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ANTAGANDEHANDLING
Detaljplan för 
Del av Oxhult 3:1, m.m. 
Hishult
Laholms kommun 

PLANBESKRIVNING

HANDLINGAR

 Planbeskrivning, 2007-11-07 
 Genomförandebeskrivning, 2007-11-07 
 Plankarta med bestämmelser, 2007-11-07 

SSaammrrååddssrreeddooggöörreellssee,, 22000077--1111--0077
MMiilljjöökkoonnsseekkvveennssbbeesskkrriivvnniinngg mmeedd bbiillaaggoorr,, 22000077--1100--2266
GGrruunnddkkaarrttaa,, 22000077--1100--1177
FFaassttiigghheettssääggaarrfföörrtteecckknniinngg,, 22000077--1100--1188

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

I en fördjupad översiktsplan för vindkraft redovisar Laholms kommun ett 
antal områden i kommunens inland där det finns förutsättningar för en 
storskalig vindkraftsutbyggnad. I den fördjupade översiktsplanen föreslås att 
vindkraftetableringar av denna omfattning ska föregås av detaljplan.

Arise Windpower AB har aviserat en stor satsning på vindkraft och gruppen 
vid Oxhult utgör den första etappen. Se orienteringskarta. 

Tillståndsprocessen enligt Miljöbalken, som krävs för vindkraftanläggningar 
med en effekt på över 25 MW, bedrivs parallellt med detaljplanearbetet.

Syftet med föreliggande detaljplan är att möjliggöra uppförandet av en 
grupp om 12 vindkraftverk med en årlig produktion av ca 50-75 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. 

Vindförhållandena vid Oxhult är goda med medelvindhastigheter på upp 
mot 7,8 m/s på 100 m höjd. Området är också relativt fritt från konflikter 
och utgörs till övervägande del av mark för produktionsskog, företrädesvis 
gran.

Detaljplanen har antagits av 
Kommunfullmäktige 2008-01-31. 
Beslutet har vunnit laga kraft 
2008-02-29.
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12 vindkraftverk föreslås placeras i en sammanhållen grupp där det inbördes 
avståndet mellan vindkraftverken är ca 350-400 m. Navhöjden är 100-105 m 
och rotordiametern 90-100 m. Totalhöjden blir max 150 m.

Vid utformningen av vindkraftgruppen vid Oxhult, och eventuellt komman-
de etapp vid Kåphult, är det viktigt att grupperna blir väl sammanhållna och 
samtidligt tydligt åtskilda från varandra. 

Frågorna kring ljudutbredning och skuggeffekter kommer att regleras i 
tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Avståndet till närmaste bostads-
bebyggelse är omkring 700 m.

Orienteringskarta 
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PLANDATA

Lägesbestämning

Planområdet är beläget vid Oxhult, ca 2,5 km väster om Hishult. Vid 
utformningen av planområdet har en radie av 200 m kring varje vind-
kraftverk lagts ut, vilka därefter har sammanbundits till ett samman-
hängande planområde.

Vindkraftverkens placering framgår av plankartan. Kring markeringen av 
varje vindkraftverk har ett område med 25 m radie avgränsats inom vilket 
vindkraftverken kan flyttas om det behövs med hänsyn till grundläggnings-
förhållanden mm. 

Tillfartsvägar med 4,5 m bredd kommer att byggas från de befintliga väg-
arna fram till respektive vindkraftverk. Befintliga skogsbilvägar kommer 
även att breddas till 4,5 m. I anslutning till de enskilda vindkraftverken 
kommer under byggtiden tillfälliga monteringsytor att upprättas. En eta-
bleringsyta för arbetsbodar, fordonsparkering mm. kommer också tillfälligt 
att anordnas i planområdets östra del.  

Vissa av dessa ytor som använts för tillfälliga upplag kommer att återställas 
till naturmark efter byggtidens slut.

Inom planområdet ingår delar av fastigheterna Oxhult 3:1 samt Bökehatten 
1:2.

Areal

 Planområdet omfattar ca 209 ha. 

Markägoförhållanden 

 Marken inom planområdet ägs huvudsakligen av Sveaskog. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktliga planer  

   
Fördjupad översiktsplan för vindkraft har antagits av Kommunfullmäktige 
2007-10-25.

I förslaget till fördjupad översiktsplan presenteras ett antal tänkbara om-
råden för vindkraft. På grund av kommunens bebyggelsestruktur är det 
framförallt i skogsbygden i kommunens östra delar som möjligheter finns 
till större etableringar. Etablering bör främst ske i grupper för att begränsa 
störningseffekterna till ett mindre antal områden. 

Detaljplaner och förordnanden  

Området är inte tidigare planlagt.  
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Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2007 att medge att exploatören med 
egen konsult arbetar fram en detaljplan för en vindkraftspark inom Oxhult 
3:1 m.m. 

Program för planområdet 

Inget särskilt planprogram har upprättats då området behandlas i fördjupad 
översiktsplan.

Riksintresse för vindkraft 

Energimyndigheten har begärt att Länsstyrelsen ska föreslå områden som 
kan vara lämpliga som riksintresseområden för vindkraft. Länsstyrelsen 
anser att vindkraftsutbyggnaden 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 (MKB) har 
genomförts parallellt med tillståndsprocessen. 

MKB:n har avgränsats till att gälla följande frågor: 

- Naturmiljö (påverkan på sumpskogsområden, naturvärdesobjekt, 
nyckelbiotoper samt fågelliv) 
- Kulturmiljö (påverkan på kultur- och fornlämningsmiljöer inom området) 
- Landskapsbild (påverkan på den visuella miljön kring närliggande bostäder 
samt landskapet i stort. Illustreras med fotomontage)
- Rekreationsintressen (påverkan på främst miljön kring Oxhultasjön, 
Hallandsleden)
- Hälsa och säkerhet (ljudstörningar, skuggor och reflexer) 
- Naturresurser (påverkan på mark- och vatten, arealåtgång) 
- Risker och sabotage 
- Påverkan under byggskedet (omgivningspåverkan genom upplag, 
trädfällning, ledningsdragning samt eventuellt uträtning av skogsbilvägar. 

I övrigt har redovisats hur uppfyllelsen sker av de nationella, regionala och 
lokala miljömålen. 
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I samband med den pågående MKB:n har ett flertal fotomontage tagits 
fram för att illustrera vindkraftverkens landskapsbildspåverkan. 

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. 

Närmare information om miljöbedömningen framgår av 
miljökonsekvensbeskrivningen.. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Utformning och placering av vindkraftverk 

12 vindkraftverk föreslås placeras i en sammanhållen grupp där det inbördes 
avståndet mellan vindkraftverken är ca 350-400 m. Navhöjden är 100-105 m 
och rotordiametern 90-100 m. Totalhöjden blir max 150 m. 

Vindkraftverken skall ges ett enhetligt utseende i form, färg och material. 
Kulören skall vara ljus vitgrå. Tornets bas skall ges dämpad färg i överens-
stämmelse med skogens färgskala. 

Reklam får ej förekomma på verken utom tillverkarens logotype på maskin-
hus.

Nedan anges de koordinater enligt vilka vindkraftverken föreslås placeras. 
(Koordinater enligt RT90 2,5 gon väst). Koordinaterna utgör mittpunkten i 
ett område med 25 m radie kring varje verk inom vilket planen medger att 
vindkraftverk får placeras. 

Vindkraftverk nr x-koordinat y-koordinat Fastighet 
1 1 342 432 6 261 815 Oxhult 3:1 
2 1 342 626 6 262 051 Oxhult 3:1 
3 1 342 824 6 261 557 Oxhult 3:1 
4 1 342 582 6 261 231 Bökehatten1:2
5 1 343 095 6 261 269 Oxhult 3:1 
6 1 342 626 6 260 583 Oxhult 3:1 
7 1 343 185 6 260 623 Oxhult 3:1 
8 1 343 397 6 260 377 Oxhult 3:1 
9 1 343 704 6 260 079 Oxhult 3:1 
10 1 344 134 6 260 301 Oxhult 3:1 
11 1 344 180 6 259 972 Oxhult 3:1 
12 1 344 514 6 260 326 Oxhult 3:1 

Efter avslutad drifttid kommer vindkraftverken (torn samt rotor) att 
demonteras. Till stor del kan det material som används återvinnas efter det 
att anläggningen tagits ur bruk. Under avvecklingsskedet kan temporärt 
ytterligare lite areal mark behöva nyttjas. Under avvecklingsskedet kommer 
även att ske en del transporter. Efter att vindkraftverken tagits bort åter-
ställs marken på så sätt att skog kan återetableras. Fundamentet av betong 
kommer att täckas över och lämnas kvar i marken.
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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 skogsdiken. Centralt i ett 
av sumpskogsområdena finns en mindre vattensamling ”Kolken” till vilken 
avvattning sker. Avvattning sker därifrån vidare söderut mot Oxhultasjön 
och Smedjeån. 

Avsikten är att där det är möjligt försöka utnyttja stormfällda områden och i 
andra hand områden med växande skog. Upplag för material samt monter-
ing av rotor kommer där det är möjligt också att utföras inom icke skog-
beväxta områden. 

Söder om planområdet finns ett riksintresseområde för naturvården, 
Smedjeån. Här finns värdefulla forssträckor, sanka ängsmarker samt höga 
zoologiska och botaniska värden. Mellan Krogshult och Hishult finns även 
områden med värdefulla mader och våtmarker.  

Smedjeån och Oxhultasjön omfattas även av strandskydd. Strandskyddet 
omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd. Planområdet berörs inte av vare sig strand-
skyddet eller riksintresseområdet. 

Enligt skogsvårdsstyrelsens inventeringar ”Skogens pärlor” finns ett antal 
sumpskogsområden (våtmarker klass II), nyckelbiotoper samt 
naturvärdesobjekt inom planområdet.  

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, naturvärdesobjekt eller nyckelbiotoper. Avrinningsförhållanden 
eller vattenföring kommer inte att påverkas negativt genom den föreslagna 
etableringen. Ett av vindkraftverken (verk nr O12) kommer att beröra ena 
kanten av ett smalt stråk med ädellövskog.

Lokalt kan breddning av befintliga skogsbilvägar samt etableringsytor 
innebära att en del träd måste tas ner och marken avjämnas. 

  Fågelliv
En översiktlig rovfågelbedömning av området kring Oxhult har genomförts 
under september 2007. Resultatet av denna visar att vindkraftverken endast 
bedöms medföra en ringa störning på fågellivet. Detta beror på att mycket 
av skogen är nedblåst samt att det inte direkt finns några branter i området 
som rovfåglarna kan utnyttja för uppvindar. I övrigt bedöms revirtätheten 
som normal för denna typ av skogsområde. Frågan beskrivs närmare i 
MKB:n.



10

  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. 

Kulturmiljö 
Ett mindre område kring Oxhultvägen, norr om Oxhultasjön finns upptaget 
i Kulturminnesvårdsprogrammet för Laholms kommun. Här finns bl.a ruin-
erna efter Sjöboholms sätesgård, rester av en fägata samt fynd från en sten-
åldersboplats. Jämför nedan under avsnittet fornlämningar. Området är 
beläget utanför planområdet. 

  Fornlämningar
Inom och i nära anslutning till området för den planerade vindkraftgruppen 
finns en del kända fornlämningar med följande RAÄ-nummer. 

Hishult 60:1. Blästbrukslämning från metallframställning och bergsbruk. 
Slaggvarp, ca 5 m diameter och 0.2 m hög. Övertorvad. Enstaka relativt 
djupt liggande bitar 2-5 cm stora. Slaggen är trögfluten grå-brun. Varpet är 
beläget på en mindre bergsklack. Beväxt med ett tiotal mindre granar.

Hishult 56:1. Blästbrukslämning från metallframställning och bergsbruk. 
Slaggvarp, ca 5 m diameter och ca 0.2-0.3 m hög. Fyllningen är övertorvad 
med brun-svart, blåsig och pipig slagg. I NV kanten finns en närmast avlång 
grop, 1.8x1 m (S-N) och 0.2-0.3 m djup. I denna finns förekomst av 
slaggbitar. Bevuxen med sex granar. 

Hishult 143:1. Fägata, ca 270 m lång och 2-6 m bred. Begränsas i NV av 
berg och i SÖ av våtmarker. Utmed fägatan löper två parallella stengärds-
gårdar 0.4-1 m höga och 0.5-1 m breda, bestående av 0.2-0.7 m stora stenar. 
Har troligen hört ihop med Sjöboholms sätesgård, RAÄ-nr 77 i Oxhulta-
sjön.

Vindkraftparken kommer inte att beröra några fasta fornlämningar. Om 
ingrepp skall företas i någon fornlämning skall ansökan om tillstånd för 
detta ske hos Länsstyrelsen enligt kap 2, Kulturminneslagen. Arkeologisk 
utredning/-undersökning kan då behöva genomföras. 

Tidigare har lämningar från malmframställning påträffats, bl a sk 
slaggvarpar. Kulturmiljö Halland har under oktober 2007 utfört en 
arkeologisk inventering för de delar som berörs av vindkraftverk, nya vägar 
samt andra anläggningar. Slutsatsen från denna inventering är att 
vindkraftverken endast i ringa del berör kulturhistoriskt intressanta 
lämningar men att verken O11 och O12 kommer att beröra kulturhistoriskt 
intressanta lämningar. Frågan beskrivs närmare i MKB:n. Verk O12 har till 
utställningsskedet flyttats ett 40-tal meter åt nordost för att undvika 
påverkan på en fägata. 

Landskapsbild 
Landskapet kring Hishult är i huvudsak skogklätt med öppna partier kring 
den relativt sparsamma bebyggelsen. Topografin i området för vindkraft-
parken varierar mellan ca +85 m ö h till ca +100 m ö h. I närområdet 



11

norrut och österut stiger marknivåerna något upp mot ca 125 m ö h medan 
de söderut sjunker ner mot 80-85 m ö h för att västerut vid Ysby och Stäme 
ligga på ca 40-60 m ö h. I trakten av Stäme, drygt 4 km från det närmaste 
vindkraftverket börjar det öppna slättlandskapet.  

Topografin och de skogklädda omgivningarna medför att vindkraftverkens 
synlighet minskar från många platser. I närområdet kring Hishult och 
Knäred är ca 75% av vägarnas omgivningar skogklädda.  

Landskapets skogklädda karaktär och topografiska förutsättningar medför 
att vindkraftverken endast syns från de öppna delarna i landskapet. Mest 
påtagligt kommer de att framträda när man befinner sig i det öppna land-
skapet ca 5-10 km väster om vindkraftparken. På detta avstånd kommer 
man också att uppleva vindkraftverken mer som en grupp. När man be-
finner sig närmare kommer endast några få av vindkraftverken att synas 
samtidigt. På många platser kommer de även att skymmas av skogs-
terrängen och topografin. 

I MKB:n redovisas fotomontage från olika avstånd. Nedan redovisas tre av 
dessa fotomontage med vindkraftverken sedda från olika platser i 
omgivningen. Därefter redovisas även fyra fotomontage som utgör en 
komplettering efter samrådsskedet. 

Fotomontage. Vy från Svenshult.
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Fotomontage. Vy från Oxhultasjön.

Fotomontage. Vy från Skönhult. 
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Fotomontage. Vy från Dansbygget 1:4.

Fotomontage. Vy från Linghultsbygget 3:1.
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Fotomontage. Vy från Karusellvägen i södra Hishult. 

Fotomontage. Vy från Oxhult 2:4.
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Rekreation och friluftsliv 
Oxhultasjön
Mindre sjö belägen strax väster om Hishult i vilken det finns en del småöar 
och uddar som utnyttjas för friluftsliv. På en av uddarna finns ruinerna efter 
Sjöboholms sätesgård och här finns också en informationstavla samt en 
iordningställd parkering och grillplats.  

Hallandsleden
Hallandsleden är ca 38 mil lång och går rakt genom Halland. Den förgrenar 
sig i två delar vid Simlångsgården öster om Halmstad och går ihop igen vid 
Åkulla öster om Varberg.

Leden som går inåt landet passerar skog, små insjöar och kuperad terräng 
och går omväxlande på snåriga skogsstigar och lågtrafikerad landsväg. 
Utefter leden finns många rastplatser med jämna mellanrum där det finns 
vindskydd och ofta toalett och andra bekvämligheter. Leden invigdes år 
1978. Planområdet berörs inte av Hallandsleden. 

Avståndet till Hallandsleden är omkring 2,3 km. På detta avstånd blir grupp-
intrycket mer framträdande jämfört med vyn från Oxhultasjön där ett fåtal 
vindkraftverk ger ett mer kraftfullt intryck på nära håll. Den visuella på-
verkan redovisas i fotomontage i MKBn. 

Ridled genom området 
På de befintliga vägarna genom östra delen av området passerar en regional 
ridled. Denna används dock enligt uppgift inte särskilt mycket i dagsläget 
eftersom vindskydd mm. inte är iordningställda. 

Närområdet inom vindkraftparken bedöms förutom ridleden inte ha något 
större rekreationsvärde eftersom det till stora delar utgörs av stormfällda 
områden med produktionsskog. Sammantaget blir därför påverkan på 
rekreationsintressena mer av visuell karaktär. Det gäller främst udden med 
grillplatsen i Oxhultasjön som ligger relativt nära vindkraftverken.  

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. 

Areella näringar 
Marken i området ägas av Sveaskog som bedriver skogsbruk i området. Som 
inledningsvis nämnts är området starkt präglat av stormen Gudrun vilket 
lett till att stora arealer med skog blåst omkull. 

Inom området bedrivs idag jakt i normal omfattning. 

Jakt kommer även fortsättningsvis att tillåtas under såväl bygg- och drift-
skedet men regleras/koordineras så att risk för skada och/eller olyckor inte 
uppstår. Detaljplaneläggning av området innebär dock vissa restriktioner 
avseende skjutning med eldvapen. 
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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.  

Ljudimmission är det värde som uppmäts på ett visst avstånd från verket. 
Ljudutbredningen från vindkraftverk beräknas alltid utan hänsyn taget till 
vegetation eller byggnader som eventuellt kan skärma av eller absorbera en 
del av ljudet och 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 tillståndsansökan 
enligt Miljöbalken som tas fram parallellt med detaljplanen. 

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 bebyggelse (ca 700 m) att olägen-
heter inte torde uppstå. Behov av att tidsmässigt anpassa byggskedet efter 
exempelvis känsliga fågelarters häckningssäsong kommer att utredas under 
den fortsatta projekteringen.  

  Restriktioner med anledning av detaljplaneläggning
Inom detaljplanelagda områden kan speciella regler gälla enligt gällande 
lagstiftning, 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 ju Ordningslagens bestämmelser 
enligt 3 kap 6§ inom detaljplanelagt område. 

Bebyggelseområden 

  Bostäder
Inom själva planområdet finns ingen bebyggelse. Den mest närbelägna 
bebyggelsen utgörs av gårdsbebyggelse vid Dansbygget norr om vindkraft-
parken. Lite längre norrut finns spridd bebyggelse i området kring Svens-
hultsvägen samt i sydost nära Hishultsvägen. 

Avstånd till närmaste bebyggelse är ca 700 m. 

Inom planområdet tillåts ingen annan bebyggelse än den som krävs för 
vindkraftetableringen.
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Gator och trafik 

Inom planområdet finns i dag ett antal befintliga skogsbilvägar. En av dessa 
utgör gemensamhetsanläggning och förvaltas av Dansbygget-Oxhult 
vägsamfällighet och är en stadsbidragsberättigad enskild väg. Vissa av 
skogsbilvägarna kan komma att behöva läggas om samt breddas till 4,5 m.

För att nå vindkraftverken behöver drygt ca 1400 m nya anslutningsvägar 
byggas.

Tillfartsvägar skall utformas så att en rotor av 50 m längd kan transporteras. 
Vägen skall klara en bärighet av 11 tons axeltryck. Befintliga samt nya till-
fartsvägar 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 inner-
radie vara 35 m. Här skall även var fritt från hinder (ex. vis sten, stubbar och 
träd) inom en radie av 50 m. 

Efter utbyggnad kommer ev skador på det enskilda vägnätet att återställas. 

Plan över nya tillfartsvägar 
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Plan över monteringsytor och kranuppställningsplatser  m.m. vid respektive vindkraftverk. 

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.  

Planen ger möjlighet att vid behov uppföra transformatorstation/ställverk i 
den östra delen av planområdet. Det är i dagsläget dock ej troligt att detta 
genomförs.

Arise Windpower AB kommer att ansöka om att bilda ett eget nätbolag, 
Arise Elnät AB. Anledningen till detta är främst att elhandel enligt el-lagen 
ska hållas juridiskt åtskilt från transitering och distribution av el.

Tekniska utredningar pågår kring ledningsdragning, placering av transfor-
matorstationer mm. Val av elkraftteknisk utrustning är ännu inte gjord. En 
mer detaljerad beskrivning ges i koncessionsansökan för bildandet av det 
separata nätbolaget för den planerade vindkraftparken. Ledningsnätet inom 
planområdet förutsätts läggas i marken, företrädesvis i befintliga vägar. 

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 
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ANTAGANDEHANDLING
Detaljplan för 
Del av Oxhult 3:1, m.m. 
Hishult
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 i januari 2008. 

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 februari 2008. 

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   

Arise Windpower AB ansvarar för genomförandet av detaljplanen. 

Arise Windpower AB ansvarar för att erforderliga remisser och anmälningar 
till Försvarsmakten samt Ängelholm Helsingborg Airport sker. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Vägen mellan Hishultsvägen och Dansbygget utgör en gemensamhets-
anläggning (ingår i Svenshult ga:1) för ett antal fastigheter norr om 
planområdet. Denna väg kommer även fortsättningsvis att vara en 
gemensamhetsanläggning. En anläggningsförrättning sker som reglerar 
framtida drift och underhåll av vägen. 

Detaljplanen har antagits av 
Kommunfullmäktige 2008-01-31. 
Beslutet har vunnit laga kraft 
2008-02-29.




