapporter. De orter som omfattas av 

programmets första etapp är Andrarum, Bondrum, Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Gårdlösa, 

Kverrestad, Lunnarp, Onslunda, Ramsåsa, Smedstorp, Spjutstorp, Tomelilla, Tranås och Östra 

Ingelstad. I en kommande etapp avses resten av kommunen behandlas. 

4.3.3 Övriga kulturvärden 

De lämningar våra förfäder lämnat kvar efter sig är idag lagskyddade enligt lagen om 

kulturminnen. I lagen regleras bl.a. byggnadsminnen, kyrkor äldre än från 1939 och 

fornlämningar. 

Fornlämningar är bl.a. hällkistor, gravhögar och dösar samt även lämningar som inte syns 

ovan mark. I kommunen finns ett stort antal kända fornlämningar som finns kartredovisade 

och vilka utgör planeringsunderlag. 

Vad avser kyrkor är t.ex. Ramsåsa och Tosterup några av Skånes många medeltida kyrkor 

som behållit sin medeltida karaktär. 

Kända registrerade fasta fornlämningar inom kommunen, redovisas på kartan på sidan 36. De 

fasta fornlämningarna är skyddade enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Tillstånd 

krävs för verksamheter och aktiviteter som kan rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 

genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.   

Figur 13: Foto - Fågeltofta kyrka  

 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=0.15/10228&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=15/10228
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Figur 14: Regionalt kulturmiljöprogram – utpekade miljöer och stråk i Tomelilla. 
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Figur 15: Markeringarna anger kända registrerade fasta fornlämningar som omfattas av Kulturminneslagen (1998:950) 

inom Tomelilla kommun. 
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4.4 NATURMILJÖINTRESSEN 

Att kommunen innehåller stora naturvärden blir tydligt när olika skyddade och utpekade 

områden sammanställs. Skyddszoner behövs för att säkerställa att vissa områdens värde 

bibehålls. En skyddszon på 1000 meter tillämpas i analysen vid landskapsbildsskyddsområde. 

Vid övriga områden är det den eventuella skadan en vindkraftsetablering skulle kunna 

medföra som avgör hur långt skyddsavstånd som behövs.   

4.4.1 Riksintresse för naturvård 

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 

av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall 

skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Riksintresse för naturvård är områden som kan vara utpekade som exempel på huvuddragen i 

Sveriges natur. I ett nationellt perspektiv utgör områdena de mest värdefulla landskaps- och 

naturtyperna.  

Det kan inte helt uteslutas att något område kan tåla ett vindkraftverk eller två. En 

vindkraftetablering inom dessa riksintresseområden leder dock sannolikt till att påtaglig skada 

på värdet uppkommer varför områdena generellt undantagits från vindkraft. 

Riksintresseområdena påverkar också möjligheten till etablering i närområdet. Det beror som 

sagt på att skyddet av områdena gäller mot anläggningar såväl inom som utanför områdets 

gräns. 

De riksintresseområden för naturvård som finns helt eller delvis i Tomelilla kommun är: 

 Verkaån med dalgång, område N66 

 Tranås betesmarker, område N68 

 Kronovall, område N69 

 Onslunda sten, område N70 

 Kusten Stenshuvud- Vik- Simrishamn, område N71 

 Bollerup, område N74 

 Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med biflöden, område N75 

 

Områdena visas på karta på nästa sida samt beskrivs i Översiktsplan 2002 för Tomelilla 

kommun. De riksintressen som berör något av de områden som kommunen bedömt kan vara 

lämpliga för vindkraftsetablering redovisas särskilt i områdesbeskrivningarna i kapitel 5.4. 
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Figur 16: Riksintresse för naturvård inom Tomelilla kommun.  
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4.4.2 Skyddade naturområden 

Natura 2000 är ett nätverk för värdefulla naturområden inom EU. Två EG-direktiv, Habitat-

direktivet och Fågeldirektivet, ligger till grund för Natura 2000. Syftet med nätverket är att 

hejda utrotningen av växter och djur genom att skydda deras livsmiljöer. De utpekade om-

rådena är viktiga att skydda ur ett europeiskt perspektiv. Varje medlemsland är ansvarigt för 

att de utpekade områdena och arterna har gynnsam bevarandestatus. Områdena utgör riks-

intressen och intrång regleras enligt 4 kap 8 § miljöbalken. Natura 2000-områden i kommu-

nen redovisas på karta sida 41, samt behandlas i Översiktsplanens kapitel ”Geografiska 

områden med hushållningsbestämmelser enligt 4 kap i miljöbalken”. Områdesbeskrivningar 

finns i ”Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun”. 

 

Verksamheter, inom eller i anslutning till ett Natura 2000-område, som kan ha en betydande 

påverkan på miljön kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. Påverkan ska bedömas 

tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter. Tillstånd får bara lämnas om 

de skyddade naturtyperna inte skadas och bevarande av de arter som listas direktiven inte 

hotas. 
 

Natura 2000-områden som finns helt eller delvis i Tomelilla kommun är: 

 Drakamöllan 

 Verkaåns dalgång 

 Berabäck – Rugeröd  

 Djurrödsbäcken 

 Ludaröds fälad 

 Kronovalls Store vång 

 Listarumsåsens naturreservat 

 Fyledalen 

 Benestads backar  

 Ullstorpskärret 

 Örups kärret 

 

Naturreservat regleras enligt 7 kap miljöbalken och i förordningen om områdesskydd (SFS 

1998:1252). Naturreservat är bildade för att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla 

naturmiljöer och/eller tillgodose friluftslivets behov. Föreskrifter och skötselplaner för 

naturreservaten tillåter inte vindkraft och de redovisas därför som oförenliga med vindkraft i 

analysen (se karta sidan 63).   

Naturreservat innehåller i regel sådana värden att möjligheterna att etablera vindkraft även i 

närheten kan påverkas. Någon skyddszon har dock inte tillämpats i analysen. I områden som 

redovisas som lämpliga för vindkraft kan alltså naturmiljöer och olika arter med behov av 

särskilda hänsyn förekomma. Långt gående krav på utredningar av eventuell påverkan på 

naturvärdena kommer därför att krävas vid etablering i närheten av reservaten. Områdena 

beskrivs utförligare i ”Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun”.  

 

De naturreservat som finns helt eller delvis i Tomelilla kommun är: 

 Drakamöllan  

 Verkaåreservatet – Agusa-Hallamölla 

 Listarumsåsens naturreservat 
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 Kronovalls Store vång 

 Ljungavången 

 Tryde 

 Högaborg 

 Benestads backar  

 Örups almskog, kärr och ängar   

 

Biotopskyddsområde är värdefulla biotoper i skogsmark eller jordbruksmark. Enligt 7 

kap 11 § och 7 § miljöbalken och i förordning om områdesskydd (1998:1252) får 

Länsstyrelsen respektive Skogsstyrelsen förklara mindre mark- eller vattenområden för 

biotopskyddsområde. De områden som kan få denna status är, enligt lagtexten, "mindre 

mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som 

annars är särskilt skyddsvärda". Dispens ges inte för åtgärder inom biotopskyddsområden. 

Områden som är biotopskyddade redovisas i kartan på nästa sida. 

Landskapsbildsskydd finns inom ett område i sydvästra delen av Tomelilla kommun, se 

karta nästa sida. Området har ansetts hysa sådana landskapsbildsmässiga kvalitéer att det 

omfattas av landskapsbildsskydd. Skyddet inrättades enligt 19 § naturvårdslagen i dess 

lydelse före den 1 januari 1975. Begreppet finns inte i den nu gällande miljöbalken men 

bestämmelserna gäller fortfarande i de berörda områdena (lag 1998:811 om införande av 

miljöbalken). För att säkerställa att landskapsbilden inte påverkas av 

vindkraftsetableringar i närheten har kommunen bedömt att ett ytterligare generellt 

skyddsavstånd på 1000 meter är nödvändigt.  

Strandskydd finns inom 100 meter runt sjöar och större vattendrag med syftet att 

säkerställa stråk för friluftsliv och för att skydda befintliga naturvärden. Strandskyddet 

regleras kap 7 miljöbalken. Vindkraft kan teoretiskt anses vara förenligt med strandskydd 

i vissa fall. Eftersom behovet av att utnyttja zonen närmast sjöar och vattendrag för 

vindkraft dock är litet, och påverkan på skyddsvärdena i regel antas bli stor, redovisas inte 

strandskyddsområden som lämpliga för vindkraft. Strandskyddade områden visas i kartan 

på nästa sida. 

Naturvårdsavtal tecknas i syfte att utveckla och bevara befintliga naturvärden. 

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas mellan aktuell markägare och staten 

genom i första hand Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Områden där naturvårdsavtal 

tecknats visas i kartan på nästa sida. 

Generellt biotopskydd gäller olika typer av småbiotoper i jordbruksmark. Det generella 

biotopskyddet regleras av 7 kap 11 § miljöbalken och 7 § i förordning om områdesskydd 

(1998:1252). Småbiotoperna har en automatiskt skydd och får inte skadas. Följande 

småbiotoper har ett generellt biotopskydd; alléer, källor med omgivande våtmark, 

odlingsröse, pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar samt åkerholmar. 

Länsstyrelsen får meddela dispens för verksamhet om det finns synnerliga skäl. 

I de fall något av de områden som kommunen bedömt vara lämpliga för 

vindkraftetablering berörs av något av ovan nämnda skydd, så beskrivs dessa i kapitel 5.4.  
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Figur 17: Skyddade Naturvårdsområden; Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskydd, landskapsbildsskydd, samt 

områden som omfattas av naturvårdsavtal och strandskydd inom Tomelilla kommun. 
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Figur 18: Övriga naturvärden; naturvärdesobjekt, nyckelbiotop, sumpskogs och ängs- och hagmarksinventeringsobjekt samt  

naturvårdsområden utpekade i Tomelilla kommuns naturvårdsprogram alternativt i det regionala programmet för  områden 

från Bjäre till Österlen inom Tomelilla kommun. 
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4.4.3 Naturvårdsprogram för Tomelilla samt övriga områden med höga 
naturvärden 

”Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun” antogs av kommunfullmäktige i maj 2010. 

Kommunens naturvårdsprogram har som syfte att fungera som planeringsunderlag men ska 

även användas för att synliggöra och öka kunskapen hos kommuninvånare och besökare om 

den vackra naturen i kommunen. Det öppna landskapet är en värdefull resurs för såväl 

besökarens totalupplevelse av Tomelilla på Österlen som kommunens attraktion som 

boendemiljö. Landskapsbilden har ett stort skönhetsvärde och uppskattas av besökare. I 

programmet är 40 olika områden utpekade. Enligt Tomelillas kommunala miljömål (Miljömål 

för Tomelilla antagen av kommunfullmäktige den 7 september 2009) ska områden upptagna i 

naturvårdsprogrammet skyddas mot exploatering som kan verka negativt på den biologiska 

mångfalden. 

I ett av de beskrivna naturvårdsområdena finns en direkt överlappning med delar av ett 

område utpekat för vindkraft. Området saknar formellt skydd men det ligger inom riksintresse 

för natur- och/eller kulturmiljövård.  

Länsstyrelsens natur- och kulturmiljövårdsprogram, Skånska natur- och kulturmiljöer ”Från 

Bjäre till Österlen” har utarbetats av Länsstyrelsen i f d Kristianstad. Programmet beskriver de 

natur- och kulturmiljöer som länsstyrelsen ansett mest angelägna att skydda och bevara. 

Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning beträffande redovisade områden. Områdena som 

redovisas tillhör de värdefullaste områdena i länet.  

 

Inom kommunen finns flera nyckelbiotoper i skogsmark och ett större antal sumpskogar 

utpekade av Skogsstyrelsen. För nyckelbiotoper och utpekade sumpskogar finns inget 

formellt skydd. För åtgärder som kan påverka naturvärdena inom en nyckelbiotop gäller 

samrådsplikt enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Nyckelbiotops- och sumpskogsinventeringen ska 

ses som ett kunskapsunderlag om biologiskt värdefulla miljöer. 

 

De värden som berör något av de områden som kommunen bedömt kan vara lämpliga för 

vindkraftsetablering redovisas särskilt under områdesbeskrivningen i kapitel 5.4. 

4.5 FLORA OCH FAUNA 

Någon djupare analys över hur flora och fauna reagerar på vindkraft görs inte i denna 

vindbruksplan. Däremot måste exploatörerna genomföra omfattande undersökningar som 

berör fåglar, fladdermöss, växter med mera till miljökonsekvensbeskrivningen i samband med 

prövning av varje specifikt projekt. Miljökonsekvensbeskrivningen bör beakta risker och 

konsekvenser vad gäller kollisionsrisk, eventuella barriäreffekter, störningar samt eventuella 

förändringar av livsmiljöer och arter.  

I analysen har dock hänsyn tagits för kända förekomster av arter upptagna i artskyddsför-

ordningen (2007:845), bilaga 1, främst vad gäller fåglar och fladdermöss då dessa visats sig 

vara känsliga för vindkraftsetableringar.  

Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval presenterade i januari 2012 rapporten 

”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - syntesrapport”. I rapporten sammanfattas 

resultaten från den forskning som hittills gjorts i Europa och USA när det gäller vindkraftens 

påverkan på fladdermöss och fåglar.  
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Det är angeläget att noggranna bedömningar görs av hur fågel- och fladdermusfaunan kan 

påverkas vid eventuell vindkraftsetablering. Uppföljningsprogram bör fastställas i samband 

med prövning av varje specifikt projekt. Vid behov bör även krav ställas på särskilda villkor 

för driften av vindkraftverken för att minimera risken för negativ miljöpåverkan. 

  

4.5.1 Fåglar 

Vindkraftens potentiella påverkan på fågelfaunan anses vara kollisioner, habitatförluster och 

barriäreffekter. I rapporten ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - syntesrapport” 

menar författarna att kunskapsläget när det gäller negativ påverkan tillföljd av habitatförluster 

och barriäreffekter är dåligt känd. Däremot visar forskning att det i vissa områden finns en 

förhöjd risk för kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk. Kollisionsrisken beror på vad det 

är för fågel och dess ekologi. Det har också visat sig att det också beror på hur fågeln reagerar 

när den hamnar i närheten av vindkraftverk. Vindkraftverkets utformning, så som höjd över 

marken, rotorbladens längd (svepyta) och förekomsten av ljuskällor. En annan viktig aspekt är 

var vindkraftverken är placerade i landskapet. Syntesrapporten redovisar att det förekommer 

stora variationer i grad av påverkan. I vissa områden har det visat sig att det är mycket stor 

påverkan och i andra betydligt mindre påverkan. I de flesta fall medför vindkraftverk ingen 

negativ påverkan på fågelfaunan. Däremot kan felaktiga etableringar ha stor negativ inverkan.  

 

Det finns rikligt med rovfåglar inom kommunen, exempelvis röd glada, häckande kungsörn, 

havsörn, ormvråk och brun kärrhök. Det är framförallt rovfåglar, tättingar och måsfåglar som 

påträffats döda i anslutning till vindkraftverk. Därför är det angeläget att det tas stor hänsyn 

till fågelfaunan när etablering av vindkraft övervägs. Vindval anger i sin syntesrapport att 

noggranna studier ska genomföras innan exploatering, för att minska riskerna. I syntesrappor-

ten har man även presenterat en karta över Skåne som visar områden med stor risk för negativ 

inverkan på fågelfaunan. Vissa av dessa områden berör Tomelilla kommun. I samband med  

prövning bör kontrollprogram utformas som följer upp vindkraftens påverkan på fågelfaunan. 

 

4.5.2 Fladdermöss 

Studier har visat att fladdermöss verkar vara särskilt utsatta för negativ påverkan av etablering 

av vindkraftverk. Hur fladdermössen påverkas av vindkraftverk har genom studier visats vara 

komplex. Idag är den mest vedertagna förklaringen att fladdermössen jagar insekter nära 

vindkraftverken, särskilt vid lägre vindhastigheter och milt till varmt väder. Vid högre 

vindhastigheter verkar risken för påverkan vara mindre. Fladdermusfaunan är framförallt 

känslig i landskap som innehåller särskilda miljöer till exempel våtmarker, i anslutning till 

linjära element som exempelvis alléer, trädridåer i öppna landskap, skogsbryn och vattendrag. 

I Vindvals syntesrapport drar författarna slutsatsen, att precis som när det gäller påverkan på 

fågelfaunan, är det angeläget att undvika lokalisering i områden som kan vara riskabla för 

fladdermöss.   

 

I Fyledalen, som delvis ligger i Tomelilla kommun, har 15 av Sveriges totalt 19 olika fladder-

musarter påträffats vilket gör området till ett av de absolut fladdermusrikaste i landet. Därför 

är det angeläget att det tas stor hänsyn till fladdermusfaunan när etablering av vindkraft över-

vägs. Noggranna studier bör genomföras innan exploatering för att minska riskerna och 

därmed göra det möjligt att vindkraftverken placeras i områden som minskar risken för 

negativ påverkan. Uppföljningsprogram bör fastställas i samband med prövning av varje 
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specifikt projekt. Vid behov bör även krav ställas på särskilda villkor för driften av 

vindkraftverken för att minimera risken för negativ miljöpåverkan. 

4.5.3 Flora, övrig fauna och hydrologi  

Under bygg- och anläggningstiden, främst vid anläggning av vägar, schaktning av jord, 

lednings- och kabeldragning, finns det risk att det uppkommer skador på flora, övrig fauna 

och hydrologi i landskapet.  

Tomelilla kommun hyser en rik groddjursfauna. I samband med vindkraftsetableringar ska 

kunskap tas fram om biotoper för groddjur som kan påverkas negativt. Samtliga i Sveriges 

förekommande groddjur är skyddade via artskyddsförordningen (2007:845).  

Våtmarker och andra vattenmiljöer får inte skadas av vindkraftverk eller den infrastruktur 

som krävs för verkens drift.  

Stora delar av åkermarken inom kommunen berörs av dikningsföretag. Dikningsföretagen är 

samfälligheter med mål att avleda vatten. Till varje dikningsföretags tillstånd finns ett beslut 

som anger hur markavvattningen ska genomföras. Tillståndet ger både rätt och skyldighet att 

avleda vatten. Vid etablering av vindkraft kan både själva vindkraftverket och tillfartsvägar 

etc. beröra dikningsföretag. Eventuellt berörda dikningsföretag måste kontaktas i god tid i 

processen. Om påverkan sker på dikningsföretaget kan det bli aktuellt med en omprövning av 

dikningsföretagets tillstånd.  

Det kan vara lämpligt att utreda möjligheten att anlägga s.k. kreotoper i samband med 

etablering av vindkraft. Dessa bör dock utformas så att de inte i för stor omfattning attraherar 

fladdermöss och fåglar som riskerar att kollidera med vindkraftverken. 

 

4.6 FRILUFTSLIV OCH TURISM 

Friluftsområdena i kommunens norra del medför att en stor restriktivitet iakttas om 

vindkraftsetableringar aktualiseras i denna del av kommunen. Riksintresset för friluftsliv 

inom kommunen omfattar i stort sett hela norra kommundelen.   

Riksintresseområdet har som syfte att bevara värden för turism och friluftsliv och utgör en del 

av ett stort sammanhängande område som sträcker sig vidare österut och innefattar merparten 

av Skånes kustområde mot Östersjön.  

Stora sammanhängande områden för rekreation och friluftsliv är känsliga för vind-

kraftsetablering. Upplevelsen av ett landskap som är opåverkat av industriell verksamhet är 

ett betydelsefullt inslag i värdet för friluftslivet. Därför görs bedömningen att vindkraft inte 

kan komma till stånd utan att påtaglig skada på värdet uppkommer. 

Kommunens naturvårdsprogram har som mål att fungera som planeringsunderlag men det ska 

även användas för att synliggöra och öka kunskapen hos kommuninvånare och besökare om 

den vackra naturen i kommunen. Det öppna landskapet är en värdefull resurs för såväl 

besökarens totalupplevelse av Tomelilla på Österlen som kommunens attraktion som 

boendemiljö. Landskapsbilden har ett stort skönhetsvärde och uppskattas av besökare. 

4.6.1 Riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv 

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 

av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
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Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet skall 

skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.”, enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 

Det större riksintresseområde för friluftslivet som finns i Tomelilla kommun är: 

 Kuststräckan Åhus-Simrishamn med Stenshuvud-Verkaån, område L:F4 

Området redovisas på kartan nedan, samt beskrivs i Översiktsplan för Tomelilla kommun. Då 

riksintresset berör något av de områden som kommunen bedömt kan vara lämpliga för 

vindkraftsetablering redovisas detta särskilt under områdesbeskrivningen i kapitel 5.4. 

 

Figur 19: Riksintresse för friluftsliv samt det rörliga friluftslivet inom Tomelilla kommun. 
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4.7 ÖVRIGA RIKSINTRESSEN  

Med stöd av miljöbalken kan betydelsefulla markområden ges status av riksintresse. 

Energimyndigheten har tagit fram förslag till områden av riksintresse för vindkraftsetablering. 

I det fastställda riksintresset finns inga områden i Tomelilla kommun. I Tomelilla kommun 

finns riksintressen för natur- och kulturvård, friluftsliv och det rörliga friluftslivet enligt ovan. 

Vidare finns riksintressen för kommunikationer, totalförsvaret samt värdefulla ämnen och 

mineraler. 

4.7.1 Riksintressen för kommunikationer 

Enligt 3 kap 8 § miljöbalken skall mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 

anläggningar för kommunikationer så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses ovan skall skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Väg 19 är väg av riksintresse. Vägen ingår i det nät av vägar i Sverige som har speciella 

funktioner för vägtransportsystemet. Vägen är av den typ som är av särskild betydelse för 

regional eller interregional trafik. Vägen bedöms vara en viktig förbindelse från Småland till 

östra och södra delarna av Skåne. (Se karta sidan 58) 

Även järnvägen är av riksintresse. Genom kommunen går Österlenbanan, järnvägen Ystad-

Tomelilla-Simrishamn, vilken är klassad som riksintresse järnväg. Banan är enkelspårig och 

elektrifierad sedan år 2003.  

Planer finns att anlägga en järnvägslänk mellan Malmö – Simrishamn, Simrishamnsbanan 

vilken skulle länka samman östra och västra Skåne. Den planerade tåglinjen är tänkt att i 

möjligaste mån nyttja befintliga spår och banvallar. Den planerade sträckningen av 

Simrishamnsbanan inklusive riskavstånd genom Tomelilla kommun är undantagen från 

vindkraftsetablering (se karta sidan 60). 

4.7.2 Riksintresse för totalförsvaret 

Enligt 3 kap 10 § miljöbalken skall för ett område som är av riksintresse för flera oförenliga 

ändamål företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av 

detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde. 

Ravlunda skjutfält, område To1, ett mindre område vid Drakamöllan i kommunens 

nordostligaste del omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Utöver specifika 

riksintresseområden kan försvarsmakten ange intressekonflikt där planerad verksamhet anses 

utgöra risk för begränsningar för totalförsvarets verksamhet. Vid intressekonflikt med 

totalförsvarets intresse har normalt försvarsmaktens intresse företräde vilket begränsar 

möjligheten för vindkraftsetablering. Försvarsmakten har i sitt yttrande angivit för vilka 

områden intressekonflikt föreligger. Dessa områden har kommunen därefter bedömt som ej 

lämpliga för vindkraft.  
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Figur 20: Riksintresse för försvarsmakten, hindersfritt målflyg inom Tomelilla kommun. 

4.7.3 Riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler 

Enligt 3 kap 7 § miljöbalken, skall mark – och vattenområden som innehåller värdefulla 

ämnen eller material, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

utvinningen av dessa. 

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse skall 

skyddas mot åtgärder som avses i föregående stycke. 

Inom kommunen finns ett område Måsalycke betecknat L:6, som är av riksintresse. Området 

beskrivs i Översiktsplan för Tomelilla kommun. Riksintresset berörs ej av områden som 

kommunen bedömt kan vara lämpliga för vindkraftsetablering. 
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4.8 LANDSKAPSANALYS 

Landskapet utgör vår livsmiljö och tillhör oss alla. Hur vi upplever miljön kring oss beror dels 

på fysiska strukturer som topografi, vegetation, bebyggelse och andra landskapselement, dels 

på våra erfarenheter och förväntningar på miljön. Landskapsupplevelsen består både av 

gemensamma och mer individknutna aspekter. Den europeiska landskapskonventionen 

poängterar därför betydelsen av att människor får vara delaktiga när det gäller utvecklingen av 

landskapet kring dem. Konventionen betonar även vikten av att hänsyn inte bara tas till 

områden som utpekats som värdefulla, utan hela landskapet. Det är lika viktigt att arbeta med 

landskapsutveckling för de områden som anses mindre värdefulla och kanske som baksidanor 

av landskapet, t.ex. industriella randområden och oskyddade jordbruksmarker.  

Vindkraften går inte att smyga in i landskapet. Oavsett om den placeras i skog eller på slätten 

har den en sådan skala att den kommer att synas från en del platser i landskapet. De roterande 

turbinbladen drar blicken till sig och nattetid gör hinderbelysningen dem synliga. Vid den 

kraftiga utbyggnad som vi står inför för att öka andelen förnybar energi i Sverige kommer 

landskapet att kraftigt förändras. Vindkraftverken behöver få ta plats och få utgöra ett nutida 

tillägg till kulturlandskapet. Vi behöver göra avvägningar för att bedöma var vindkraften 

utgör ett acceptabelt tillägg eller en betydande landskapsförändring som negativt påverkar 

andra värden i landskapet.  

Nedan ges en beskrivning av landskapets variationer i Tomelilla, för att ge underlag till 

diskussioner kring vindkraftens påverkan på landskapet. Mer information kring vindkrafts-

anläggningars påverkan på landskapet finns i Boverkets handbok för planering och prövning 

av vindkraftverk samt deras skrift Vindkraft och landskapet.  

Landskapet i Tomelilla kommun är mångskiftande. Naturförutsättningarna är inte likartade i 

kommunen. Södra delarna av kommunen ingår i den mellaneuropeiska slätten med främst 

lerskiffer i berggrunden. Jorden är näringsrik. De norra delarna tillhör det nordskandinaviska 

urberget där jorden utgörs av en näringsfattigare urbergsmorän. Dessa skillnader i berggrund 

och jordart delar upp kommunen i två olikartade bygder. I söder finns slättbygden med 

bördiga, böljande åkrar. Norra delarna tillhör den s.k. risbygden som är övergångsområde 

mellan slätt och skog.  

Landskapet i kommunen är inte statiskt, utan har förändrats mycket under de senaste seklen, 

vilket lett till den karaktär landskapet har idag. I och med skiftesreformerna flyttade gårdarna 

ut från byarna vilket dels ledde till större sammanhängande åkermarker men även krävde att 

nya vägar anlades i landskapet. Längs vägarna till gårdarna planterades ofta alléer för att visa 

gårdens välstånd. Dessa är idag ett karaktärsgivande inslag i landskapsbilden. Genom 

utdikning har mer mark kunnat tas i anspråk för odling och gett upphov till större åkerarealer 

och linjära element i landskapet i form av nya vägar, stenrösen mm. Järnvägens etablering har 

inneburit en förändring av landskapets struktur dels genom den raka skärningen genom 

landskapet och dels genom en tillväxt av stationssamhällena.  

Den skogliga karaktären som återfinns i landskapet idag har utvecklats från slutet av 1700-

talet. Tidigare bestod skogsbruket av hamlade träd eller stubbskottsbruk vilket är av en helt 

annan karaktär än de skogar som återfinns i landskapet idag. Barrskogsplanteringar blev 

vanliga först i början av 1900-talet.  

Ris- och slättbygden i Tomelilla har flera ingående karaktärer och lokala värden som ger en 

upplevelserik variation. I det skånska landsbygdsprogrammet beskrivs olika landskaps-

karaktärer där Tomelilla omfattas av fyra olika karaktärer: Linderödsåsen och Österlenska 

backlandskapet utgör delar av risbygden i norra Tomelilla, medan slättbygden i söder 

omfattar både landskapskaraktärsområdet Södra mellanbygden och Österlenslätten. 
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Tillsammans med kommunens kulturmiljöprogram ger dessa en bra översikt över landskaps-

strukturen i Tomelilla. 

 

 

Figur 21: Landskapskaraktärsområden i Tomelilla kommun. 
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4.8.1 Linderödsåsen 

Området utgörs av ett relativt opåverkat mosaikartat landskap med en blandning av skog och 

öppna fält. Mindre vattendrag skapar lokala variationer i topografin. Stora delar av åsen utgör 

naturbetesmark och spritt över området finns traditionellt skött jordbruksmark, där fälten 

avgränsas av högre vegetation, vilket skapar tydliga landskapsrum. Eftersom skogen 

begränsar sikten blir små element och strukturer viktiga blickpunkter som till exempel 

stengärden och gårdar. De södra delarna av området är mer öppna vilket skapar längre vyer 

över landskapet.  

Andrarums socken med Alunbruket och Christinehof ligger på en av åsens sydligaste 

utlöpare. Ek- och bokskogar varieras med ängar och odlade fält. Långa alléer visar på 

sambandet mellan Andrarumsby och Christinehofs slott. Vägarna i Andrarum är gamla och 

har oförändrad sträckning och bredd, en del även fortfarande grusade. Andrarums kyrka ligger 

högt och avtecknar sig tydligt i omgivande landskap. Fäladsmarkerna har fram till slutet på 

1800-talet haft en mycket öppen och hårt betad karaktär, troligen ungefär som Brösarps 

backar ser ut idag. Idag är betesmarkerna istället planterade med gran. Alunbruket påverkade 

landskapet vida omkring genom sitt behov av ved för eldning, vilket ledde till ett skogslöst 

landskap med virkesbrist för byggande och eldning.  

Byn Agusa i samma socken har höga kulturmiljövärden och ingår i det regionala kulturmiljö-

programmet. Det ålderdomliga småbrutna odlingslandskapet och välbevarade hus i byn utgör 

några av värdena.  

Verkeåns dalgång och de sandhedsartade sydvästsluttningarna vid Brösarps backar och vid 

Drakamöllan-Kumlan ger landskapet en särskild karaktär. Mellan dessa hedmarker finns 

tallskog som planterats för att binda sanden. Landskapet utgör ett vackert och välkänt 

landskapsparti utmed väg 19.  

Bedömning: 

Det finns delar inom landskapskaraktärsområdet som har unika värden: Verkeåns dalgång 

med Brösarps backar, miljön kring Andrarum-Christinehof-Alunbruket samt det lilla öppna 

jordbrukslandskapet kring Agusa. Vindkraftsetablering behöver dock inte per automatik vara 

icke förenlig med dessa värden. Skalan är dock huvudsakligen liten och karaktären 

ålderdomlig. Vindkraften skulle tillföra en ny skala. Möjligen kan delar kring Andrarum tåla 

en vindkraftsetablering. En noggrann landskapsutredning behövs dock för att utreda 

konsekvenserna för kulturmiljön. I det lokala kulturmiljöprogrammet redovisas ålderdomliga 

välbevarade vägar kring Andrarum som inte bör ändras - t.ex. breddas eller beläggas med 

asfalt. Flera av dessa är även kantade av alléer. Detta bör beaktas vid en eventuell 

vindkraftsetablering.  

 

Figur 22: Foto – Talldunge på Brösarps Norra backar  
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4.8.2 Österlenska backlandskapet 

Detta område i östra kommundelen utgörs av ett backigt landskap med öppna åker- och 

betesmarker och mera slutna skogsmarker. Söder och väster om området är landskapet mera 

öppet och uppodlat. Den stora variationen i topografin skapar en intressant visuell kvalitet 

med storslagna vyer och utblickar men har ändå rofyllda, variationsrika och småskaliga 

miljöer. De geografiska förutsättningarna i området bidrar till en rikt varierat och levande 

landskap med landskapsrum som avgränsas av vegetation eller topografi.  

Området har en karaktär av ett ålderdomligt jordbrukslandskap där åkrar och betesmarker är 

insprängt i skogsmarken. Området var dock för 200 år sedan betydligt mer öppet än idag. På 

backarna vid Eljaröd och Brösarps bedrevs ett hårt bete och vid Alunbruket krävdes stora 

mängder ved, vilken bidrog ytterligare till trädbristen i trakterna kring Brösarp. Sandflykt var 

ett stort problem och i slutet av 1700-talet börjades lövträd planteras och hundra år senare 

även tall. Dessa skyddsplanteringar präglar idag landskapet och insprängt mellan skogs-

områdena finns betesmarker som har en lång kontinuitet bakåt i tiden.  

Brösarp har sedan länge utgjort en knutpunkt i trakten. Här delades landsvägen från 

Kristianstad i en väg mot Ystad och en mot Simrishamn. Det fanns tidigt tingsplats, gästgiveri 

och marknadsplats. Det finns få alléer kring Brösarp. Det är först vid Eljaröd som de 

utskiftade gårdarna planterade alléer utmed uppfarten till sin gård.   

I området finns flera gods. Vid Fågeltofta by och Kronovalls gods är marken mager och på 

grund av missväxt flyttade byn vid mitten av 1800-talet ut på Kronovalls marker. Mellan 

Fågeltofta by och godset finns en landskapsdominerande allé, som började planteras redan i 

början av 1800-talet. Allérna och stengärdena har bidragit till att vägstrukturen inte ändrats i 

området och inägostrukturen är välbevarad. Stora delar av landskapet kring Kronovall utgör 

idag ett typiskt godslandskap med stora åkerfält och kvarvarande bokskogar. Även 

Tunbyholm, som ligger vid en mindre sjö, Tunbyholmssjön, har idag karaktären av ett 

slottslandskap med alléer och stora uppodlade fält söder om godset. Norr om godset tar 

skogen vid upp mot Linderödsåsens sluttning.   

Bedömning: 

Den varierande topografin och skogsområdena gör att vyerna i området begränsas varför 

vindkraftverk inte kommer att synas överallt ifrån, utan skärmas av från vissa platser. En 

vindkraftsanläggning som utformas utifrån landskapets topografiska variation och 

rumsindelning kan lättare inordnas i landskapets karaktär. Vindkraftverken bör placeras med 

hänsyn till nivåskillnader i landskapet och användas för att framhäva topografin. Området 

kring Brösarp bedöms som särskilt känsligt för storskaliga exploateringar som vindkraft. 

 

Figur 23: Foto – Tunbyholms slott  
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4.8.3 Södra mellanbygden 

Området utgörs av ett böljande och ibland kraftigt kuperat landskap med mosaikartad natur 

med en blandning av öppna åkermarker, små betesmarker, bokskogar och 

barrskogsplanteringar som ger en visuellt varierande upplevelse. Området avgränsas i söder 

mot Österlenslätten genom Örupsån och i väster mot Sydskånska backlandskapet genom 

Fyledalen. 

Den del av området som ligger i Tomelilla kommun domineras till stor del av de stora 

godsägorna vars stora åkermarker med allékantade vägar dominerar landskapsbilden. 

Samtidigt präglas en del socknar fortfarande av en småskalig jordbruksstruktur, som i 

Spjutstorp. Avsaknaden av betydande blickpunkter i landskapet medför att det inte skapas 

någon stark platskänsla eller tydlig lokal identitet. De större skogspartierna skapar viss 

variation när det gäller rumsliga och visuella upplevelser och begränsar utblickarna ut från 

området.  

Värdefulla kvarvarande kulturhistoriska element är t.ex. fäladsmarker som fortfarande betas. 

Exempel på sådana finns vid Tranås, Smedstorp och Bondrum. Skiftesreformerna på 1800-

talet präglar stora delar av jordbrukslandskapet och på flera håll är de gamla ägogränserna 

fortfarande tydliga, t.ex. vid Tranås där skiftet resulterade i en intressant solfjäderformad 

markindelning söder om byn.  

Bedömning: 

Det relativt öppna landskapet gör att vindkraftverk blir synliga från stora delar av det 

kringliggande landskapet. Samtidigt har landskapet idag en rumslig variation som gör att det 

kan tåla en vindkraftsanläggning eftersom verken blir en del av landskapets variation.  

Det finns en del befintliga vindkraftverk i området. Nyetableringar behöver förhålla sig till 

dessa och kumulativa aspekter blir viktiga att belysa vid en eventuell vindkraftsutbyggnad.  

Vindkraftsetableringar bör ta utgångspunkt i viktiga kulturhistoriska strukturer och inte bryta 

idag tydliga samband. Exempelvis bör en vindkraftsanläggning inte sträcka sig över tydliga 

gränser mellan inägo- och utmark.  

 

Figur 24: Foto – Betande kor invid väg 19 vid Everöd  
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4.8.4 Österlenslätten 

Österlenslätten har varit en central odlingsbygd allt sedan stenåldern, vilket bland annat 

manifesteras genom tätheten av fornlämningar, medeltidskyrkor och sätesgårdar. Godsen 

representeras bl.a. av Högestad, Övrabyborg, Tosterup och Ingelstads gård. Landskapet är 

svagt kuperad och markerna är bördiga även om de innehåller en hel del sand på sina ställen. 

Parallellt med godslandskapets obrutna åkrar finns även strukturer som visar på 

arrendeböndernas småskiften. Idag har området en lantlig karaktär med en visuell enkelhet där 

få element stör. Landskapet är relativt orört och utgörs huvudsakligen av ett storskaligt 

åkerlandskap med inslag av större byar, gods och gårdar. Vegetationen utgörs främst av 

träddungar kring tätorter och gårdar samt som vertikala element i landskapet i form av 

vegetationsridåer längs med åar, pilevallar och alléer.  

Ingelstad var en tidig och viktig centralort i området. Ingelstad kyrka från 1100-talet bildar en 

viktig enhet tillsammans med Ingelstads gård (ett av Skånes äldre herresäten). Vid slutet av 

1600-talet var häradet i princip helt utan träd och det rådde en enorm virkesbrist i trakten. 

Byarna låg tätt och väl samlade. De första alléerna i området dök troligen upp kring mitten av 

1800-talet. Efter skiftet blev i princip all mark uppodlad.   

Viktiga kulturmiljöelement i området är förutom slottsmiljöerna med ekonomibyggnader även 

de sammanhängande brukningsarealerna, kyrkorna, alléerna och vägsystemet. Agrara 

industrimiljöer som möllor, mejeri och stärkelsefabrik har också ett högt kulturhistorisk 

värde. 

Bedömning: 

Det öppna landskapet ger både en visuell storslagenhet samtidigt som det innebär en viss 

utsatthet eftersom vertikala element som till exempel vindkraftverk blir påtagligt synliga från 

stora delar av området. 

Ett storskaligt öppet landskap tål generellt sett en vindkraftsetablering bättre än ett småskaligt 

landskap.   

Placeringen av vindkraftverk och storleken på verken bör ta hänsyn till eventuella 

skalkontraster med t.ex. alléer och andra idag landskapsdominerande strukturer. Det kan 

handla om att inte placera verken just intill en allé.  

 

 

Figur 25: Foto – Väderkvarn utanför Övraby 
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5 FÖRSLAG TILL VINDKRAFTSUTVECKLING I TOMELILLA 
 

5.1 ANALYSMETOD 

För att identifiera lämpliga ytor för vindkraftsetablering i Tomelilla kommun har vi arbetat 

med utgångspunkter som grundar sig på att analysen är övergripande och hanterar 

vindkraftsfrågan på samma strategiska nivå som översiktsplanen. 

En av utgångspunkterna i analysen är att finna platser för konventionella normalstora 

vindkraftverk. En annan utgångspunkt är att identifiera ytor som till sin storlek tillåter minst 

tre verk eller fler. På en översiktlig nivå är det inte lämpligt att hantera en högre 

detaljeringsgrad.  

Tomelilla kommun har goda vindförhållanden. Vindstyrkorna ligger gott och väl på lämpliga 

nivåer inom hela kommunens yta. Se karta sidan 31. 

Vissa värden är svårare att förena med en vindkraftsetablering än andra. I något fall har 

exempelvis Försvarsmaktens intressen medfört att ett område inte ansetts lämpligt för 

vindkraft. 

Tätorter och vägar är andra exempel på områden som överhuvud taget inte går att förena med 

den typ av vindkraftsetablering som hanteras i vindbruksplanen. Bostäder kräver ett 

skyddsavstånd (se karta sidan 58), vilket främst påverkas av buller och skuggor från 

vindkraftverken. Samma skyddsavstånd säkerställer en rimlig nivå på det visuella intrång 

vindkraftverk gör i en boendemiljö. Vissa värden kan, ibland först efter djupare analyser, 

anses vara förenliga med vindkraft.  

Det är viktigt att hålla i minnet att i stort sett ingen faktor är absolut. Ett hus kan rivas eller 

byggas, en väg kan flyttas, ett naturvärde försvinna eller tillkomma etc.  

Utöver de faktiska ytorna som befintliga värden och intressen tar i anspråk krävs också ett 

skyddsavstånd mellan ett visst intresse och vindkraftverk. Skyddszonerna omkring de olika 

intressena innebär att vindkraft normalt inte bör tillåtas där. Skyddszonerna är inte mer 

definitiva än att en vindkraftsetablering i sällsynta fall kan vara möjlig. Framförallt ökade 

kunskaper om lokala förhållanden i samband med fördjupade analyser kan ha betydelse för 

sådana avvikelser. I analysen har vi arbetat med en 1000 meter bred skyddszon mot tätorter 

och vissa starka bevarandevärden (se karta sidan 58). 

Vindanalysen sammanfattar påverkande intressen, vilka beskrivits mer ingående i föregående 

kapitel, och de politiska ställningstaganden som gjorts. Detta mynnade slutligen ut i en 

övergripande kartläggning av möjliga vindkraftsområden i kommunen. Sammantaget 20 

områden med varierande storlek.  

Dessa områden har sedan studerats vidare utifrån olika förutsättningar mm och resulterat i ett 

slutligt förslag där endast två områden anses vara lämpliga för vindkraft och fyra områden 

anges som utredningsområden för vindkraft. Övriga fjorton områden undantas helt, främst på 

grund av totalförsvaret, arter upptagna i artskyddsförordningen, närheten till Natura 2000-

områden samt andra höga natur- och kulturvärden. 
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5.2 SKYDDSAVSTÅND 

5.2.1 Bebyggelse 

I analysens första steg har vi tagit bort tätorter och områden som befinner sig inom 1000 

meter från tätorter. För villor, enskilda gårdar, fritidshus och andra bostäder har vi använt 500 

meters avstånd till närmaste vindytor. Se karta nästa sida. 

Bostäder och fritidshus är den största begränsande faktorn för utbyggnad av vindkraft. 

Bebyggelsen är spridd över i stort sett hela kommunen vilket har mycket stor betydelse för 

kommunens möjlighet att inrymma vindkraftsanläggningar.   

Planerade utbyggnadsområden för bostäder och fritid prioriteras framför vindkraft och 

behandlas på samma sätt som om områdena var befintliga. För dessa utbyggnadsområden 

gäller alltså också ett skyddsavstånd på 1000 meter. 

Förhållandena kan som nämnts förändras i framtiden. Bostäder kan tillkomma och framförallt 

kan byggnader upphöra att vara bostäder. Samtidigt kan förändrade planeringsförutsättningar, 

vilka inte alltid kan förutses, innebära att en vindyta används för andra ändamål, t.ex. 

bostäder. 

Industri och planerade utbyggnadsområden för industri redovisas med en 200 meter bred zon 

runt områdena. Dessa ytor är i stor grad knutna till tätorter och påverkar inte 

etableringsmöjligheterna för vindkraft i någon större utsträckning. Kommunen har gjort 

bedömningen att planerade utbyggnadsområden kan utvärderas vidare om en vindkrafts-

etablering aktualiseras.  

5.2.2 Infrastruktur 

I analysen har vi tagit hänsyn till befintliga vägar, järnvägar och kraftledningar. Även 

planerade utbyggnader av väg- och järnvägsnät är beaktade. Intill dessa zoner behövs 

säkerhetsavstånd till exempel för att förhindra olyckor vid iskast eller nedfallande delar. 

Avståndet till allmän väg bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter 

oavsett vägtyp. Ett lämpligt avstånd fastställs efter samråd med Trafikverket och andra 

berörda.  

Intill järnvägar bör enligt Trafikverket avståndet mellan järnvägsbank/ kontaktledning vara 

minst totalhöjden på vindkraftverket, dvs. tornhöjd plus halva rotorbladsdiametern, dock 

minst 50 meter. Vid rangerbangårdar bör skyddsavståndet studeras extra. Innan ett 

vindkraftverk placeras invid en järnväg krävs därför samråd med Trafikverket och andra 

berörda. Alla översiktsplaner, detaljplaner och bygglov rörande vindkraftverk måste därför 

remitteras till Trafikverket för granskning.  

Som en schablon har vi valt avståndet 200 meter från vägmitt eller motsvarande. Om 

avståndet egentligen bör vara 150 eller 250 meter har ingen betydelse på översiktsplanens 

nivå. Efterföljande prövning sätter ramarna för de skyddsavstånd som ska gälla i praktiken. 

Med vindkraftverk som numera ofta får en totalhöjd på knappt 150 meter är det vår 

bedömning att 200 meter ganska väl beskriver den yta som krävs för att t.ex. hindra att ett 

verk faller in på ett vägområde. Se karta sidan 59. 

Vägnätet inom kommunen påverkar relativt stora ytor. Till viss del sammanfaller dock 

vägarna med bebyggelsemönster och annan infrastruktur. 
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Figur 26: Skyddsavstånd till befintlig och planerad bebyggelse utifrån kommunens ställningstagande.  
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Figur 27: Skyddsavstånd till befintlig och planerad infrastruktur inom Tomelilla kommun 
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Många kommunikationsleder i landet klassas som riksintressen. I Tomelilla omfattar dessa 

intressen bland annat väg 19 som löper genom kommunen samt järnvägen-Österlenbanan och 

den planerade Simrishamnsbanan. 

 

 

Figur 28; Studerade korridorer för den planerade Simrishamnsbanan (förstudie skedet) inom Tomelilla kommun. 

Studerade korridorer 
för Simrishamnsbanan 
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Mindre vägar har endast beaktats genom att de gjorts synliga på underlagskartan. Hur de 

påverkar en möjlig vindkraftsyta får studeras närmare när en etablering aktualiseras. 

Även ett stråk för planerad utbyggnad av järnväg har beaktats med en skyddszon på 200 

meter. Detta stråk löper tvärs genom kommunens mellersta del (se karta föregående sidan). 

Strax öster om Tomelilla tätort finns det i dag en befintlig flygplats. Kravet på hinderfrihet för 

flygplatsen innebär att en mindre skyddszon krävs. Denna zon påverkar dock inte vindkrafts-

möjligheterna i kommunen eftersom den sammanfaller med närhet till tätortsbebyggelse, 

vägnät och kraftledningsnät (se karta sida 59). Flygplatsen i Tomelilla är inte längre en 

officiell flygplats, utan en privat flygplats.  

Kraftledningarna, med säkerhetsavstånd på 200 meter, tar bort vissa ytor för vindkraft. 

Ledningsnätet har sin knutpunkt i Tomelilla tätort och till viss del sammanfaller skydds-

zonerna för dessa ledningar med vägar och bebyggelseområden (se karta sida 59). 

 

5.3 STÄLLNINGSTAGANDEN  

Tomelilla kommun är sedan tidigare positiv till utveckling och utnyttjande av förnyelsebara 

energikällor. Redan i översiktsplanen från 2002 redovisas ett intresse för att främja 

etableringen av vindkraft. Det har under de senaste åren skett en utbyggnad av vindkraft i 

kommunen.  

Förutsättningarna för vindkraft har förändrats genom åren, dels genom ny teknik men också 

genom omfattande studier. Särskilt kartläggning av vindhastighet och forskning om 

vindkraftens miljöpåverkan har haft stor betydelse.  

Inom kommunen finns, vilket redovisas i föregående kapitel, naturvärden som innefattar ett 

flertal Natura 2000-områden, naturreservat, områden för friluftsliv och kulturmiljö etc. De 

stora natur- och kulturmiljövärdena är kännetecknande för Österlen och Tomelilla kommun.  

Med hänsyn till bland annat natur- och kulturmiljövärden har särskilt de norra delarna av 

kommunen hittills hållits fria från vindkraftsetableringar.  

En väsentlig skillnad idag, jämfört med översiktsplanen från 2002, är att inverkan på 

förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad till följd av bebyggelse utanför tätorter analyserats 

mer ingående. En annan noterbar förändring är att för vissa områden med kulturmiljövärden 

är bedömningen nu att mer ingående studier av påverkan bör föregå slutliga 

ställningstaganden för eller emot vindkraftsetableringar. 

Allmänna ställningstaganden kommunen gör genom att anta detta tillägg är att praxis för 

skydd av bostäder, infrastrukturanläggningar och andra verksamheter ska upprätthållas. För 

tätorterna anges ett särskilt skyddsavstånd på 1000 m. 

För områden med starka bevarandevärden ställs särskilt höga krav på utredning av 

förutsättningarna i samband med lov, anmälan och tillståndsprövning. 
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Kommunen har tagit generellställning för att undanta vissa områden från etableringar 

av vindkraft. Följande områden anses vara olämpliga för vindkraftsetableringar:  

 Natur- och kulturreservat, landskapsbildsskyddsområde, föreslagna naturreservat samt 

kulturreservat, biotopskyddsområden 

 Natura 2000-områden 

 Strandskyddsområden 

 Befintliga och planerade bostadsområden  

 Flygplatsområde 

 Riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv 

Ovanstående områden redovisas på karta på nästa sida, samt i texten i föregående kapitel. 

 

Övriga ställningstaganden för vindkraftsetableringar:  

 Avstånd mellan enskilda verk: Topografin avgör. Man skall tydligt se att det är skilda 

verk och inte en grupp. 

 Avstånd mellan grupper: Topografin avgör. Man skall inte uppleva grupper av verk i 

mer än ett väderstreck åt gången. Grupper skall upplevas tydligt avgränsade.  

 Grupper kontra spridda verk: Kommunen förordar grupper om tre verk eller fler, 

framför enstaka verk.  

 Byggnadsminnen: Verk eller grupp skall inte visuellt störa byggnadsminnet. 

 Biotopskyddsområde: Inget fastställt generellt skyddsavstånd, men ej verk inom 

biotopskyddsområden. 

 Landskapsbildskyddsområde: Minsta avstånd skall vara 1000 meter.  

 Färg, utformning: Inom grupper skall verken vara av samma höjd, ha samma kulör 

och rotorbladen skall ha samma varvtal och rotera år samma håll. Rotorbladsdiametern 

inom en grupp bör vara enhetlig. Vindkraftverk med tre rotorblad förutsätts, med 

hänsyn till upplevelsen av lugnare roterande rörelse, jämfört med verk med två 

rotorblad som ger ett oroligt intryck.  

 Placering: Placering av verk inom en grupp bör ske med enkelt geometriskt mönster. 

Inbördes avstånd mellan verk inom en grupp bör vara samma.  

 Avstånd till bostad: Minsta avstånd till bostad skall vara 500 meter. 

 Avstånd till tätort: Minsta avstånd till tätort skall vara 1000 meter. 

 

 



Vindbruksplan Tomelilla kommun – Tillägg till Översiktsplan 2002                              DNR KS 2011/394, Antagandehandling 2012-02-29 

 63 

 

Figur 29: Områden med motstående intressen i enlighet med kommunens ställningstagande och som därmed anses vara 

olämplig i kombination med vindkraft. 
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I den samlade analysen har tänkbart lämpliga områden tagits fram genom avvägning utifrån 

kommunens generella och övriga ställningstagande att undanta områden för 

vindkraftsetablering. Då samtliga undantagsområden, inklusive fastställda avståndszoner 

plockats bort (all yta av kommunen som är vit i kartan nedan) kvarstod endast tjugo möjliga 

områden för vindkraftsetablering.  

 

I den samlade analysen har 14 utav de ursprungliga 20 områdena bedömts som ej lämpliga för 

vindkraft. Nedan redovisas en kort sammanställning av motstående intressen i dessa 14 

områden. Samtliga områden beskrivs ytterligare i inledningen till utlåtandet. 

 

 
 

Figur 30: Områden som utifrån vidare analys i samrådsskedet anges som område ej lämpligt för vindkraftsetablering med 

anledning av direkta eller angränsande områden som omfattas av kommunens ställningstagande. Till höger anges anledning 

till ställningstagandet.  

Område 1 Tyst område (Kristianstad kommun). 

Område 2 Del inom kulturmiljöprogram och 

Tomelillas naturvårdsprogram. 

Område 4 Artskyddsförordningen, Tomelilla 

naturvårdsprogram. 

Område 6 Artskyddsförordningen, delvis 

totalförsvarets intresse, Tomelilla 

naturvårdsprogram. 

Område 9 Befintlig etablering fyller ut området. 

Kulturmiljöstråk för Sjöbo kommun. 

Område 11 Artskyddsförordningen, riksintresse 

naturvård. 

Område 12 Riksintresse för naturvård- och 

kulturmiljö, regionalt 

kulturmiljöstråk, kulturmiljöprogram, 

Tomelillas naturvårdsprogram. 

Område 13 Artskyddsförordningen, riksintresse 

naturvård- och kulturmiljö. 

Område 14 Artskyddsförordningen, riksintresse 

kulturmiljö. 

Område 16 Totalförsvarets intresse. 

Område 17  Totalförsvarets intresse, riksintresse 

kulturmiljö. 

Område 18 Artskyddsförordningen, riksintresse 

kulturmiljö, Tomelillas 

naturvårdsprogram. 

Område 19 Totalförsvarets intresse, 

artskyddsförordningen, riksintresse 

kulturmiljö, Tomelillas 

naturvårdsprogram, nyckelbiotoper. 

Område 20  Totalförsvarets intresse, biotopskydd, 

riksintresse för mineral och värdefulla 

ämnen. 
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5.4 OMRÅDEN LÄMPLIGA FÖR VINDKRAFTSUTBYGGNAD 

Områden vilka anses som lämpliga för vindkraftsetablering, eller som utredningsområde för 

vindkraft, utifrån kommunens ställningstagande redovisas närmre på följande sidor i detta 

kapitel 

 

Figur 31: Områden som anges som lämpliga för vindkraftsetablering eller som utredningsområde för vindkraft samt 

uppförda och lovgivna vindkraftverk inom Tomelilla kommun. 
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Nedan ges en kort beskrivning av de lämpliga områdena, dels av allmänna intressen och dels 

en bedömning av hur området kan påverkas av en vindkraftsetablering.  

 

Område 3 - ost-sydost om Andrarumskyrkby 

 

Figur 32: Område 3 – aktuellt område i förhållande till allmänna intressen. 

 

Beskrivning: 

Det föreslagna området ligger ost-sydost om Andrarums kyrkby och kännetecknas av 

skogsmark med dominans av barrskog. Det omgivande landskapet i sydlig riktning är öppet 

och utgörs av relativt småskaligt och mosaikartad jordbruksbygd med inslag av både 

sumpskog och lövskog. Landskapet i området är relativt kuperat och innehåller naturliga 

våtmarksområden som generellt hyser höga naturvärden. 

Allmänna intressen:  

Strax norr om område 3 breder ett större sammanhängande riksintresseområde för friluftsliv 

(L:F4,Åhus-Simrishamn med Stenshuvud-Verkaån) ut sig.  

 

I nordvästlig riktning tangerar område 3 Djurrödsbäcken med omgivningar, vilket är utpekat 

som Natura 2000-område med anledning av habitatdirektivet. Området kännetecknas av 

Djurrödsbäcken som rinner i en dalgång med igenväxande såväl som hävdade betesmarker. 

Skogsområdet utgörs av gran, ek, bok, al och ask. Bäcken ansluter till myrmarker och 

alsumpskogar. Myrmarken utgör vattendelare mellan Kävlingeån och Verkaåns 

avrinningsområden. Inom Natura 2000-området finns två mindre områden utpekade i 

sumpskogsinventeringen. 
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Det utpekade området gränsar i nord-nordöstlig till Natura 2000-området Ludaröds fälad. 

Ludaröds fälad är ett lövskogsdominerat område där tidigare hävdade arealer vuxit igen eller 

är under igenväxning. Delar av de öppna våtmarkerna har kvar en hävdgynnad flora. I norra 

delen av området kvarstår rester av naturbetesmark längs en större sammanhängande dalsänka 

med friska, fuktiga kulturbetesmarker. De prioriterade naturtyperna i området är 

skogshabitaten och den trädklädda betesmarken. Skogsmarkens största värden finns i de 

sumpskogsarealer och skogsbryn med äldre träd, samt det äldre skikt med företrädesvis ek 

som finns i tidigare betad skogsareal och den trädbärande betesmarken. Betesmarkerna och 

myrmarkerna hyser goda bevarandevärden.  

 

I öster gränsar det föreslagna utredningsområdet, direkt till naturvårdsområdet Karisenberg 

(nr 25 i Naturvårdprogram för Tomelilla kommun). Karisenberg är en öppen stenig hagmark 

med inslag av öppna mindre kärr. Området har en lång kontinuerlig hävd och är välbetat. 

Trädskiktet på den öppna betesmarken domineras av ett mindre antal mycket stora 

solitärbokar. I buskskiktet finns partier av hasselbuskage samt enbuskar och nypon. I 

sydostlig riktning (inom 1 km) finns Svältebackarna/Lings fälad (nr 24 i Naturvårdprogram 

för Tomelilla kommun). Till största delen består området av öppna hagmarker med inslag av 

kärr. Längs stengärdsgårdarna växer en del äldre solitära bokar och ekar. Buskskiktet är 

främst koncentrerat till de blöta partierna. Lövgrodor leker i småvattnen. Den södra delen 

utgörs i huvudsak av betad enefälad med stort inslag av stenar. Naturvårdsområdet Stendala-

Vilhemsro, (nr 38 i Naturvårdprogram för Tomelilla kommun) ligger cirka 1 km sydväst om 

utredningsområdet. Området är varierat med omväxlande naturbetesmarker och skogspartier. I 

naturbetesmarkerna finns en del småvatten som hyser lövgroda. I områdets södra del ligger en 

bokskog som kallas Bontoftaplanteringen. Skogspartiet är en viktig sommar uppehållsplats 

för områdets lövgrodor. Två mindre, av Skogstyrelsen utpekade, sumpskogsområden tangerar 

utredningsområdet. 

Enligt uppgift kan fladdermusarten Barbastell förekomma i närområdet till utredningsområdet 

som även ligger i nära anslutning till ett revir för kungsörn. 

Inom ett avstånd av drygt 1 km finns område utpekat som riksintresse för kulturmiljö (L:K10, 

Andrarum-Christinehof) vilket även är registrerat i kulturmiljöprogram.  

 

Bedömning:  

Utredningsområde för vindkraft  

Områdets smala och långsträckta utformning medför möjlighet att anpassa grupperingen till 

landskap och topografi. Området bedöms ha förutsättningar för vindkraftsutbyggnad.  

Närheten till höga natur- och kulturmiljövärden gör området mindre lämpligt för 

vindkraftsutbyggnad.  

Naturvärden inom Natura 2000-områden får enligt miljöbalken inte påverkas negativt. Detta 

medför att eventuella konsekvenser för Natura 2000-området värden behöver utredas i 

samband med en eventuell etablering av vindkraft. 

Den skyddade fladdermusarten Barbastell kan enligt uppgift förekomma i området. Området 

ligger i anslutning till ett kungsörnsrevir. I anslutning till områden finns även uppgifter om 

fridlysta groddjur. Dessa djurgrupper omfattas av artskyddsförordningen och därför bör det i 

samband med prövning av vindkraft genomföras omfattande studier av framförallt 

fladdermöss och fåglar i området.  
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Enligt Tomelillas kommunala miljömål ska områden upptagna i naturvårdsprogrammet 

skyddas mot exploatering som kan verka negativt på den biologiska mångfalden. Hänsyn ska 

tas till detta vid en eventuell etablering av vindkraft i området.  

Även eventuella konsekvenser för intilliggande kulturmiljövärden bör utredas mer ingående 

inför en eventuell etablering. 

 

Område 5 - nordväst om Bondrum 

 

 

Beskrivning: 

Det föreslagna området ligger nordväst om Bondrum och utgörs av öppna fält och åkermark 

med inslag av mindre träddungar. Omgivande landskap domineras av böljande 

jordbruksmark, främst åkermark men även med inslag av betesmarker. Bebyggelsen i området 

utgörs av utspridda jordbruksfastigheter. Öster om etableringsområdet ligger Trälleborgs gård 

till vilken en bevarad allé löper längs anslutande väg. Sydväst om området finns befintligt 

vindkraftverk. 

 

Allmänna intressen:  

I norra delen av det föreslagna området finns en överlappning av naturvårdsområdet 

Svältebackarna/Lings fälad (nr 24 i Naturvårdprogram för Tomelilla kommun). 

Naturvårdsområdet ingår i sin tur i ett större sammanhängande område angivet i ängs- och 

hagmarksinventeringen. Till största delen består naturvårdsområdet av öppna hagmarker med 

inslag av kärr. Längs stengärdsgårdarna växer en del äldre solitära bokar och ekar. 

Buskskiktet är främst koncentrerat till de blöta partierna. Lövgrodor leker i småvattnen. Den 

södra delen utgörs i huvudsak av betad enefälad med stort inslag av stenar. Strax söder om 

(inom 1 km) det föreslagna området finns ytterligare ett område utpekat i det kommunala 

naturvårdsprogrammet, Kulladal-Eket (nr 15 i Naturvårdprogram för Tomelilla kommun) 

Figur 33: Område 5 – aktuellt område i förhållande till allmänna intressen. 
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vilket delvis även omfattas av biotopskydd samt ingår i nyckelbiotopsinventeringen. I 

området finns flera stora bokar, ekar och avenbokar. Området hyser stora mängder död ved 

som efterhand som almarna dör bara blir mer. Det biotopskyddade området utgörs av äldre 

ekskog av naturskogskaraktär.  I området förekommer även större vattensalamander och 

lövgrodor. Enligt uppgift förekommer fladdermusarten Barbastell och revir för kungsörn i 

närområdet.  

Angränsande område, inom 1 km i sydöstlig riktning är registrerat i kulturmiljöprogram. I 

Bondrum finns Bondrumsgården vilken är en hembygdsgård med de äldsta delarna från 1767. 

Gården är klassad som byggnadsminne.  

Riksintresse område för väg finns inom 200 m från norra delen av området. 

Bedömning:  

Lämpligt för vindkraftsutbyggnad 

Området bedöms ha förutsättningar för vindkraftsutbyggnad främst med anledning av att det 

inte till stora delar ligger i konflikt med övriga intressen avseende friluftsliv eller natur- och 

kulturmiljö. I områdets norra del finns det dock en konflikt mellan naturintresset och 

vindkraftsintresset.  

Områdets storlek begränsar möjligheten för olika grupperingar något och befintliga 

angränsande verk bör vägas in i planeringen. I den visuella miljön finns redan vindkraftverk, 

landskapet tjänar generellt på att samla verken i grupperingar i stället för att de sprids ut i 

landskapet. 

Eventuell etablering i den del av området som överlappar Svältebackarna/Lingsfälad bör 

föregås av noggranna inventeringar av naturmiljön, framförallt fladdermöss, vattenlevande 

organismer, flora och fåglar.  

Enligt Tomelillas kommunala miljömål ska områden upptagna i naturvårdsprogrammet 

skyddas mot exploatering som kan verka negativt på den biologiska mångfalden. Hänsyn ska 

tas till detta vid en eventuell etablering av vindkraft i området.  

Den skyddade fladdermusarten Barbastell kan enligt uppgift förekomma i området. Området 

ligger i anslutning till ett kungsörnsrevir. I Kulladals-Eket finns noteringar om större 

vattensalamander och lövgroda. Dessa arter omfattas av artskyddsförordningen och därför bör 

det genomföras omfattande studier av bl a fladdermöss och fåglar i området.  

Även eventuella konsekvenser för intilliggande kulturmiljövärden bör utredas mer ingående 

inför en eventuell etablering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vindbruksplan Tomelilla kommun – Tillägg till Översiktsplan 2002                              DNR KS 2011/394, Antagandehandling 2012-02-29 

 70 

 

Område 7 - söder om Kronovalls gods 

 
Figur 34: Område 7 – aktuellt område i förhållande till allmänna intressen.  
 

Beskrivning: 

Det föreslagna området ligger strax söder om Kronovalls slott och sträcker sig åt söder i höjd 

med Frörum. Området domineras av öppen jordbruksmark. Det omgivande landskapet 

inrymmer stora helhetsvärden bestående av jordbruksmark och betesmarker i en mosaikartad 

struktur. Topografiskt är området kuperat i ett böljande landskap i anslutning till storskaligt 

godslandskap med i huvudsak stora bokskogsområden. Allén mellan Fågeltofta och 

Kronovalls gods dominerar landskapet norr om området. Kulturmiljövärdena är framförallt 

knutna till miljön kring Fågeltofta by och Kronovalls slottsmiljö. 

Allmänna intressen:  

Det föreslagna området är delvis registrerat det kommunala kulturmiljöprogrammet.  

 

I sydostlig riktning angränsar det föreslagna området till Natura 2000-området och naturreser-

vatet Kronovalls Store vång samt riksintresse för naturvården (N69, Kronovall). Området 

utgörs av ett stort, svagt kuperat utmarkslandskap som betas.  Den norra delen är öppen mark 

med solitära träd och busksnår medan den södra delen är en extensivt betad ekskog med in-

slag av bok, skogslind, ask och avenbok 

 

I nordost (inom 1 km) ligger naturområdet Värbergsmosse - Bontoftamosse, (nr 30 i 

Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun). Området utgörs av ett större otillgängligt skogs- 

och våtmarksområde med flera sumpskogar. Cirka 1 km i nordvästlig riktning finns 

Kulladalskärr, (nr 36 i Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun) som är en välhävdad 

betesmark med inslag av kärr. 

 

I närheten av utredningsområdet finns ett kungsörnsrevir. Dessutom förekommer fladder-

musarten, Barbastell i närområdet. Etableringsområdet kan utgöra lämpligt habitat för 

fladdermöss och kungsörn. 
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Inom ett avstånd av 2 km i sydlig riktning finns ett befintligt vindkraftverk. 

 

Bedömning: 

Utredningsområde för vindkraft 

Områdets utformning gör det lämpligt att etablera vindkraft inom området. Med anledning av 

att ett enskilt vindkraftverk finns inom 2 km avstånd kan en nyetablering medföra att detta 

upplevs som att verken ligger utspridda i ett större område. 

Naturvärden inom Natura 2000-områden får enligt miljöbalken inte påverkas negativt. Detta 

medför att eventuella konsekvenser för Natura 2000-området behöver utredas i samband med 

en eventuell etablering av vindkraft. 

Enligt Tomelillas kommunala miljömål ska områden upptagna i naturvårdsprogrammet 

skyddas mot exploatering som kan verka negativt på den biologiska mångfalden. Hänsyn ska 

tas till detta vid en eventuell etablering av vindkraft i området.  

Den skyddade fladdermusarten Barbastell kan enligt uppgift förekomma i området. Området 

ligger även i anslutning till ett kungsörnsrevir. Båda arterna omfattas av 

artskyddsförordningen och därför bör det genomföras omfattande studier av dessa. 

Även eventuella konsekvenser för intilliggande kulturmiljövärden bör utredas mer ingående 

inför en eventuell etablering. 

Påverkan på intilliggande höga kulturmiljövärden medför att området bedöms som mindre 

lämpligt för vindkraftsetablering. 

 

Område 8 - nordost om Skåne-Tranås

 

 

Beskrivning: 

Figur 35: Område 8 – aktuellt område i förhållande till allmänna intressen. 
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Området ligger i jordbrukslandskap nordost om Skåne-Tranås samhälle. Omgivningen 

kännetecknas av lantlig miljö, med småskalig och traditionell drift med omväxlande vall, 

hagmark och skogsdungar. Betesmarken, Solbacken och Tranås fälad som ligger strax söder 

om området är kulturhistoriskt intressanta. Genom området rinner mindre vattendrag. Inom ett 

avstånd av 5 km finns totalt 4 befintliga vindkraftverk. 

Allmänna intressen:  

I syd tangerar det föreslagna området ett område vilket är registrerat i regionalt 

kulturmiljöprogram. I sydostlig riktning angränsar området till riksintresseområde med 

avseende på kulturmiljö (L:K11, Tranås) och naturvård (N68, Tranåsbetesmarker) samt 

utpekat i det kommunala naturvårdsprogrammet, Tranåsbetesmarker, nr 16. Området är ett 

stenigt och välbetat utmarksområde med ett mindre lövskogsparti. Objektet är omgivet av 

åker och vall. I den norra delen av området finns ett mindre parti av en svagt hävdad enefälad. 

Den södra delen av objektet har en större krontäckning och här finns fuktiga partier med 

alsumpskog. 

Bedömning:  

Utredningsområde för vindkraft  

Områdets storlek möjliggör olika grupperingar som kan anpassas till omgivande landskap och 

topografi. Området bedöms ha förutsättningar för vindkraftsutbyggnad.  

Naturvärdena i området är dåligt dokumenterade. Inför en eventuell etablering av vindkraft 

bör dessa undersökas noggrant. Enligt Tomelillas kommunala miljömål ska områden 

upptagna i naturvårdsprogrammet skyddas mot exploatering som kan verka negativt på den 

biologiska mångfalden. Hänsyn ska tas till detta vid en eventuell etablering av vindkraft i 

området.  

Även eventuella konsekvenser för intilliggande kulturmiljövärden bör utredas mer ingående 

inför en eventuell etablering. 

Befintliga verk bör tas med i beaktandet för en helhetssyn av landskapsbilden i området. 

  

Område 10 - gränsen till Sjöbo kommun 

Figur 36: Område 10 – aktuellt område i förhållande till allmänna intressen. 
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Beskrivning: 

Det föreslagna området ligger i småskaligt jordbrukslandskap i anslutning till gränsen till 

Sjöbo kommun i höjd med Onslunda. Närmaste samhälle är Everöd. Det aktuella området 

utgörs av uppodlad relativt plan mark med mindre träd- och buskridåer och dungar.  Strax 

öster om området finns idag fyra befintliga vindkraftverk. 

Allmänna intressen:  

Området angränsar inom 1 km till kulturmiljöstråk för Sjöbo kommun samt regionalt 

kulturmiljöprogram.  Inga övriga kända motstående intressen. 

Bedömning:  

Lämpligt för vindkraftsutbyggnad 

Området bedöms ha förutsättningar för vindkraftsutbyggnad. Inga motstående intressen 

berörs. Dock begränsar områdets storlek till att endast ett vindkraftsverk kan etableras. 

Befintliga angränsande verk bör vägas in i planeringen. I den visuella miljön finns redan 

vindkraftverk, landskapet tjänar generellt på att samla verken i grupperingar i stället för att de 

sprids ut i landskapet.  

 

 

Område 15 - Bollerup 

 

Beskrivning: 

Det föreslagna området ligger strax norr om Bollerup. Området utgörs av stora åkerarealer. 

Det omgivande landskapet kännetecknas av böljande storslagna fält och med vidsträckta vyer. 

Kännetecknande för Bollerup är den gamla och välbevarade borgen ifrån medeltiden. 

Sedermera har borgenområdet utökats och borgen utgör numera en del i Bollerupsgård vilken 

sedan sent 1800-tal har varit lantbruksinstitut. I angränsning till gården ligger även 

Bollerupskyrka.  

 

 

Figur 37: Område 15 – aktuellt område i förhållande till allmänna intressen. 
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Allmänna intressen:  

Det föreslagna området ligger inom område klassat som riksintresse för kulturmiljövård 

(L:K9, Örup-Tosterup-Bollerup) och är registrerat i regionalt kulturmiljöprogram. Områdets 

värde kännetecknas av slottslandskap med Örups, Tosterups och Bollerups slottsanläggningar 

av borgkaraktär och till en del försedda med vallgravar, alléer och medeltida sockenkyrkor. I 

området finns även gravhögar från bronsåldern. 

 

Bedömning:  

Utredningsområde för vindkraft  

De allmänt höga och sammanhängande kulturmiljövärdena i området främst då avseende den 

skyddsvärda borgmiljön samt landskapets vidsträckta och böljande karaktär gör området 

mindre lämpligt för vindkraftsetablering.  
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5.5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

5.5.1 Områden lämpliga för vindkraft 

Av de ursprungliga 20 områdena som i samrådsskedet redovisats för vindkraftsutbyggnad, har 

efter studier resulterat i att två områden finns kvar och pekas ut som lämpliga för 

vindkraftsutbyggnad. Annan markanvändning som kan innebära hinder för en framtida 

utbyggnad av vindkraft inom de utpekade områdena ska noggrant studeras och dess 

konsekvenser för framtiden utredas innan lov kan ges.  

Gränserna för de områden som förslås är inte exakta utan måste detaljstuderas i samband med 

varje enskild prövning. 

Dessa områden är 5 och 10 (se karta sidan 65).  

5.5.2 Utredningsområden för vindkraft 

Av de 20 områden som redovisats tidigare har fyra områden efter detaljstudier bedömts som 

utredningsområden för vindkraft.  

En etablering av vindkraft i dessa områden bedöms vara möjlig men måste prövas med 

särskild hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärden. En framtida detaljerad 

studie av områdena kan resultera i mindre delområden som kan användas för 

vindkraftsutbyggnad. Denna plan utgör inget hinder för pågående eller planerad annan 

markanvändning.  

Dessa områden är område 3,7, 8 och 15 (se karta sidan 65).  

5.5.3 Områden ej lämpliga för vindkraft 

Utöver de större intresseområden som redovisats tidigare som olämpliga för 

vindkraftsetablering har ytterligare områden, bland de 20 områdena som beskrivits ovan, 

undantagits med bedömningen områden ej lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Ingen etablering 

av vindkraft bör accepteras i dessa områden. Anledningen till att dessa områden släckts ut är 

främst på grund av totalförsvaret, arter upptagna i artskyddsförordningen, närheten till Natura 

2000-områden, naturreservat, biotopskydd samt andra höga natur- och kulturvärden. 

Dessa områden är 1-2, 4, 6, 9, 11-14 samt 16-20 (se karta sid 64). 

Utöver ovan angivna områden är även övriga ytor, det vill säga hela kommunen, undantaget 

de angivna 20 områdena, olämpliga för vindkraft utifrån kommunens generella och övriga 

ställningstagande. Dessa ytor har inte vidare analyserats eller redovisats i samrådsskedet.  

Samtliga områden samt utförligare motivering till ställningstagandet för respektive område 

redovisas utförligt i områdesbeskrivningen tidigare i detta kapitel. 
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6 PLANERING OCH PRÖVNING 

 
6.1 ÖVERSIKTLIG PLANERING 

Att på översiktsplanens nivå avgöra om en etablering i ett visst område kan tillåtas är inte 

möjligt. Översiktsplanens syfte är att ge det helhetsperspektiv som ligger som grund vid en 

lov- eller tillståndsprövning. Efterföljande prövning fastställer slutgiltigt markens lämplighet 

och ett projekts tillåtlighet.  

Vissa av områdena där vindkraftsanläggningar kan komma ifråga behöver utredas mer 

ingående innan de kan utpekas som prioriterade för vindkraft. Sådana utredningar kan vara 

fördjupningar av översiktsplanen, eller i sällsynta fall detaljplan, för respektive område i ett 

senare skede. Områden som kan vara lämpliga för vindkraft kan också vara lämpliga för andra 

verksamheter med liknande behov av avstånd till bostäder, infrastruktur och bevarandevärden. 

Ansökningar om bygglov för annat än vindkraft i utpekade områden kan aktualiseras. I en 

sådan situation är kommunens inställning att den aktuella vindytans betydelse för 

vindkraftsproduktion ska prövas mot den sökandes intressen. En bedömning görs i varje 

enskilt fall av om ett utpekat område bör komma i fråga för vindkraft eller om någon annan 

verksamhet, eller bostad kan tillåtas. 

En bedömning görs också från fall till fall av huruvida det är lämpligt att uppföra 

verksamheter eller bygga bostäder i närheten av vindkraftsområdena.  

Eftersom en större vindkraftpark har ett stort ekonomiskt värde kan det inte uteslutas att 

enstaka bostäder löses in av en exploatör för att frigöra en större yta. Att i förväg spekulera i 

var det skulle kunna inträffa är inte lämpligt. Analysen ger dock begränsad vägledning för 

sådana händelser. 

Sådana händelser kan leda till att en vindkraftsanläggning kommer till stånd även utanför 

utpekade områden.  

I och med att vindkraftverken påverkar miljö och landskap inom ett stort område är i regel 

någon form av mellankommunal samverkan påkallad. Samråd bör ske med berörda 

grannkommuner vid en etablering av vindkraft och när ny bebyggelse planeras inom fem 

kilometer från kommungränsen. Att samråd även bör ske när ny bebyggelse planeras beror på 

att bebyggelse kan påverka möjligheten att etablera vindkraft i annars lämpliga områden. 

6.2 DETALJPLANERING 

En bedömning ska alltid göras från fall till fall om behov av att en detaljplan upprättas 

föreligger. Vid stor efterfrågan på mark kan behov av att detaljplan upprättas uppstå. Detta för 

att närmare utreda vilken markanvändning som är mest lämpad för den aktuella platsen. 

Sådana situationer kan förmodas ske endast i undantagsfall.  

6.3 PRÖVNING OCH TILLSTÅND 

Kommunen har, efter regeländringar 2009, en helt avgörande roll i utbyggnaden av 

vindkraften. Innan tillstånd enligt Miljöbalken lämnas av länsstyrelsen (då detta krävs) ska 

kommunen lämna sitt medgivande till anläggningen. 

I normala fall bör kommunen kunna fatta beslut om medgivande med de underlag som finns, 

dvs. ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, översiktsplanen, inklusive detta tillägg etc. För att 

inte i onödan bromsa utbyggnaden av vindkraft bör kommunen lämna besked i ett så tidigt 

skede som möjligt under tillståndsprocessen.   
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De olika reglerna för prövning och tillstånd beskrivs för olika typer av vindkraftverk i kapitel 

3.2. En indelning av olika sorters vindkraftverk och vindkraftsanläggningar har gjorts för att 

underlätta beskrivningen. Benämningarna är inte allmänt vedertagna men används 

genomgående i denna rapport. Indelningen av verken är gjord för att lättare åskådliggöra 

skillnader i storlek och bestämmelser. För varje kategori redovisas de krav som gäller för lov, 

anmälan och tillståndsprövning. 

Nya regler infördes under 2009, vilka i stora drag innebär att lagstiftningen delar in verken 

efter storlek och antal. Vidstående figur är en schematisk redovisning av prövningsnivåerna. I 

referenserna finns en lista över de lagar och föreskrifter som rör planering och prövning av 

vindkraft. Observera att regeländringar görs löpande varför bilagan snabbt riskerar att bli 

inaktuell. 

 

6.4 RIKTLINJER FÖR EFTERFÖLJANDE PRÖVNING 

Översiktsplanen är vägledande och skall ge stöd i efterföljande prövning. 

Vindkraftsetablering i strid med översiktsplanen bör inte förekomma. Etablering ska i första 

hand ske i grupper inom utpekade områden.  

 

Generella riktlinjer 

Det finns inget område inom Tomelilla kommun som är helt konfliktfritt. Alla möjliga 

vindkraftsområden har andra motstående intressen, inom eller i närheten av det utpekade 

området.  

Vid alla prövningar skall följande göras/uppfyllas/redovisas: 

 Redogörelse för verkens placering (x-, y- och z-koordinater) och tillfartsvägar. 

 Beskrivning av verket/verkens effekt, navhöjd, antal rotorblad, rotorstorlek, 

rotationsriktning, kulör och antireflexbehandling. 

 Redogörelse för anslutning till det allmänna elnätet. 

 Redogörelse för anläggande av vägar. 

 Redogörelse för hantering av befintliga dikningsföretag. 

 Beskrivning av omgivning gällande flora, fauna, landskap och andra intressen som av 

kommunen kan anses som motstående intresse. 

 Fotomontage med aktuella verk på aktuell plats. 

 Sol- och skuggförhållanden till närliggande bebyggelse skall studera, och Boverkets 

rekommendationer ska gälla. 

 Bullerstudier/beräkningar skall göras och ljudnivån får inte överskrida 

Naturvårdsverkets riktvärden. 

 Kontrollprogram enligt Miljöbalken ska tas fram för varje vindkraftsetablering, för att 

reglera mätning av ljudnivåer, reflexer, kuggningar och eventuell påverkan på 

fladdermöss och fåglar.  

 Villkor och krav, för nedmontering och återställande av marken, skall finnas med vid 

prövning. Kommunen skall så långt det är möjligt enligt gällande lagstiftning 

motverka att uttjänta verk blir stillastående. 

Policy för lokalisering och utformning av vindkraftverk 

 Vindkraftverk skall i princip enbart ske inom områden som är utpekade för vindkraft. 

 Kommunen förordar grupper om tre verk eller fler, framför enskilda verk.  

 Man skall inte uppleva grupper av verk i mer än ett väderstreck åt gången.  
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 Placering av verk inom en grupp bör ske med ett enkelt geometriskt mönster. 

 Minsta avstånd till landskapsskyddsområde skall vara 1000 meter. 

 Minsta avstånd till bostad skall vara 500 meter. 

 Minsta avstånd till tätort skall vara 1000 meter.  

 Verk eller grupp av verk skall ej visuellt störa ett byggnadsminne.  

 Inga verk inom biotopskyddsområde.  

 Inga verk, vägar etc inom områden som är utpekade i kommunens naturvårdsprogram 

 Inom grupp skall verken ha samma höjd, ha samma kulör. Rotorbladen ska ha samma 

varvtal och rotera åt samma håll. Rotorbladsdiametern inom en grupp bör vara 

enhetlig. Vindkraftverk med tre rotorblad förutsätts, men hänsyn till upplevelsen av en 

lugnare roterande rörelse, jämfört med verk med två rotorblad som ger ett oroligt 

intryck.  

 Avståndet till fastighetsgräns bör vara minst verkets totalhöjd. 

 Reklam skall inte tillåtas, med undantag för diskret logotyp. 

Områden lämpliga för vindkraft 

Inom områden utpekade som lämpliga för vindkraft gäller de generella riktlinjerna. Är dessa 

uppfyllda bör kommunen godkänna/tillstyrka en vindkraftsetablering.  

Utredningsområden för vindkraft 

Inom utredningsområden skall de motstående intressena utredas vidare genom mer 

djupgående beskrivningar och analyser. Detta kan lämpligen ske genom att etableringen 

föregås av detaljplan, även om det inte är ett krav.  

Områden olämpliga för vindkraft 

Inom de delar av kommunen som inte är utpekade som lämpliga områden eller som 

utredningsområden bör kommunen inte godkänna/tillstyrka en etablering i de efterföljande 

prövningarna.  

Områden nära grannkommuner 

Alla områden inom fem kilometer från grannkommuner skall samrådas med berörd 

grannkommun. 

  

Figur 38: Foto – Befintliga vindkraftverk i anslutning till område 10, vid Everöd.  

 



Vindbruksplan Tomelilla kommun – Tillägg till Översiktsplan 2002                              DNR KS 2011/394, Antagandehandling 2012-02-29 

 80 

 
Del 7 

REFERENSER 

BILAGA 
 
 



Vindbruksplan Tomelilla kommun – Tillägg till Översiktsplan 2002                              DNR KS 2011/394, Antagandehandling 2012-02-29 

 81 

7 REFERENSER OCH BILAGA  

7.1 REFERENSER 

Tomelilla kommuns översiktsplan, 2002.  

Tomelilla kommun, Naturvårdsprogram, 2010 

Kulturmiljöprogram – (ortsmiljökonsekvensbeskrivningar). Tomelilla kommun, 2002. 

En resa i tid – Kulturhistorisk översikt i Tomelilla kommun, Tomelilla kommun 2002. 

Vindkraftshandboken, Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden. 

Boverket. Januari, 2009.  

Manus till Vindkraftshandboken, Boverket 2008. 

Livscykelanalys - Vattenfalls el i Sverige, Vattenfall, 2005. 

Vindval. Forskningsrapporter och sammanställningar från ett flerårigt forskningsprogram om 

vindkraftens miljöpåverkan.  

”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss - syntesrapport” (Naturvårdsverket, rapport 

6467 • november 2011) 

Vindkraft - tematiskt tillägg till översiktsplan 2001, Simrishamns kommun, utställningshandlingar 24 

juni - 24 augusti, 2011.  

Tematiskt tillägg för vindkraft, Sjöbo kommun, utställningsmaterial 24 april – 24 juni 2011. 

Tillägg till Översiktsplan 2005, Vindkraftsplan, Ystad kommun, antagen 2011-02-17 

Vindkraftspolicy för Hörby kommun, antagen 2009-09-28 

Vindbruksplan för Kristianstad kommun, Tematiskt tillägg till Översiktsplan, utställningshandling 

daterad 2010-10-20. 

Energimyndigheten, http://energimyndigheten.se/PageFiles/110/Vindkraftsstatistik-2010-ny.pdf 

Länsstyrelsen i Skåne, kartmaterial, http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/kartor-och-planeringsunderlag/karttjanster/Pages/index.aspx 

Lagar och föreskrifter  

 Plan- och bygglagen (2010:900), publicerad 2 maj 2011 

 Miljöbalken (1998:808) 

 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

 Förordning (1998:1252) om områdesskydd. 

 Kulturminneslagen (1988:950) . 

 Artskyddsförordningen (2007:845) 

 Kulturminneslagen (1988:950 ändrad 2000:265) 

 Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) ,1 juli 2010 

7.2 BILAGA 
Bilaga 1 – Miljökonsekvensbeskrivning – bifogas i separat dokument. 

Bilaga 2 – Utlåtande – bifogas i separat dokument 

Bilaga 3 – Länsstyrelsens granskningsyttrande – bifogas i separat dokument 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFST&$%7bBASE%7d=SFST&$%7bTHWIDS%7d=0.15/10228&$%7bHTML%7d=sfst_dok&$%7bTRIPSHOW%7d=format=THW&$%7bTHWURLSAVE%7d=15/10228

