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 □□ Plankarta med bestämmelser, 2009-06-02 
  □□  Grundkarta, 2008-12-02 
  □□  Fastighetsägarförteckning, 2009-03-06 

□□  Plan-MKB, 2009-06-02 
□□  Samrådsredogörelse, 2009-01-28 
□□  Utställningsutlåtande, 2009-05-20 

 
 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

I ett förslag till tillägg till översiktsplanen redovisar Laholms kommun ett 
antal områden i kommunens inland där det finns förutsättningar för en 
storskalig vindkraftutbyggnad. I den fördjupade översiktsplanen föreslås att 
vindkraftetableringar av denna omfattning ska föregås av detaljplan.  
 
Bland intressenterna för etablering av vindkraft i Laholms kommun finns 
E.ON Vind Sverige AB som aviserat en stor satsning på vindkraft. För 
denna vindkraftpark vid Björkered, ca 3 km nordöst om Knäred, kommer 
detaljplan att upprättas och tillstånd enligt Miljöbalken att sökas för en 
grupp om 12 vindkraftverk.  
 
Tillståndsprocessen enligt Miljöbalken, krävs för vindkraftanläggningar med 
en effekt på över 25 MW, kommer att bedrivas parallellt med detaljplane-
arbetet. Tillståndsansökan har inlämnats till Länsstyrelsen i december 2008. 
 
Syftet med föreliggande detaljplan är att möjliggöra uppförandet av en 
grupp om 12 vindkraftverk med en årlig produktion av ca 70-75 GWh. 
 
Genom planprocessen hanteras de frågor som kan uppkomma i samband 
med etableringen av vindkraftverken, exempelvis i form av påverkan på 
landskapsbilden, verkens utformning, påverkan av ljudstörningar, skuggor 
m.m. 
 
Skogsbruk och jakt ska även fortsättningsvis kunna bedrivas inom området. 
 
Planen behandlas med normalt planförfarande. 
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Den rikstäckande vindkarteringen som från år 2006 indikerar bättre 
vindförutsättningar i det sydsvenska inlandet än vad man tidigare 
trott. Tillsammans med teknikutvecklingen medför detta att man idag 
kan bygga vindkraftverk med ca 100 meters navhöjd i skogsterräng i 
Hallands inland.  

Det aktuella området är också relativt fritt från konflikter och utgörs till 
övervägande del av mark för produktionsskog. 
 
De 12 vindkraftverken föreslås placeras i en sammanhållen grupp där det 
inbördes avståndet mellan vindkraftverken är ca 400 m. Navhöjden är 95-
105 m och rotordiametern 90-105 m. Totalhöjden blir max 150 m.  
 
Vid utformningen har kommunen framfört att det är viktigt att hänsyn tas 
till planerad intilliggande grupp nordöst om (Arise Windpower AB). Grupp-
erna skall vara tydligt åtskilda från varandra. I här presenterad utformning 
bedöms dessa intentioner vara uppfyllda.  
 
Frågorna kring ljudutbredning och skuggeffekter kommer att regleras i 
tillståndsansökan enligt Miljöbalken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orienteringskarta 
 

 
 

PLANDATA 
 

Lägesbestämning  

Planområdet, som är uppdelat i två delområden, är beläget vid Björkered ca 
3 km nordöst om Knäred. Vid utformningen av planområdet har en radie 
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av 200 m kring varje vindkraftverk lagts ut, vilka därefter i princip har 
sammanbundits till två sammanhängande delområden. Avgränsningen av 
planområdet har även skett så att så få fastigheter som möjligt ska ingå i 
planområdet.  

 
Tillfartsvägar med 4,5 m bredd kommer att byggas från de befintliga väg-
arna fram till respektive vindkraftverk. Befintliga skogsbilvägar kan även 
komma att breddas till 4,5 m. I anslutning till de enskilda vindkraftverken 
kommer under bygg- och drifttiden monteringsytor att upprättas.  
 
De ytor som använts för tillfälliga upplag kommer att återställas till 
naturmark efter byggtidens slut.  
 
Inom planområdet ingår hela eller delar av följande fastigheter: 
Björkered 1:8   
Björkered 2:3 

 Björkered 2:38               
Björkered 2:5 
Björkered 3:3 
Björekred 3:4 

 Björkered 3:7  
 Norrlida 1:4      
 Norrlida 1:6      
 Norrlida 1:15    
 Norrlida 1:18 
 Norrlida 1:23 
 Norrlida 1:25 
 Brånalt 2:2 
 Brånalt 2:3   

Brånalt 2:9   

Areal  

 Planområdet omfattar ca 239 ha. 
  

Markägoförhållanden 

 Marken inom planområdet är privatägd och ägs av flera mindre markägare. 
 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Översiktliga planer  

 
En fördjupad översiktsplan för vindkraft har upprättats av Laholms kom-
mun samt antagits kommunfullmäktige 2007-10-25. Planen har överklagats 
och Länsrätten har upphävt fullmäktiges antagandebeslut. Ett nytt förslag 
till vindkraftsplan/tillägg till översiktsplanen har tagits fram och antagits av 
kommunfullmäktige 2009-04-29. 
 
I den fördjupade översiktsplanen redovisas ett antal tänkbara områden för 
vindkraft. På grund av kommunens bebyggelsestruktur är det framförallt i 
skogsbygden i kommunens östra delar som möjligheter finns till större 
etableringar. Etablering bör enligt den fördjupade översiktsplanen främst 
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ske i grupper för att begränsa störningseffekterna till ett mindre antal 
områden. 

  

Detaljplaner och förordnanden  

Området är inte tidigare planlagt.  
 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2008 att medge att exploatören 
med egen konsult arbetar fram en detaljplan för en vindkraftpark inom det 
aktuella området. 
 

Program för planområdet 

Inget särskilt planprogram har upprättats då området behandlats i en 
fördjupad översiktsplan. 

 

Riksintresse för vindkraft 

Energimyndigheten har begärt att Länsstyrelsen ska föreslå områden som 
kan vara lämpliga som riksintresseområden för vindkraft. Länsstyrelsen 
anser att vindkraftutbyggnaden i inlandet framför allt bör grundas på 
kommunernas översiktsplaner och återkommer därför med riksintresse-
områden till Energimyndigheten när översiktsplanerna är klara. 

 
 

BEHOVSBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ENLIGT MB 
OCH PBL 

Behovsbedömning  

Efter genomförd behovsbedömning gör Laholms kommun bedömningen 
att den planerade vindkraftsatsningen kan anses innebära en betydande 
miljöpåverkan. Den är också tillståndspliktig enligt Miljöbalken eftersom 
uteffekten överstiger 25 MW. En miljöbedömning/MKB skall därmed 
utföras. 
 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Arbete med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (Plan-MKB) har 
påbörjats och genomförs parallellt med plan- och tillståndsprocessen. 
 
MKB:n har avgränsats till att gälla följande frågor: 
- Naturmiljö (påverkan på närliggande planerat naturreservat, sumpskogs- 
  områden samt fågelliv) 
- Kulturmiljö (påverkan på fornlämningsmiljöer) 
- Landskapsbild (påverkan på den visuella miljön kring närliggande bostäder  
  samt landskapet i stort. Illustreras med fotomontage) 
- Rekreationsintressen  
- Hälsa och säkerhet (ljudstörningar, skuggor och reflexer) 
- Naturresurser (påverkan på mark- och vatten, arealåtgång) 
- Risker och sabotage (säkerhetsfrågor vid arbete, brand) 
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- Påverkan under byggskedet (omgivningspåverkan genom upplag, träd- 
fällning, ledningsdragning samt uträtning av skogsbilvägar). 
 
I övrigt kommer att redovisas hur uppfyllelsen sker av de nationella, regio-
nala och lokala miljömålen samt hänsynsreglerna. 
 
I MKB:n konstateras att det föreligger relativt få konflikter i området och 
att den föreslagna vindkraftgruppen på flera sätt kan bidra till att uppfylla 
såväl de nationella, regionala som lokala miljömålen. 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 

Utformning och placering av vindkraftverk 
 
12 vindkraftverk föreslås placeras i en sammanhållen grupp där det inbördes 
avståndet mellan vindkraftverken är ca 400 m. Navhöjden är 95-105 m och 
rotordiametern 90-105 m. Totalhöjden blir max 150 m. 
 
Vindkraftverkens placering framgår av plankartan. Kring koordinaten för 
varje vindkraftverk har området jämfört med samrådsförslaget utökats till 
50 m radie, inom vilket vindkraftverken kan flyttas om det behövs med 
hänsyn till grundläggningsförhållanden mm. Härvid förutsätts att detta inte 
ytterligare minskar det sk. respektavståndet mot omkringliggande bostads-
bebyggelse. I det tidigare samrådsförslaget angavs ett område med en radie 
på 25 m inom vilket vindkraftverken kunde förflyttas. Frågor kring respekt-
avstånden finns redovisat i kommunens förslag till tillägg till översikts-
planen. 
 
Vindkraftverken skall ges ett enhetligt utseende i form, färg och material. 
Kulören skall vara ljus vitgrå.  
 
Reklam får ej förekomma på verken förutom tillverkarens logotype på 
maskinhus. 
 
Nedan anges de koordinater enligt vilka vindkraftverken föreslås placeras. 
(Koordinater enligt RT90 2,5 gon väst). Koordinaterna utgör mittpunkten i 
ett område med 50 m radie kring varje verk inom vilket planen medger att 
vindkraftverk får placeras. 
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Natur 
  Mark och vegetation 

Området utgörs till största delen av skogsmark. Här och var öppnar sig 
landskapet kring den relativt sparsamma bebyggelsen i området.  
 
I terrängens lågpunkter finns områden som till dominerande del utgörs av 
sumpskog som är förbundna med varandra genom mindre vattendrag/-
diken. Huvuddelen av området avrinner söderut ner mot Lagan. 
 
Den föreslagna placeringen av vindkraftverken innebär att de kommer att 
byggas i höjdlägen på skogsbevuxen moränmark eller inom stormfällda 
områden. De kommer att placeras så att de inte berör några sumpskogs-
områden eller andra naturvärden. Även upplag för material samt montering 
av rotor kommer där det är möjligt att utföras inom icke skogbeväxta 
områden.  

 
Avrinningsförhållanden eller vattenföring kommer inte att påverkas negativt 
genom den föreslagna etableringen.  
 
Lokalt kan breddning av befintliga skogsbilvägar samt etableringsytor inne-
bära att en del träd måste tas ner och marken avjämnas. 
 
Till området gränsar ett föreslaget naturreservat inom fastigheten Knutstorp 
1:2. 

 
  Fågelliv 

En inventering av fågellivet i området kring den aktuella vindkraftparken 
har genomförts under våren 2008. Resultatet av denna visar att merparten 
av E.ONs etableringar i Halland bedöms som relativt problemfria. 
 
Det är rimligt att anta att den planerade etableringen kan påverka vissa 
fågelarter och att enstaka fågelolyckor kommer att ske under vindkraft-
verkens livslängd. Faran för att en enskild art ska hotas som följd av en 
vindkraftetablering inom det aktuella området bedöms dock som låg. 
 
Fladdermöss 
En analys av effekterna på fladdermusfaunan har genomförts under våren 
2009. Analysen har baserats på skogens ålder, förekomst av hålträd, 
trädsammansättning och struktur, och pekar på att riskerna är försumbara 
med hänsyn till de lokala fladdermuspopulationerna. Inga ledlinjer för 
migrerande fladdermöss har kunnat dokumenteras inom området. 

 
  Geotekniska förhållanden 

Den dominerande jordarten i området utgörs av morän med inslag av 
organiskt material i terrängens lågpunkter. Vindkraftverken placeras på 
moränmark där grundläggningsförutsättningarna är goda. 
 



 10

Kulturmiljö 
  Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom området för den planerade 
vindkraftparken. 
 
Vid Norrlida norr om finns en fyndplats för bl.a en flintdolk (RAÄ-nr 
Knäred 110:1) och på en mindre väg i anslutning till väg 580 står en milsten 
(RAÄ-nr Knäred 37:1).  

En kompletterande arkeologisk inventering har genomförts i området kring 
vindkraftverken under våren 2008 genom Arkeologicentrum AB. I denna 
konstaterades att inga fornlämningar kommer att beröras av den planerade 
vindkraftanläggningen. 

Om någon fornlämning mot förmodan ändå skulle beröras skall ansökan 
om tillstånd för detta ske hos Länsstyrelsen enligt kap 2, Kulturminnes-
lagen.  

Landskapsbild 
Landskapet kring Knäred är i huvudsak skogklätt med öppna partier kring 
den relativt sparsamma bebyggelsen. Höjdsträckningarna där 
vindkraftverken föreslås placeras ligger på ca +125-140 m ö h. 
 
Topografin och de skogklädda omgivningarna medför att vindkraftverkens 
synlighet minskar från många platser. I närområdet kommer huvudsakligen 
enskilda vindkraftverk att dominera medan de framträder mer som en grupp 
västerut från Knäred. I anslutning till vindkraftparken ligger några högt 
belägna byar, bl.a Norrlida och Husalt, med öppna marker som erbjuder 
vida utsikter i landskapet. Härifrån kommer också flera vindkraftverk att 
synas samtidigt eftersom skogen här inte bildar samma kuliss.  
 
Fyra fastigheter ligger inom det respektavstånd på 750 m som kommunen 
angivit för vindkraftverk som placeras söder och väster om bostäder. I 
fotomontagen nedan redovisas hur detta kommer att upplevas från de 
berörda fastigheterna. Den sammantagna bedömningen utifrån foto-
montagen är att det kortare avståndet kan medges då vindkraftverken 
endast kommer att upplevas i begränsad omfattning från de berörda 
fastigheterna. Det beror bl.a på att vindkraftverk KNÄ 01 tagits bort efter 
samrådsskedet. 

 
Nedan redovisas fotomontage från olika avstånd och platser samt från ovan 
beskrivna fastigheter. 
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Fotomontage från Brånalt 1:29, ca 1,9 km öster om vindkraftparken. 
 
 
 
 

 
Fotomontage från Norrlida, ca 0,9 km norrut från vindkraftparken. 
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Fotomontage från Björkered 1:19, ca 1,6 km sydväst om vindkraftparken. 
 
 
 

 
Fotomontage från Husalt 3:1, ca 2,2 km norrut från vindkraftparken. 
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Fotomontage från Trälshult 2:6, ca 0,7 km sydöst om vindkraftparken.  
 
 
 

 
Fotomontage från Knäreds kyrka, ca 2 km sydväst om vindkraftparken. 
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Fotomontage från Västralt, ca 4 km sydväst om vindkraftparken. 
 
 
 

 
Fotomontage från fastigheten Norrlida 1:27 norr om vindkraftparken. 
 



 15

  
Fotomontage från fastigheten Norrlida 1:32 norr om vindkraftparken. 
 
 
 

 
Fotomontage från fastigheten Brånalt 2:8 öster om vindkraftparken. 
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Fotomontage från fastigheten Knutstorp 1:2.  
 

 
Fotomontage från Knutstorp 1:2/Norrlida 1:25 (naturreservatet) 
 
 
Rekreation och friluftsliv 

Närområdet inom vindkraftparken bedöms inte ha något större rekreations-
värde eftersom det till stora delar utgörs av stormfällda områden med pro-
duktionsskog. Påverkan på rekreationsintressena blir därför av mer visuell 
karaktär från långt håll.  
 
Inom planområdet förutsätts att marken blir allmänt tillgänglig i likhet med 
övrig skogsmark som medger friluftsliv och rekreation. Instängsling o.d. får 
därför ej ske utom där säkerhetsfrågor aktualiserar detta. 
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Areella näringar 
Marken i området ägs av flera mindre skogsägare som bedriver skogsbruk i 
området. Det dominerande trädslaget utgörs av gran. Området är delvis 
präglat av stormen Gudrun vilket lett till att stora arealer med skog blåst 
omkull. I samband med anläggningsarbetena kommer viss areal skogsmark 
att tas i anspråk. Kring vindkraftverken kommer på sikt en trädfri zon på ca 
5000 m2 att behöva upprätthållas. 
 
Inom området bedrivs idag jakt i normal omfattning. Jakt kommer även 
fortsättningsvis att tillåtas under såväl bygg- och driftskedet men regleras/-
koordineras så att risk för skada och/eller olyckor inte uppstår. Detaljplane-
läggning av området innebär dock att tillstånd måste sökas hos Polismyndig-
heten för skjutning med eldvapen. 
 

Störningar  
  Ljudutbredning 

Vindkraftverk alstrar två olika typer av ljud, mekaniska och aerodynamiska. 
Moderna vindkraftverk alstrar i princip inget mekaniskt ljud, men det ljud 
som hörs är ett ”svischande” från rotorbladen.  
 
Ljudutbredningen från vindkraftverk beräknas alltid utan hänsyn taget till 
vegetation eller byggnader som eventuellt kan skärma av eller absorbera en 
del av ljudet. Beräkningen bygger även på att det alltid blåser från ljudkällan 
i riktning mot mottagaren. Det är detta ”worst case” som sätter gränsen för 
avstånd till bebyggelse.  
 
Skuggor och reflexer 
Då ett vindkraftverk under soliga tillfällen är i drift, uppkommer från rotorn 
en rörlig skugga. 
 
Som riktvärde för rörliga skuggeffekter från rotorbladen anges 8 timmar 
verklig skuggtid (med hänsyn till molnighet, vindriktning och vindhastighet). 
Detta motsvarar ungefär det riktvärde om 30 timmar per kalenderår som 
Boverket tidigare angivit för den teoretiska förekomsten vid bostäder. För 
att klara detta riktvärde kan reglersystem för så kallad skuggminimering 
installeras. 
 
Såväl ljud- som skuggeffekter kommer att behandlas i den MKB som ingår i 
tillståndsansökan enligt Miljöbalken som tas fram parallellt med detalj-
planen. 
 
Ljuspåverkan 
Hinderbelysningens utformning styrs av en förordning från Transport-
styrelsen som började gälla 2008-10-01. 
 
För vindkraftverk upp till 150 m gäller att hinderbelysningen skall utformas 
med ett rött ljus av medelintensiv karaktär. Men hjälp av GPS eller annan 
teknik kan man få ljusen att blinka synkront. Under nattetid finns även 
möjlighet att ”dimma” ner belysningen till 200 Candela jämfört med gryning 
och skymning då ljus-styrkan skall vara 2000 Candela.  
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Störningar under byggskedet 
Byggskedet kan leda till lokala störningar av anläggningsmaskiner vid arbets-
platsen. Därtill kommer störningar från transporter. De mest närbelägna 
bostäderna ligger dock så pass långt från vindkraftverken (ca 540 m) att 
olägenheter inte torde uppstå.  
 
Under såväl bygg- som drifttiden kommer totalt ca 5000 m2 kring varje verk 
att behöva tas i anspråk för grundläggning, montering, kranuppställning 
mm. Efter drifttidens slut kommer dessa ytor att återgå till skogs/natur-
mark.  
 
Vissa mindre ytor som används som upplagsplatser under byggtiden kom-
mer att få återgå till skogs-/naturmark efter att vindkraftverken byggts. 
 

  Restriktioner med anledning av detaljplaneläggning 
Inom detaljplanelagda områden kan speciella regler gälla enligt gällande lag-
stiftning, vilket kan innebära vissa restriktioner vad gäller t.ex jakt. Dessa 
frågor avses dock att lösas så att olägenheter inte skall uppstå för den en-
skilde markägaren. Bland annat gäller Ordningslagens bestämmelser enligt 3 
kap 6§ inom detaljplanelagt område. 

 
Bebyggelseområden  
 
  Bostäder 

Inom själva planområdet finns ingen bebyggelse. Den mest närbelägna 
bebyggelsen finns söder om vindkraftparken i anslutning till väg 580 samt 
vid Norrlida, Björkered och Brånalt. Avstånd till den närmaste bostads-
bebyggelsen är ca 540 m. 
 
Inom planområdet tillåts ingen annan bebyggelse än de teknikbyggnader 
som krävs för vindkraftetableringen. Ca 3-4 mindre teknikbyggnader på 
vardera högst 20 m2 och högst 3 m höjd kommer att behöva uppföras. 
 

Gator och trafik 
 

Inom planområdet finns i dag ett antal befintliga skogsbilvägar. Vissa av 
skogsbilvägarna kan komma att behöva läggas om samt breddas till 4,5 m.  
 
För att nå vindkraftverken behöver även ca 3300 m nya tillfartsvägar med 
en bredd av 4,5 m byggas.  
 
Tillfartsvägar skall utformas så att en rotor av 52,5 m längd kan 
transporteras. Vägen skall klara en bärighet av 10 tons axeltryck. Befintliga 
samt nya tillfartsvägar skall vara minst 4,5 m breda i plan och ha en 
maxlutning på 6 %. Vid 90 graders kurvor skall minsta vägbredd vara 8 m 
samt minsta innerradie vara 35 m. Här skall även var fritt från hinder (ex. vis 
sten, stubbar och träd) inom en radie av 50 m. Nya tillfartsvägar 
terränganpassas så de ej får en rampliknande effekt. I figuren nedan 
redovisas även var transporter kommer att ske planskilt med järnvägen 
söder om Knäred.  
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Plan över infartsvägar till området, nya vägar, vägar som breddas, kranplatser samt planerat tillfälligt 
upplagsområde vid Knäredsparken. 
 

Genom att transporterna sker genom en planskild underfart bedöms inga 
konflikter heller föreligga med kontaktledningar eller liknande. 

Teknisk försörjning 

 
Vindkraftverkens antal och placering kräver av naturliga skäl anslutning till 
elnätet. Beroende på storlek hos vindkraftverket eller anläggningen görs 
anslutningen till lokal-, region- eller stamnät.  

 
Tekniska utredningar pågår kring ledningsdragning, placering av transfor-
matorstationer mm. Val av elkraftteknisk utrustning är ännu inte gjord. En 
mer detaljerad beskrivning ges i Arise Elnäts koncessionsansökan för led-
ningen från Arise Windpower/E.ON Vinds vindkraftparker till transfor-
matorstationen i Knäred. Ledningsnätet inom planområdet förutsätts läggas 
i marken, företrädesvis i befintliga vägar. 
 
Elanslutning kommer att ske till befintligt ställverk i Knäred som planeras 
att byggas ut. 

Administrativa frågor 
 

Planens genomförandetid är fem år från det att planen vinner laga kraft. 
Efter denna tid, eller när vindkraftparken är uppförd, kan det övervägas att 
upphäva detaljplanen. På så sätt minimeras olägenheterna av de restriktioner 
för jakt och annat som blir resultatet av att området omfattas av detaljplan. 

 
Genom antagande av detaljplanen sker bygglovsbefrielse. Det innebär att 
bygglov ej behöver sökas för vindkraftverk och teknikbyggnader, som 
överensstämmer med planbestämmelserna. Bygganmälan enligt 9 kap plan- 
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och bygglagen skall dock ske minst tre veckor före planerad byggstart. 
Bygglovsbefrielsen gäller under genomförandetiden. 
 
 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
I arbetet har Kjell Pihl från Laholms kommun medverkat och från SWECO Architects AB 
Ingvar Svensson.  
 
 
Malmö 2009-06-02 
 
    
Ingvar Svensson   
SWECO Architects AB 
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   Detaljplanen har antagits av 
   Kommunfullmäktige 2009-08-27. 
   Beslutet har vunnit laga kraft 2010-06-03 
 
Detaljplan för  
Del av Brånalt 2:9 m.fl. 
Knäred 
Laholms kommun 

 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
  
 Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, 
 fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
 samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
 Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande utan ska fungera 
 som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna.  
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

Tidsplan  

Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Detaljplanen 
beräknas kunna antas under sommaren 2009. 
 
Parallellt med detaljplaneprocessen pågår en tillståndsprocess enligt Miljö-
balken. Det är Länsstyrelsen som beslutar i detta ärende. Ett beslut om 
tillstånd beräknas kunna finnas under första halvåret 2009. 

 

Genomförandetid  

 
 Genomförandetiden har satts till fem år från den dag planförslaget vinner 

laga kraft. Efter denna tid, eller när vindkraftparken är uppförd, kan det 
övervägas att upphäva detaljplanen. På så sätt minimeras olägenheterna av 
de restriktioner för jakt och annat som blir resultatet av att området 
omfattas av detaljplan. 

 

Ansvarsfördelning   

 
E.ON Vind Sverige AB ansvarar för genomförandet av detaljplanen. 
 
E.ON Vind Sverige AB ansvarar för att erforderliga remisser och anmäl-
ningar sker till Försvarsmakten, Ängelholm Helsingborg Airport samt 
Halmstad Flygplats. 

 
  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
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Några fastighetsregleringar med anledning av detaljplanen är inte planerade 
att genomföras. Ledningsdragningar och eventuella rättigheter i detta 
sammanhang kommer närmare att avhandlas i kommande lednings-  
koncession. 
 

  
EKONOMISKA FRÅGOR 

 
 

Avtal 

Arrendeavtal för uppförande och avveckling av vindkraftverken finns med 
berörda fastighetsägare. 
 
Avtal skall träffas mellan exploatören och berörda ägare angående nyttjande 
av enskilda vägar för transporter till vindkraftverken.  
 
Avtal mellan berörda ägare och exploatören skall träffas avseende 
återställande av mark och vägar efter uppförande respektive avveckling. 

 

Planekonomi 

Exploatören svarar för plankostnaden. Genom ett särskilt planavtal regleras 
kostnader för grundkarta, framtagande av fastighetsägarförteckning och 
liknande frågor. 

 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 
I arbetet har Kjell Pihl från Laholms kommun medverkat och från SWECO Architects AB 
Ingvar Svensson.  
 
 
Malmö 2009-06-02     
 
 
Ingvar Svensson 
SWECO Architects AB   
  


