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Laholm vindkraftpark – Oxhultgruppen 
- Miljökonsekvensbeskrivning 

Icke teknisk sammanfattning 

Vindkraften är en ren och förnybar energikälla som inte ger några utsläpp av 
gaser eller miljöfarliga ämnen, och den kräver heller inte någon tillförsel av 
bränslen. Fördelen jämfört med andra el producerande enheter, exempelvis 
kärnkraft eller kol kondensanläggningar, är också att ett vindkraftverk kan de-
monteras i det fall framtida generationer finner nya bättre sätt att producera el.  
 
Under de senaste åren har planeringsmålen för den möjliga vindkraftproduktionen 
i Sverige höjts avsevärt. Genom de nya större och effektiva verken har intresset 
för landbaserad vindkraft inom områden som tidigare vara otänkbara också tagit 
fart. 

I ett förslag till fördjupad översiktsplan för vindkraft redovisar Laholms kommun ett 
antal områden i kommunens inland där det finns förutsättningar för storskalig 
vindkraftsutbyggnad. Bland intressenterna finns Arise Windpower AB som aviser-
at en mycket stor satsning på vindkraft. I en första etapp planeras en grupp om 12 
vindkraftverk vid Oxhult, ca 2,5 km väster om Hishult. 

De föreslagna vindkraftverken kommer att ha en effekt på 2,0 -2,5 MW. Nav-
höjden blir 100-105 m och rotordiametern 90-100 m. Totalhöjden (tornhöjd + rotor) 
kommer dock inte att överstiga 150 m. Den årliga produktionen beräknas till ca 
50-75 GWh. Det inbördes avståndet mellan vindkraftverken är ca 350-400 m och 
avståndet till närmaste bostadsbebyggelse är ca 700 m. Eftersom anläggningen 
kommer att ha en uteffekt som är större än 25 MW skall tillstånd enligt Miljöbalken 
sökas hos Länsstyrelsen. I denna rapport redovisas en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) för denna första grupp av vindkraftverk. Se figur 1 och 2. 

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. I terrängens 
lågpunkter finns visserligen en del sumpskogsområden men dessa kommer inte 
att beröras av vindkraftverken, eftersom vindkraftverken kommer att placeras i 
högre liggande delar. Områdets karaktär av produktionsskog innebär också att 
här inte finns några egentliga rekreationsintressen. Oxhultasjön, ca 1 km söder 
om, utnyttjas dock i viss utsträckning för rekreationsändamål och här finns en 
iordningställd grillplats på en udde invid ruinerna av Sjöboholms sätesgård. I 
anslutning till vindkraftparken finns också en markerad ridled utmed en av de 
befintliga vägarna.  
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Inom området finns några få kända fornlämningar, men dessa kommer inte att 
beröras. En kompletterande arkeologisk inventering kommer att genomföras 
under oktober 2007. 

Preliminärt bedöms att ca 2,4 ha mark under byggtiden kommer att tas i anspråk 
för anläggning av nya tillfartsvägar, grundläggning av vindkraftverk/ställverk, 
monteringsytor för torn och rotor samt för plats för kranar mm. Vissa av dessa ytor 
som använts för upplag kommer att återställas till naturmark efter byggtidens slut. 
Sammantaget åtgår ca 0,9 ha mark för vindkraftverken med tillhörande anlägg-
ningar under driftskedet. 

För att illustrera vindkraftverkens landskapsbildspåverkan har ett tiotal foto-
montage tagits fram, såväl från närområdet (1 km) och på längre håll (ca 8 km). 
Landskapets topografi och omgivande skogsmarker medför att det är från relativt 
få platser som vindkraftverken framträder i närområdet. I fotomontagen har också 
den planerade närliggande gruppen vid Kåphult tagits med för att visa hur land-
skapsbilden påverkas efter utbyggnaden av båda vindkraftgrupperna. Bilder från 
platserna för respektive vindkraftverk redovisas i Bilaga 4.  

Vid utformningen av vindkraftgruppen vid Oxhult, och kommande etapp vid Kåp-
hult, har kommunen och Länsstyrelsen vid samråden framfört att det är viktigt att 
grupperna blir väl sammanhållna och samtidigt tydligt åtskilda från varandra. I här 
presenterad utformning bedöms dessa intentioner vara uppfyllda.  

Vindkraftverken har placerats så att acceptabla nivåer för ljudutbredning samt 
skuggeffekter skall kunna upprätthållas. Samtliga verk förses med reglerutrustning 
för ljud- och skuggreducering. I MKBn redovisas ett exempel på en ljudberäkning 
för ett vindkraftverk av fabrikat Nordex (2,5 MW). Den effektiva skuggtiden/år för 
de mest utsatta bostäderna är nere i omkring 8 timmar vilket anges som riktvärde 
av Boverket. Vid beräkningarna har hänsyn tagits till den i en kommande etapp 
planerade Kåphultgruppen. Samtliga vindkraftverk kommer att monteras med 
reglerutrustning för ljud- och skuggreducering. 

Sammantaget kan konstateras att det föreligger relativt få konflikter i området och 
att platsen kan anses särskilt lämplig för vindkraftutbyggnad. Den föreslagna vind-
kraftgruppen kan därmed på flera sätt bidra till att uppfylla såväl de nationella, 
regionala som lokala miljömålen. 
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Figur 1. Orienteringskarta. Läget för vindkraftparken är markerat med en röd cirkel. Landskapet kring 
Hishult är till stora delar skogsbevuxet, men här och var där det finns bebyggelse öppnar sig 
landskapet. Den öppna slättbygden börjar några km västerut i trakten av Våxtorp.  
 
För att genomföra den aktuella vindkraftutbyggnaden krävs såväl tillstånd enligt 
Miljöbalken som detaljplan enligt Plan- och bygglagen. Avsikten är att dessa båda 
processer skall löpa parallellt. Detta har flera fördelar, bl.a när det gäller samrådet 
med myndigheter och allmänheten. Tillstånds- och planprocessen planeras att 
genomföras under hösten 2007. 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Laholms kommun redovisar i ett förslag till en fördjupad översiktsplan ett antal 
tänkbara områden för vindkraft. På grund av kommunens bebyggelsestruktur är 
det framförallt inom skogsbygden i kommunens östra delar som det finns möjlig-
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heter till större etableringar. Etablering bör främst ske i grupper för att begränsa 
störningseffekterna till ett mindre antal områden. Tänkbara områden för vindkraft 
där mer detaljerade studier föreslås redovisas i figur 2. 

 
Figur 2. Tänkbara områden för vindkraftutbyggnad inom Laholms kommun. Läget för den föreslagna 
vindkraftparken vid Oxhult är markerat med en röd cirkel. (Källa: Vindkraftsplan för Laholms 
kommun, 2007). 

Bland intressenterna för etablering av vindkraft i Laholms kommun finns Arise 
Windpower AB som aviserat en mycket stor satsning på vindkraft. I en första 
etapp planeras en grupp om 12 vindkraftverk vid Oxhult.  

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att redovisa den 
miljöpåverkan som kan förväntas till följd av vindkraftetableringen. MKBn omfattar 
effekter och konsekvenser under byggskedet (ca 6 månader) samt driftskedet (i 
första hand 49 år). 

Det i MKBn studerade området omfattar dels det direkt berörda området i anslut-
ning till vindkraftverken (sumpskogsområden, naturvärdesobjekt, fornlämningar 
mm). I MKBn redovisas även riksintressen och rekreationsstråk inom ca 1 till 3 km 
avstånd samt den visuella påverkan inom ca 1 till 8 km från vindkraftparken. 
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1.2 Tillståndsprocessen 
Den som vill bygga en vindkraftanläggning med en effekt på över 25 MW skall 
söka tillstånd enligt Miljöbalken. Det är Länsstyrelsen som beslutar om att ge till-
stånd. Parallellt kommer inom kommunen att ske en prövning enligt Plan- och 
bygglagen i samband med upprättandet av detaljplan. Jämför avsnitt 1.3. 

Tillståndsprocessen inleds med ett så kallat tidigt samråd, där de sökande sam-
råder med Länsstyrelsen. Sökande skall även samråda med enskilda som kan 
antas bli särskilt berörda. Det genomförda samrådet beskrivs närmare i avsnitt 10, 
Samråd. 

Den som avser att bedriva verksamheten skall också samråda med övriga statliga 
myndigheter, kommunen samt den allmänhet och de organisationer som kan 
antas bli berörda. Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens lokalise-
ring, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskriv-
ningens (MKB) innehåll. 

Den som ansöker om tillstånd att bygga en vindkraftanläggning skall utarbeta en 
miljökonsekvensbeskrivning eftersom en anläggning av detta slag kan anses få 
en betydande miljöpåverkan. Den är ett av de viktigaste underlagen när Länssty-
relsen ska besluta om tillstånd. I MKBn skall beskrivas syftet med etableringen 
och de effekter och konsekvenser som etableringen av anläggningen innebär 
under såväl bygg- som driftskede. Det gäller påverkan på bland annat landskap, 
naturmiljön, kulturmiljön samt markutnyttjandet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen skall också innehålla uppgifter som gör att det går 
att bedöma vilka effekter och konsekvenser som den innebär för människors 
hälsa och välbefinnande, t.ex störningar av ljud- eller skuggeffekter. 

1.3 Behov av miljöbedömning  
I förslaget till fördjupad översiktsplan ”Vindkraftplan för Laholms kommun, 2007” 
föreslår kommunen att vindkraftetableringar skall föregås av detaljplan. Undantag 
från detta kan sk. gårdsverk utgöra. Kommunen redovisar även en översiktlig 
konsekvensbeskrivning av vad de olika vindkraftetableringarna innebär för 
landskap och miljö. 

Ett detaljplane pågår parallellt för vindkraftetableringen. Ett skäl för detta är att 
planprocessen är ett lämpligt instrument för att hantera de olika frågor som kan 
komma upp i samband med etableringen. Tanken är att tillståndsprocessen enligt 
Miljöbalken och planprocessen enligt Plan- och bygglagen skall gå hand i hand 
och samverka.  
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Kommunen skall göra en behovsbedömning av miljöfrågorna enligt de kriterier 
som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen (1998:905). Enligt denna skall vid 
bedömningen bl.a. hänsyn tas till de totaleffekter som detaljplanen kan anses 
medföra, hälsa och säkerhetsaspekter samt påverkans storlek och fysiska om-
fattning. Översiktsplaner skall alltid omfattas av en miljöbedömning. Om det vid 
behovsbedömningen framkommer att verksamheten kommer att innebära en 
betydande miljöpåverkan skall en MKB tas fram. 

För detaljplaner som medger en användning av planområdet för verksamheter 
som räknas upp i 5 kap 18 §§ PBL, bl.a industriändamål, köpcentrum, parkerings-
anläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse skall även kriterierna 
i bilaga 2 till MKB-förordningen användas vid behovsbedömningen. 

1.4 Nationella och regionala mål kring vindkraften 
I vindkraftsproposition ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt 
vindbruk” (Prop. 2005/06:143) presenteras den tidigare regeringens inriktning för 
arbetet med att utveckla vindkraften i Sverige under de kommande fem åren. 
Propositionen antogs av riksdagen i juni 2006.  

I propositionen betonas bland annat vikten av att kommuner, länsstyrelser och 
andra myndigheter aktivt bidrar till att förbättrade förutsättningar för planering av 
en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind, i 
propositionen också benämnt vindbruk. 

I juni 2002 antog riksdagen ett nationellt planeringsmål för vindkraft. Planerings-
målet förutsätter att det skall skapas planmässiga förutsättningar för en årlig 
produktion på 10 TWh el från vindkraft år 2015. Enligt propositionen 2005/06:143 
bör förnybar elproduktion öka till 17 TWh till år 2016. Det pågår även diskussioner 
om att höja detta planeringsmål ytterligare.  

Energimyndigheten har gjort en övergripande fördelning av det nationella planer-
ingsmålet mellan stora grundområden utanför Sveriges territorialgräns samt på 
land och till havs innanför territorialgränsen. Fördelningen innebär att 6 TWh 
planeras på grundområden utanför territorialgränsen och 4 TWh på land och 
innanför territorialgränsen. För att det nationella målet skall bli hanterbart hos 
länsstyrelserna och i kommunerna behöver målet brytas ned länsvis. Energi-
myndigheten har tagit fram ett regionalt planeringsmål för varje län. 

Planeringsmålet är att år 2010 skall 256 GWh/år produceras med vindkraft i 
Hallands län, varav 102 GWh/år på land och 154 GWh/år i havsområdet ut till 
territorialgränsen. Planeringsmålet för Halland motsvarar 6,4 % av landets totala 
vindenergiproduktion. Vindpotentialen i Hallands län får dock bedömas vara 
avsevärt högre. 
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2 Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Beräknad produktion 
Oxhultparken beräknas producera ca 50-75 GWh per år. 

2.2 Lokalisering och utformning 
Aggregat typ:  12 st vindkraftverk av något av följande fabrikat: 

 
General Electric  2,5 MW 
Nordex   2,5 MW 
Siemens   2,3 MW 
Gamesa   2,0 MW 
eller likvärdiga fabrikat 

Navhöjd:  100-105 m 
Rotordiameter: 90-100 m 
Totalhöjd:  Max. 150 m  
Färg:   Ljust grå-vit. 
   Nederdelen av tornet ges en neutral färg 
                                          som överensstämmer med skogens 
                                          färgskala. Detsamma gäller tillhörande 
                                          teknikbyggnader.   
Inbördes avstånd: ca 350-400 m 
Avstånd till närmaste 
bebyggelse:  ca 700 m 

I den centrala delen av vindkraftparken har även ett vindmätningstorn placerats. 
Utformning av övriga anläggningar som vägar, ledningar, transformatorstationer 
mm. redovisas under avsnitten 2.3 och 2.4, Elanslutning och Väganslutningar. 

Tornen kommer att utgörs av en cylinderformad stålkonstruktion som är 4 m i 
diameter och med en godstjocklek på ca 50 mm. Vindkraftverken kommer att 
grundläggas på ett betongfundament som är ca 19,0 x 2,85 m.  

2.3 Elanslutning 
Vindkraftverkens antal och placering kräver av naturliga skäl anslutning till elnätet. 
Beroende på storlek hos vindkraftverket eller anläggningen görs anslutningen till 
lokal- eller regionnät. För riktigt stora vindkraftsparker som denna görs anslut-
ningar direkt till stamnätet, vilket Svenska Kraftnät, SvK ansvarar för. Bransch-
organet Svensk Energi har tagit fram regelverk kring hur vindkraftverk ansluts till 
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elnätet. Med anledning av detta kommer Arise Windpower AB att ansöka om att 
bilda ett eget nätbolag, Arise Elnät AB. 

Anledningen till detta är främst att elhandel, vilket avses att bedrivas i moder-
bolaget Arise Windpower AB, enligt el-lagen skall hållas juridiskt åtskilt från 
transitering och distribution av el. En mer detaljerad MKB-beskrivning för elkraft-
anläggningen kommer att redovisas i ansökan till bildandet av nätbolaget. 

Vindkraftverkets generatorer genererar elenergi på en spänning som transfor-
meras till ett gemensamt mellanspänningsystem på 10, 24 eller 36 kV, spännings-
nivån för detta är inte vald ännu. 

Ett kabelsystem kommer att byggas med vald mellanspänning. Elkraftsystem som 
byggs upp för elanslutningen dimensioneras för optimal användning ur både eko-
nomisk och ur tillgänglighets aspekter, för den specifika vindkraftparkens elpro-
duktion. Arise Windpower har också erbjudit andra etablerare i området, exempel-
vis Stena, möjlighet att transitera producerad el via av Arise Elnät AB ägda linjer 
och utrustning. 

I vindkraftverkens torn finns brytare och transformator som omvandlar generator-
spänningen från en lägre spänning till standard mellanspänning på 24 alternativt 
36 kV normerad spänning. Vindkraftverkets transformator kan i vissa fall också 
placeras i en fristående mindre teknikbyggnad på mark intill aktuellt vindkraftverk. 

Mellan vindkraftverken löper markförlagda kablar. Dessa samlas ihop i kopplings-
stationer eller direkt till transformator stationer med ställverk för 10/24/36 kV och 
130 kV. 

2.4 Väganslutningar 
Tillfartsvägarna skall utformas så att en rotor av 50 m längd kan transporteras. 
Vägen skall klara en bärighet av en 10 tons axeltryck. 

• Befintliga tillfartsvägar breddas till 4,5 m. Nya tillfartsvägar byggs med 
samma bredd. 

• Befintliga samt nya tillfartsvägar skall vara fria från hinder 5m x 5m i plan 
och rum. 

• Max lutning på vägar 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, träd) inom en radie av 50 m. 
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Utformningen av tillfartsvägar, monteringsytor, fundament samt tänkbar placering 
av tillhörande teknikhus redovisas i Bilaga 7A-7H, Plan över tillfartsvägar, monter-
ingsytor mm. De nya tillfartsvägarna kommer att terränganpassas så att de inte 
får en rampliknande effekt. 

2.5 Tidplan  
Tillståndsansökan för de första 12 vindkraftverken vid Oxhult planeras att lämnas 
in till Länsstyrelsen under oktober månad 2007. Tillstånd från Länsstyrelsen be-
döms kunna erhållas kring årsskiftet 2007/2008.  
 
Detaljplanearbetet, som kommer att bedrivas parallellt med tillståndprocessen, 
startade under augusti månad 2007. Beslut om samråd planeras ske under 
september månad med samråd i oktober och utställning i december månad. 
Planen bedöms kunna antas i februari 2008.  

Anläggningsarbetena beräknas kunna igångsättas under vintern/våren 2008. 
Målsättningen är driftsättning av 4 till 6 verk år 2008 och resterande verk år 2009. 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Allmän beskrivning av området 
Den föreslagna vindkraftparken ligger i Laholms kommuns inland ca 2,5 km väster 
om Hishult. Området utgörs till största delen av skogsmark. Här och var öppnar 
sig landskapet kring den relativt sparsamma bebyggelsen i området.  

Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av gårdsbebyggelse vid Dansbygget 
nordost om vindkraftparken. Det finns även en del spridd bebyggelse i området 
kring Svenshultsvägen samt i sydost vid Havshult. 

I figur 3 redovisas en bild av miljön inifrån området för vindkraftparken och i figur 4 
ett foto från Hishultvägen.  

Av bilderna framgår dels stormen Gudruns svåra skador inne i området för själva 
vindkraftparken, dels att insynen i området från de omgivande vägarna är starkt 
begränsad av skog och topografi.  
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Figur 3. Karaktärsbild inifrån området där Oxhultgruppen planeras att etableras. Som bilden  
visar är området starkt präglat av skador genom stormen Gudrun. 

 
I Bilaga 4 redovisas bilder från platserna för de olika vindkraftverken. I det fall 
vindkraftverken ligger långt från väg redovisas två bilder. Bild A är alltid tagen från 
den punkt där infartsvägen till respektive vindkraftverk börjar, mot platsen för 
vindkraftverket och bild B från själva platsen för verket om denna ligger långt från 
befintlig väg. 

3.2 Vindförhållanden 
Vindförhållandena vid Oxhult är goda med medelvindhastigheter på upp mot 7,8 
m/s på 100 m höjd. 
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Figur 4. De skogklädda omgivningarna och topografin kring vägarna kommer i stor utsträckning  
att begränsa intrycket av vindkraftverken. Bilden är tagen från Hishultvägen nordväst om 
Oxhultasjön. 

4 Alternativ 

4.1 Ubyggnadsalternativet 
Oxhult vindkraftpark innefattar 12 vindkraftverk på 2,0 - 3,0 MW Jämför även 
avsnitt 2.2.  Lokalisering och utformning. Gruppen utgör en första utbyggnads-
etapp av den sk Oxhult/Kåphultparken. I den centrala delen av området har ett 
vindmätningstorn placerats. Mättningstornet syftar till att verifiera vindförhållanden 
och turbulens i syfte att kunna dimensionera turbiner mm. på rätt sätt. Vind-
mätningstornet kommer att monteras ner när vindkraftverken byggts. 

Förstahandsalternativet för Oxhultparken är en drifttid på 49 år. Normalt dimen-
sioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år. Därefter kan rörliga 
delar bytas ut (rotor mm) för fortsatt drift. 

Den preliminära lokaliseringen av vindkraftverken framgår av figur 5. Jämför även 
Bilaga 1 (verk nr O1-O12). 
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Figur 5. I bildens sydvästra del ligger den första gruppen av 12 vindkraftverk som Arise Windpower 
AB planerar att bygga vid Oxhult (markerade med röda prickar, O1-O12). Se även Bilaga 1 för större 
bild. 

Lokaliseringen har främst styrts av vindenergiförhållanden samt att minska 
störningarna av ljudutbredning och skuggor och reflexer. Det har även varit en 
strävan att få en så sammanhållen grupp som möjligt som är väl avgränsad mot 
den planerade intilliggande Kåphultgruppen. 

I det ursprungliga förslaget till lokalisering fanns 15 verk som har studerats i ett 
flertal alternativa konfigurationer. Som eftergift för att få ner ljud- och skugg-
effekter har dessa reducerats till 12 verk i Oxhultgruppen. Bedömningen är att det 
inte går att ha färre verk om en ekonomisk lönsamhet skall uppnås. 

4.2 Noll-alternativet 
Ingen utbyggnad av vindkraft i området. Dvs. heller ingen investering i denna 
storleksordning (Ca 500-600 milj kr för de 12 vindkraftverken i Oxhultgruppen). 

4.3 Alternativa lokaliseringar 
Alternativa lokaliseringar till vindkraftutbyggnad redovisas i den fördjupade över-
siktsplan som tagits fram, se figur 1. De föreslagna områdena för större vindkraft-
parker ligger främst i kommunens inland, eftersom det inte bedöms som möjligt att 
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genomföra storskalig vindkraftutbyggnad närmare kusten, bl.a på grund av när-
heten till bebyggelse. Som nämnts i avsnitt 4.1, Utbyggnadsalternativet har ett 
flertal alternativa konfigurationer på 12-15 verk studerats under arbetets gång. 
Studierna har genomförts i syfte att optimera energiproduktionen samt att minska 
ljudutbredning och skuggeffekter så mycket som möjligt. 

Sannolikt kommer de övriga redovisade områdena i den fördjupade översikts-
planen att i ett senare skede också tas i anspråk för vindkraftutbyggnad.  

Som alternativ har även möjligheterna att etablera större vindkraftanläggningar på 
Hallandsåsen diskuterats. Här finns dock mycket motstående intressen och Luft-
fartsverket är avvisande till etableringar med hänsyn till konflikter med flygets 
intressen. 

4.4 Motiv till föreslaget alternativ 
Det aktuella området vid Oxhult bedöms, med hänsyn till de relativt få konflikter 
som föreligger, utgöra ett lämpligt och ändamålsenligt första utbyggnadsalternativ 
i området.  

4.5 Avgränsning av MKB 
Tillsammans med Länsstyrelsen I Hallands län har följande frågeställningar främst 
bedömts som relevanta: 
 
- 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, Hallands- 
  leden) 
- Hälsa och säkerhet (ljudstörningar, skuggor och reflexer) 
- Naturresurser (påverkan på mark- och vatten, arealåtgång) 
- Risker och sabotage (tillgänglighet för räddningstjänsten, säkerhet vid arbete) 
- Påverkan under byggskedet (omgivningspåverkan genom upplag, trädfällning,  
  ledningsdragning samt eventuellt uträtning av skogsbilvägar. 
 
I övrigt kommer att redovisas hur uppfyllelsen sker av de nationella, regionala och 
lokala miljömålen. 
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5 Miljömål 

5.1 Nationella, regionala och lokala miljömål 
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. I november 2005 
lades miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och djurliv" till de 15 som man antagit redan 
i april 1999. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- 
och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat 
ett Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen. Se figur 6. 

 

 
Figur 6. Sveriges miljökvalitetsmål. 

 
Miljökvalitetsmålen syftar till att:  

• främja människors hälsa  

• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  

• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  

• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  

•    trygga en god hushållning med naturresurserna 

De regionala målen stämmer i stort överens med de av riksdagen beslutade. I 
vissa fall är det regionala delmålet skarpare än det nationella, t.ex. vad gäller 
våtmarksanläggning och fiskeuttaget i havet, där Halland har ett stort behov av 
och goda förutsättningar för att klara delmålen.  

I andra fall ligger ribban lägre än den nationella t.ex. för ökad skötsel av kultur-
bärande landskapselement, där länet redan ligger långt framme jämfört med 
andra delar av Sverige. Vissa nationellt beslutade del mål saknas i dokument som 
beskriver miljömålen för Hallands län. Det rör sig om mål där åtgärderna ligger 
helt på nationell nivå, eller sådana som saknar relevans för länet. Ett exempel på 
det senare är det nationella delmålet om svaveldioxidhalt i inandningsluft vilket 
redan är uppnått i länet. Några delmål är helt regionala, dvs. det saknas nationell 
motsvarighet. Det handlar då om delmål som bedömts viktiga för att vi i Halland 
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ska ha möjlighet att nå de övergripande miljökvalitetsmålen. Majoriteten av 
delmålen skiljer sig dock inte från de nationella, varken i ambitionsnivå eller i 
formulering. 

Laholms kommun har i framtidsplanen 2004 arbetat in de regionala miljömålen 
och kommunen har antagit en miljöpolicy med följande innehåll:  

• Hushållning med naturresurserna  

• Hänsynstagande till natur och människor.  

• Långsiktigt miljötänkande.  

• Gemensam planering för en bättre miljö.  

• Miljöanpassade inköp.  

• Delaktighet och samverkan. 

 
Miljöpolicyn beskrivs mer i detalj på kommunen hemsida: http://www.laholm.se/ 

5.2 Allmänna hänsynsregler 
I Miljöbalkens andra kapitel anges allmänna hänsynsregler som den som vidtar en 
åtgärd ska följa. Dessa regler är: 

Bevisbörderegeln 
Det är den som ska vidta en åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs. 

Kunskapskravet 
Den som vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors 
hälsa påverkas och skyddas. 

Försiktighetsprincipen 
Denna princip innebär att om det finns en risk för skador eller olägenheter medför 
detta en skyldighet att vidta åtgärder. 

Lokaliseringsprincipen 
Platsen för en åtgärd ska väljas så att ändamålet uppnås med minsta intrång och 
olägenhet.  

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
Den som vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna till återanvändning och återvinning. 
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Produktvalsprincipen 
En bedömning bör göras när produkter ska väljas. Om det är möjligt skall 
produkter som kan medföra risk för människors hälsa och för miljön ersättas med 
mindre farliga produkter. 

Skälighetsprincipen 
Vid tillämpning av hänsynsreglerna ska en avvägning göras mellan nytta och 
kostnader. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara 
ekonomiskt orimliga. 

De flesta av dessa hänsynsregler innebär åtgärder i samband med detalj-
utformning och byggande och kommer därmed att behandlas i kommande 
skeden. Uppfyllelsen av miljömålen redovisas och kommenteras i avsnitt 7.11. 

5.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) är av regeringen beslutade högsta tillåtna föro-
renings- eller störningsnivåer som människor eller miljön kan belastas med. I 
förordning (SFS 2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft behandlas 
kvävedioxid och kväveoxider, kolmonoxid, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen och 
ozon. Det finns även en förordning (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för 
fisk- och musselvatten samt för omgivningsbuller (SFS 2004:675). Med omgiv-
ningsbuller avses buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell verk-
samhet.  

Med industriell verksamhet avses de kategorier som räknas upp i bilaga 1 till 
Europeiska rådets direktiv 96/61/EG. Såvitt känt räknas inte vindkraftanläggningar 
in i dessa kategorier. 

6 Planer och program 

6.1 Översiktsplanen 
Laholms kommun redovisar i ett förslag till en fördjupad översiktsplan ett antal 
tänkbara områden för vindkraft. På grund av kommunens bebyggelsestruktur är 
det som tidigare nämnts framförallt i skogsbygden inom kommunens östra delar 
som möjligheter finns till större etableringar. Etablering bör främst ske i grupper 
för att begränsa störningseffekterna till ett mindre antal områden. Tänkbara 
områden för vindkraft där detaljerade studier föreslås har redovisats i figur 1. 

Planen har varit utställd under juli och augusti och kommer att antas under hösten 
2007. 
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6.2 Detaljplaner 
Inga nu detaljplanelagda områden berörs. Arbete pågår med att upprätta 
detaljplan för här aktuell grupp om 12 vindkraftverk vid Oxhult.  

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2007-09-26 till 2007-10-08. 
Planområdet framgår av figur 7. 
 

 
Figur 7. Detaljplanen för Oxhult 3:1 m.fl. Planområdesgränsen är markerad med röd linje. 
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7 Miljökonsekvenser 

7.1 Mark och vatten 

Förutsättningar 

Den dominerande jordarten i området utgörs av morän med inslag av organiskt 
material i terrängens lågpunkter. De senare områdena utgörs till dominerande del 
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 i därifrån vidare söderut mot Oxhultasjön och Smedjeån. 

Effekter och konsekvenser 

Vindkraftverken kommer att placeras i terrängens höjdpunkter där grundlägg-
ningsförutsättningarna är goda (moränmark). Avrinningsförhållanden eller vatten-
föring kommer inte att påverkas negativt genom den föreslagna etableringen.  

Viss omläggning av skogsbilvägar, alternativt avverkning av skog i vissa avsnitt 
kan behöva utföras för att öka framkomligheten till platsen för respektive vindkraft-
verk. Här bedöms ett område av ca 1300 m2 att tas i anspråk för anläggning av 
fundament, plats för lyftkran mm. Vid de vindkraftverk som omges av skogsmark 
kan en ”stjärna” behöva huggas ut för att kunna montera den trebladiga rotorn 
med radie ca 50 m. 

Skadeförebyggande åtgärder 

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

I det fall omläggning av skogsbilvägar måste utföras kommer eventuella väg-
trummor som berörs att läggas om så att nuvarande vattenföring kan upprätt-
hållas. 

7.2 Naturmiljö 
Nedan redovisas de intresseområden som finns inom eller i anslutning till området 
som helhet. Se figur 8. 
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Figur 8. Naturvärden (Källa: Länsstyrelsen i Hallands län, Skogsvårdsstyrelsen).  

Förutsättningar 

Smedjeån riksintresse för naturvård (NN57) 
I Smedjeån finns värdefulla forssträckor, sanka ängsmarker samt höga zoologiska 
och botaniska värden. Området kan påverkas negativt av exempelvis exploatering 
i och i anslutning till vattendraget, av skogsbruk och överfiske. Mellan Krogshult 
och Hishult finns 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.   
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Sumpskogsområden, nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt 
Enligt skogsvårdsstyrelsens inventeringar ”Skogens pärlor” finns följande objekt 
inom området för Oxhultgruppen. De utgörs främst av ett antal sumpskogs-
områden (våtmarker klass II) men det finns också några nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt vilka redovisas i tabellen nedan: 
Tabell 1. Sumpskog, naturvärden mm. inom det aktuella området för vindkraftparken (Källa: 
Skogsvårdsstyrelsen) 

 Typ av objekt  Referensnummer  Beskrivning 
Nyckelbiotop 040228061 Grova ädellövträd 
Nyckelbiotop bolag Sv66/663/718-640 Grova ädellövträd 
Naturvärde 040229021 Bokskog 
Naturvärde 040218041 Bokskog 
Naturvärde 040218131 Bokskog 
Naturvärde 040218111 Lövsumpskog 
Naturvärde 040219011 Bokskog 

Sumpskog 040218181 
Kärrskog 
Blandskog med stort alinslag 

Sumpskog 040218182 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228143 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228131 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228112 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228111 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228091 
Kärrskog 
Tall dominerar 

Sumpskog 040228161 
Mosseskog 
Tall dominerar 

Sumpskog 040228163 
Mosseskog 
Tall dominerar 

Sumpskog 040228123 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228121 
Mosseskog 
Tall dominerar 

Sumpskog 040228023 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 030363071 
Kärrskog 
Blandskog av löv och barr 

Sumpskog 040228132 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228141 
Mosseskog 
Tall dominerar 

Sumpskog 040228142 
Kärrskog 
Tall och glasbjörk dominerar 

Sumpskog 040228152 
Mosseskog 
Tall dominerar 

Sumpskog 040228151 
Mosseskog 
Tall dominerar 
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Fauna 
Hittillsvarande utredningar tyder på att flyttande fåglar sällan kolliderar med vind-
kraftverk. I andra sammanhang har framförts att det kan finna en risk för att vissa 
rovfåglar kan kollidera med vindkraftverk i samband med bytesjakt. I tidigt skede 
har kontakter tagits med naturskyddsföreningen i Laholm (Kerstin Seger, Tommy 
Westdahl) som informerats om projektet.  

För att fördjupa kunskapen i dessa frågor har fågelförekomsten i området kring 
Oxhult-Kåphult kartlagts genom en inventering utförd av JP Fågelvind i Färje-
staden. Främst har påverkan på rovfågelbeståndet studerats. Se Bilaga 8, Över-
siktlig bedömning av rovfågelförekomst vid Oxhult.  

Ytterligare befintlig dokumentation kommer att inhämtas av exploatörens orni-
tologiska expertis. Det gäller bl.a kända häckningsplatser för större rovfåglar. 

Effekter och konsekvenser 

Inga riksintressen för naturvård kommer att beröras.  

Vindkraftverken kommer inte heller att beröra vare sig några regionala eller lokalt 
utpekade naturvårdsintressen. Inga av Skogsstyrelsens redovisade sumpskogs-
områden, naturvärdesobjekt eller nyckelbiotoper kommer att beröras.  

Den föreslagna placeringen av vindkraftverken innebär att de huvudsakligen 
kommer att byggas i höjdlägen på skogsbevuxen moränmark eller inom storm-
fällda områden med granskog. Ett av vindkraftverken (verk nr O12) kommer dock 
att beröra ena kanten av ett smalt stråk med ädellövskog. 

Resultatet av rovfågelinventeringen visar att vindkraftverken endast bedöms med-
föra en ringa störning på fågellivet. Det 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 skogs-
område. Jämför Bilaga 8, Översiktlig bedömning av rovfågelförekomst vid Oxhult. 

Den övriga faunan i området bedöms inte heller utsättas för några negativa 
effekter, då byggnation kommer att ske inom områden utan några särskilda 
naturvärden. För viltet finns gott om naturliga tillflyktsområden i närheten. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Avsikten med placeringen har varit att undvika områden med ovan utpekade 
naturvärden. Så långt det är möjligt är avsikten också att utnyttja stormfällda 
områden utan växande skog. 
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7.3 Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Riksintressen 
Inga riksintressen för kulturmiljövård finns inom närområdet för den föreslagna 
vindkraftparken. Se figur 9. 
 

 
 
Figur 9. Kulturmiljöintressen (Källa: Laholms kommun, Riksantikvarieämbetet) 

Övriga värdefulla kulturmiljöer 
Område och bebyggelse norr om Oxhultasjön, väster om Hishult. 
Ett mindre område kring Oxhultvägen, norr om Oxhultasjön finns upptaget i 
Kulturminnesvårdsprogrammet för Laholms kommun. Här finns bl.a ruinerna efter 



 
 

 
 

 
 
Arise Windpower AB 
2007-10-26  
Laholm vindkraftpark 
- Oxhultgruppen 

 
 

25 (49) 
 

p:\3830\801-900\3830888\12-text\oxhultgruppen\bilaga 3. 
mkb_oxhultgruppen_0701026.doc 

 

 
 

ra
01

s 
20

05
-1

1-
11

 

Sjöboholms sätesgård, rester av en fägata samt fynd från en stenåldersboplats. 
Jämför nedan under avsnittet fornlämningar.  

Fornlämningar 
Inom och i nära anslutning till området för den planerade vindkraftgruppen finns 
en del kända fornlämningar med följande RAÄ-nummer, se figur 9. 

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 stengärdsgårdar 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 Oxhultasjön. 

En kompletterande arkeologisk inventering avses att genomföras i området kring 
vindkraftverken under hösten 2007. Om ingrepp skall företas i någon fornlämning 
skall ansökan om tillstånd för detta ske hos Länsstyrelsen enligt kap 2, Kultur-
minneslagen. Ytterligare arkeologiska utredningar/undersökningar kan då behöva 
genomföras. 

Effekter och konsekvenser 

Vindkraftparken kommer inte att beröra några kända fasta fornlämningar. Inget av 
vindkraftverken kommer heller att beröra det utpekade området i Laholms 
kommuns Kulturminnesvårdsprogram. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Placeringen av verken har skett med utgångspunkt att inte några fornlämningar 
skall beröras. Vindkraftverken har även flyttats något norrut för att komma längre 
ifrån närmiljön kring Oxhultasjön. 
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7.4 Landskapsbild 

Förutsättningar 

Landskapet kring Hishult är i huvudsak skogklätt med öppna partier kring den 
relativt sparsamma bebyggelsen. Topografin i området för vindkraftparken 
varierar mellan ca +85 m ö h till ca +100 m ö h. I närområdet 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. Se även figur 1. 

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

Fotomontage som visar Oxhultgruppen samt den fullt utbyggda Oxhult/Kåphult-
gruppen redovisas i Bilaga 2 respektive Bilaga 3.  

Fotomontage över grupperna har utförts från nio olika punkter där utgångspunk-
ten främst varit att visa Oxhultgruppen. Se figur 10. Såväl Oxhult- som Kåphult-
gruppen kan ses i fyra av dessa fotopunkter, vilka redovisas i Bilaga 3. Platserna 
har valts utifrån relevanta rörelsestråk och där vindkraftverken framträder tydligt i 
landskapet: 

• Hishult, ca 2,5 km österut 
• Oxhultasjön, ca 1 km söderut 
• Skönhult, ca 1 km västerut 
• Hallandsleden, ca 2 km västerut 
• Stäme , ca 3 km västerut 
• Väg 24 vid Sandvad, ca 8 km västerut 
• Svenshult, ca 2 km norrut 
• Dansbygget, ca 1 km norrut 
• S Kåphult , ca 4 km nordost 
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Figur 10. Fotopunkter där fotomontage över Oxhult/Kåphultgruppen utförts. 

Effekter och konsekvenser 

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 landskapet ca 5-10 km 
väster om vindkraftparken. På detta avstånd kommer också att uppleva vind-
kraftverken mer som en grupp medan när man befinner sig närmare endast 
kommer att se några få vindkraftverk åt gången. Huruvida detta upplevs som 
positivt eller negativt avgörs av inställningen till vindkraftverk i allmänhet. 

När man kommer närmare vindkraftverken kommer dessa att skymmas av 
skogsterrängen och topografin. Jämför fotomontagen i Bilaga 2 och Bilaga 3. 

I Bilaga 3 redovisas fotomontage där både Oxhultgruppen och den planerade 
Kåphultgruppen visas tillsammans. I vissa av de nio fotomontagepunkterna syns 
inga verk i Kåphultgruppen, och de har därför inte medtagits. Kåphultgruppen 
redovisas därför bara i fyra av de utförda fotomontagen. 

Nya ledningar kommer att förläggas i mark och tillkommande transformator-
stationer kommer att placeras inom skogsmarken och dessa anläggningar 
bedöms således inte medföra någon påverkan på landskapsbilden.  

Viss nybyggnad av angöringsvägar kommer att ske, jämför Bilaga 7. I anslutning 
till vindkraftverken kommer även en byggarbetsplats att upprättas, vilket lokalt 
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kommer att innebära att en del träd måste tas ner och marken jämnas av. Detta 
beskrivs närmare under avsnitt 7.10, Påverkan under byggskedet. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Vid lokaliseringen av vindkraftverken har ett överordnat syfte varit att få en så väl 
samlad grupp av vindkraftverk som möjligt som samtidigt är väl åtskild från den 
närliggande Kåphultgruppen. Lokaliseringen i denna typ av terräng är mer 
komplicerad jämförd med den öppna slättbygden med hänsyn till vindföhållan-
den, ”byggbara platser” samt mellanliggande sumpskogsområden. 

7.5 Rekreation och friluftsliv 

Förutsättningar 

Riksintressen 
Inga områden av riksintresse för friluftsliv berörs. 

Områden av regionalt intresse för friluftslivet 
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 Sjöbo-
holms sätesgård och här finns också en informationstavla samt en iordningställd 
parkering och grillplats. Se figur 11. 

Smedjeån som passerar sjön omfattas liksom Oxhultasjön av strandskydd. 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd.  
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Figur 11. Regionala och lokala intressen för friluftslivet (Källa: Laholms kommun)  

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. 

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

Effekter och konsekvenser 

Närområdet inom vindkraftparken bedöms förutom ridleden inte ha något större 
rekreationsvärde eftersom det till stora delar utgörs av stormfällda områden med 
produktionsskog. Påverkan på rekreationsintressena blir därför av mer visuell 
karaktär.  

Det gäller främst udden med grillplatsen i Oxhultasjön som kommer att påverkas 
visuellt av de mest närbelägna vindkraftverken. Se fotomontage, Bilaga 2 och 3. 
Avståndet är mer än 700 m varför ljudstörningar inte bör uppstå i området.  

Avståndet till Hallandsleden är omkring 2,3 km. Den visuella påverkan redovisas i 
ovan nämnda fotomontage. På detta avstånd blir gruppintrycket mer framträdande 
jämfört med Oxhultasjön där ett fåtal vindkraftverk ger ett mer kraftfullt intryck på 
nära håll. 

Inga områden med strandskyddsförordnade berörs. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Under projektets gång har lägena för de södra vindkraftverken justerats något 
norrut för att dels få en mer sammanhållen gruppformation, dels komma längre 
ifrån miljön kring Oxhultasjön. 

7.6 Areella näringar 

7.6.1 Skogsbruk, jakt 
 
Förutsättningar 

Marken ägs av Sveaskog som bedriver produktionsskogsbruk i området. Det 
dominerande trädslaget utgörs av gran. Som inledningsvis nämnts är området 
starkt präglat av stormen Gudrun vilket lett till att stora arealer med skog blåst 
omkull. 

Inom området bedrivs jakt i normal omfattning. 
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Effekter och konsekvenser 

I samband med anläggningsarbetena kommer viss areal skogsmark att tas i 
anspråk. Detta redovisas mer ingående under avsnitt 7.9, Påverkan under 
byggskedet. 

Preliminärt bedöms ca 1 ha skogsmark behöva tas i anspråk för anläggning av 
tillfartsvägar, fundament mm. Kring vindkraftverken kommer på sikt en trädfri zon 
på ca 30 x 30 m att behöva upprätthållas. 

Anledningen till att vindkraftetableringen förläggs till skogsmark (jämför Miljö-
balken 3 kap 4§) är att vindresurserna i området är goda samt att det inte finns 
utrymme för så stora vindkraftetableringar i slättbygden. Om de nationella och 
regionala målen för vindkraftproduktion skall uppfyllas måste lokalisering av 
storskalig vindkraftproduktion ske till skogsbygd där det inte finns så mycket 
bostadsbebyggelse. För att inte försvåra ett rationellt skogsbruk har vindkraft-
verken så långt möjligt förlagts i anslutning till skogsbilvägar. 

Jakt kommer även fortsättningsvis att tillåtas under såväl bygg- och driftskedet 
men regleras/koordineras så att risk för skada och/eller olyckor inte uppstår. 
Ordningslagens bestämmelser enligt 3 kap 6§ gäller inom detaljplanelagt område, 
vilket innebär att tillstånd måste sökas hos Polismyndigheten för skjutning med 
eldvapen. 

Skadeförebyggande åtgärder 

Vindkraftverken har placerats invid befintliga skogsbilvägar för att undvika onödigt 
långa tillfartsvägar. Stormfällda områden kommer även att utnyttjas i så stor 
utsträckning som möjligt för tillfälliga upplag mm. Efter byggskedet kommer ytor 
för montering mm. att återställas till skogs/naturmark. 

7.7 Hälsa och säkerhet 

7.7.1 Ljudutbredning 

Förutsättningar 

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. Se figur 12. 

Ljudemissionen (det ljud som vindkraftverket skickar ut) från ett vindkraftverk i 2-3 
MW-klass brukar ligga i storleksordningen 100 till 107 dB(A) (vindkraftverkets s.k. 
källjud). Det värde på ett vindkraftverks ljudemission som används vid beräkning-
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ar är när det blåser 8 m/s på 10 meters höjd, hos ett verk placerat i öppet land-
skap.  

 
Figur 12. Ljud från vindkraftverk (Källa: ÅF-Ingemansson AB)  

Metod 

Ljudimmission är det värde som uppmäts på ett visst avstånd från verket. Ljud-
utbredningen från vindkraftverk beräknas med Naturvårdsverkets förenklade 
metod 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.  

Beräkningen bygger vidare på att det alltid blåser från ljudkällan, dvs. från 
vindkraftverket till ljudupptagningsområdet, exempelvis en byggnad. Denna 
beräkningsmetod överskattar dock ljudutbredningen då vindriktningen bara kan 
vara åt ett håll i taget och byggnader finns som regel i flera väderstreck runt ett 
vindkraftverk.  
 
Den beräkningsmetod Arise Windpower använt vid utplacering av vindkraftverken 
i Oxhultgruppen får därför anses vara ytterst konservativ och har resulterat i ett 
något längre avstånd till byggnader, t.ex. Dansbygget, än vad som är nödvändigt 
för att innehålla riktlinjerna för ljudutbredning. Senare tids forskning (Pedersen 
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Eja, 2007)1 har också visat att ljud från vindkraftverk inte är så störande som man 
först befarat.   

Naturvårdsverket har för olika verksamheter angivit riktvärden för buller vid 
bostäder. För vindkraftverk jämförs med de riktvärden som anges för externt 
industribuller. Enligt dessa får den ekvivalenta ljudnivån dagtid inte överstiga 50 
dB(A).  Kvällstid, sön- och helgdagar gäller riktvärdet 45 dBA samt nattetid 40 
dB(A). Eftersom vindkraftverken antas vara i drift dygnet runt, har praxis under 
senare tid varit att tillämpa 40 dB(A) som en ekvivalentnivå för hela dygnet. Detta 
innebär dock att vindresurserna inte fullt ut kan utnyttjas och att samhället därmed 
går miste om värdefull förnybar energi. 

Arise Windpower yrkar därför på att i första hand begreppet årsekvivalent skall 
användas. Ljud från vindkraftverken skall som årsekvivalent värde inte överskrida 
ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder räknat som riktvärde. Det innebär att 
hänsyn skall tas till vindhastigheternas och vindriktningarnas fördelning över ett 
år. 

I andra hand föreslås att ljud från vindkraftverken som driftsmedelvärde inte får 
överskrida 40 dB(A) vid bostäder räknat som riktvärde. Begreppet driftsmedel-
värde definieras i Naturvårdsverkets externremiss 2006 om allmänna råd om 
buller från vindkraftverk. 

Ytterligare ett annat alternativ är att tillämpa 40 dB(A) ekvivalentnivå under kvälls- 
och nattetid samt helger. Övrig tid skall 45 dB(A) ekvivalentnivå innehållas. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Arise Windpower på att någon av de före-
slagna tillämpningarna skall få en prövotid av ett år innan de slutliga villkoren 
fastställs. Under detta första år då prövotiden pågår föreslås en enkätunder-
sökning bland de omkringboende att genomföras i syfte att belysa upplevelsen av 
ljudutbredningen och eventuella ljudstörningar. Arise Windpower anser att detta 
också kan var ett viktigt bidrag till den vetenskapliga forskningen kring ljudupp-
levelser i det moderna samhället. 

I nedanstående beräkning av ljudutbredning och skuggor redovisas ett exempel 
från ett vindkraftverk av fabrikat Nordex (2,5 MW). Beräkningen är utförd med 
beräkningsprogrammet WindPRO 2, version 2.5.6.79 som är ett vedertaget beräk-
ningsprogram för detta ändamål. Programmet har använts med Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell som tagits fram för öppen plan mark. Den tar därför inte hänsyn 

                                                 
1 Pedersen Eja, 2007. Human response to wind turbine noise – perception, annoyance and 
moderating factors. Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet, Inst. f. Miljömedicin. 
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till den större markdämpning som den skogklädda terrängen i den här aktuella 
miljön innebär. I Naturvårdsverkets modell förutsätts att källjudet, dvs ljudeffekt-
nivån, ökar linjärt med vindhastigheten. Det stämmer inte för moderna pitch-
reglerade vindkraftverk. Ljudnivån ökar linjärt upp till 8 till10 m/s mätt på 10 m 
höjd. Därutöver äe ljudnivån relativt konstant oberoende av vindhastigheten, 
Ljudnivåerna bör därför i själva verket vara lägre än de som här redovisas.  
 
Tabell 2. Ljudnivåer på olika avstånd från ett vindkraftverk 

 
Tabell 2 ger exempel på ljudnivåer på olika avstånd från ett vindkraftverk. I 
grupper med flera vindkraftverk förstärks den totala ljudeffekten. En enkel 
tumregel ger att om ljudemissionen fördubblas (2 verk i stället för 1, enligt ovan) 
ökar ljudimmissionen med 3 dB(A) på samma avstånd.  

Effekter och konsekvenser 

Nio sk. ”noise sensitive areas” (fastigheter och gårdar) har pekats ut i områden 
kring den tänkta vindkraftparken. Se figur 13 samt tabell 3. 

Gjorda analyser visar att för området kring Dansbygget/Oxhult har ljudaspekten 
en helt avgörande betydelse för lokaliseringen. I figur 13 redovisas ett exempel på 
ljudspridningen för en grupp bestående av 12 st Nordex N90/2500 LS. Jämför 
även Bilaga 5, Ljudutbredning. 

Ljud från övriga anläggningar, t.ex eventuella transformatorer bedöms inte inne-
bära några störningar, då om de byggs kommer att ligga långt från bebyggelse. 
Preliminärt avses inte någon transformatorstation byggas i anslutning till Oxhult-
parken, utan i anslutning till befintlig nätstation i Knäred. 
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Figur 13. Beräknade ljudnivåer vid Oxhultparken samt Kåphultgruppen tillsammans (Källa: Vattenfall 
Windpower Consultant)  

Beräkningar har gjorts i 11 punkter vid de mest näraliggande bostäderna (punkt 
A-K) Beräkningarna i tabell 3 visar att ljudnivåerna kommer att ligga på mellan 
35,1 och 40,0 dB(A) ekvivalentnivå. Vid beräkningarna har även hänsyn tagits till 
den i nästa etapp planerade Kåphultgruppen.  

I tabell 4 redovisas avståndet mellan vindkraftverken och närliggande bebyggelse. 
Mer detaljerad information om ljudberäkningarna finns i Bilaga 5, Ljudutbredning. 
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Tabell 3. Beräkande ljudnivåer  (Källa: Vattenfall Windpower Consultant)  

 
 
Tabell 4. Avstånd mellan de olika vindkraftverken och närliggande bostadsfastigheter (Källa: 
Vattenfall Windpower Consultant)  

 

Skadeförebyggande åtgärder 

Det finns tre alternativa åtgärder att reducera ljudimmissionsnivån från 
vindkraftverken: 

• Reducering av antalet verk 

• Optimera verkens placering med avseende på ljudspridning  

• Minska ljudemissionen, dvs verkens källjud  
 

Samtliga verk kommer att monteras med reglerutrustning för ljud- och skugg-
reducering. 
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7.7.2 Skuggor och reflexer 

Förutsättningar 

Då ett vindkraftverk under soliga tillfällen är i drift, uppkommer från rotorn en rörlig 
skugga. Det som man i dagligt tal avser med skugga är kärnskugga, som uppstår 
då det skuggande föremålet skymmer hela solskivan. På större avstånd kommer 
en vinge inte helt att dölja solen, och skuggbilden blir mindre markant. 

En enskild plats kan under korta perioder av ett dygn, utsättas för dessa skugg-
effekter, när verken befinner sig i linje mellan solen och den enskilda platsen. Var-
aktigheten av en sådan enskild situation, vid en fastighet, påverkas bland annat 
av vindriktningen. Om det blåser parallellt med solinstrålningen, kommer skugg-
effekten att få störst utbredning och ha längst varaktighet, eftersom verket då står 
med ”bredsidan” mot solen.  

Som riktvärde för rörliga skuggeffekter från rotorbladen anges 8 timmar verklig 
skuggtid (med hänsyn till molnighet, vindriktning och vindhastighet). Detta mot-
svarar 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. 

Beräkningar har utförts för att säkerställa att inga riktvärden för skuggeffekter 
överskrids. Se Bilaga 6. Beräkningar av skuggeffekter. 

Effekter och konsekvenser 
 
Den faktiska skuggtiden (30% av teoretisk maximal) bedöms vid de mest utsatta 
fastigheterna uppgå till ca 8 tim och därmed uppfylls angivna riktvärden. Tas även 
hänsyn till t.ex omgivande skog blir skuggtiden ännu mindre. Se tabell 5 samt 
Bilaga 6, Beräkningar av skuggeffekter. 
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Tabell 5. Beräknad verklig skuggtid från Oxhultgruppen. (Källa: Vattenfall Windpower Consultant) 
 

 
 

Skadeförebyggande åtgärder 

För att minska skuggeffekterna kan utrustning för skuggreducering användas, 
vilket innebär att verken kan stängas av under vissa kritiska tidpunkter. En annan 
åtgärd att få ner kan vara att försöka lägga in serviceintervall vid de kritiska till-
fällena då skuggeffekter uppstår. 

Samtliga verk kommer att monteras med reglerutrustning för ljud- och skugg-
reducering. 

7.7.3 Kablar och ledningar 

Förutsättningar 

Uppbyggnaden av eldistribution och elanläggningar redovisas under avsnittet 2.3, 
Elanslutning. 

Effekter och konsekvenser 

Regler för hur kablarna skall läggas anges i EBR-standard KJ 41.05. Enligt denna 
standard skall ledningar förläggas på ett djup som gör att kabeln är väl skyddad 
för mekaniska påverkan eller direkt skaderisk. Det gör att förläggningsdjupet 
anpassas till de förutsättningar som ges för varje tillfälla. Beroende på mark-
beskaffenheten plöjs eller grävs kablarna ner i marken.  

Plöjning är den metod som orsakar minst påverkan. Grävning kommer att 
tillämpas i de fall då annat schaktarbete utförs för vägar. 
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De kablar som kommer att användas tillhör en standardprodukt på den globala 
marknaden. Kablarna innehåller tre fasledare med omslutande skärm. Fasledarna 
är vridna kring varandra längs kabeln vilket medför att magnetfälten släcker ut 
varandra. Detta innebär att det yttre magnetfältet kring kablarna är försumbara vid 
markytan. 

De 130 kV luftledningar som kommer att byggas för produktionsnätet från 24/36 
kV nätstationerna byggs enligt EU-standard. 

Skadeförebyggande åtgärder 

För att minimera naturingreppet förläggs kablarna huvudsakligen intill transport-
vägarna.  

Utformningen av fasledarna innebär att magnetfälten släcks ut och blir försumbara 
vid markytan. 

7.7.4 Transformatorer 

Förutsättningar 

Uppbyggnaden av eldistribution och elanläggningar redovisas under avsnittet 2.3, 
Elanslutning. 

Effekter och konsekvenser 

De transformatorer som finns inuti vindkraftverken är torrisolerade och saknar 
därmed olja. Alternativt byggs ett mindre teknikhus intill vindkraftverken där dessa 
kan placeras. Se Bilaga 7. 

Krafttransformatorerna i transformatorstationerna till 130 kV byggs med upp-
samlingsgrop så att eventuellt oljeläckage inte kan komma ut i mark eller vatten-
drag. Någon transformatorstation kommer troligtvis inte att byggas i området utan 
i anslutning till befintlig nätstation i Knäred. Transformatorstationen byggs i en del 
för utomhus ställverk för 130 kV med transformator/er, och i en del inomhus med 
kontrollrum och ställverk för mellanspänning. Transformatorstationen behöver en 
sammanlagd yta av mellan 1000-1500 m2. 

Val av elkraftteknisk utrustning är ännu inte gjord. En mer detaljerad beskrivning 
ges i koncessionsansökan för bildandet separat nätbolag för den planerade vind-
kraftparken. 
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Skadeförebyggande åtgärder 

Uppsamlingsgropar byggs i transformatorstationen för att förhindra eventuellt 
oljeläckage. 

7.8 Risker och sabotage 

Förutsättningar 

Skyddsavstånd till allmänna vägar, järnvägar och kraftledningar brukar generellt 
anges till fallhöjden för vindkraftverket inklusive rotor, dvs i det här fallet ca 150 m.  

Tornen kommer att utgörs av en cylinderformad stålkonstruktion som är 4 m i 
diameter och med en godstjocklek på ca 50 mm. I varje torn finns en låst dörr 
med en invändig lejdare. Tornet är grundlagt på en betongkonstruktion som är ca 
19,0 x 2,85 m.  

Tillfartsvägarna är utformade för fordon med lång last och stort axeltryck (10 ton). 
Det bedöms därför heller inte finnas någon begränsning vad gäller framkomlig-
heten för räddningstjänstens fordon.  

Beträffande säkerheten vid arbete i själva vindkraftverket gäller följande: 
 
• att man aldrig arbetar ensam 
• att det finns såväl hiss som stege invändigt i tornen samt  
• att det i varje verk finns nedfirningsutrusning. 

 

Effekter och konsekvenser 

Risken för att ett vindkraftverk skall falla omkull eller att det utsätts för sabotage 
måste betraktas som liten med tanke på den mycket kraftiga konstruktionen.  

Risker för nedisning är när vindkraftverket är stillastående. Erfarenheter från 
vindkraftverk vid Varberg visar att isen vid igångsättning faller rakt ner. Varnings-
skyltar kommer dock att sättas upp för att uppmärksamma förbipasserande om 
eventuella risker. I och med ett fåtal människor bor/vistas i området samt att 
vindkraftverken är placerade ett stycke från genomfartsvägarna till bebyggelsen i 
området bör riskerna för skador till följd av nedfallande is vara små.  

Skadeförebyggande åtgärder 

Vindkraftverken har huvudsakligen placerats utmed mindre skogsbilvägar i 
området som inte utgör tillfarter till någon bostadsbebyggelse. 
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7.9 Påverkan under byggskedet 
I ett första moment av byggskedet i fält sker vägdragning fram till platsen. Därefter 
gjuts fundamenten på plats innan tornen och turbinerna monteras. Fundamentet 
utgörs av en betongkonstruktion som är ca 19,0 x 2,85 m. Denna kommer att 
förläggas under mark. Se bilaga 7H. 

Byggskedet kan leda till lokala störningar av anläggningsmaskiner vid arbets-
platsen. Därtill kommer störningar från transporter. De mest närbelägna bostäd-
erna ligger dock så pass långt från bebyggelse (drygt 700 m) att olägenheter inte 
torde uppstå. Så långt möjligt kommer byggnationen att ske så att störningar på 
djur- och fågelliv inte uppstår.  

Under byggtiden kan viss mark intill vindkraftverket behöva tas i anspråk för 
tillfälliga upplag mm. Det gäller främst vid monteringen av vingarna på rotorn. 
Denna procedur kräver relativt plan mark och i det fall det finns skog behöver en 
”stjärna” huggas ut med ca 50 m radie. För att nå vindkraftverken behöver drygt 
ca 1400 m nya anslutningsvägar byggas. En del skogsbilvägar kan behöva rätas 
ut/breddas för att klara transporterna av vingarna, alternativt kan träd i trånga 
passager behöva fällas. Samtliga skogsbilvägar som skall användas för tran-
sporter bedöms behöva breddas ca 0,5-1 m. Eventuella transportskador på 
befintliga vägar kommer att åtgärdas efter byggnationen. Vägen som idag delvis 
används som ridled kommer att förses med samma beläggning som den nuvar-
ande. 

En upplagsplats, ca 2800 m2 med plats för fordonsparkering, arbetsbodar mm. 
behöver också anläggas i den östra delen av vindkraftparken ca 200 m norr om 
vindkraftverk nr 12. Det triangelformade området som ligger mellan tre mötande 
vägar saknar skog och ligger väl avskilt. 

Preliminärt bedöms under byggtiden ca 2,4 ha mark tas i anspråk för anläggning 
av nya tillfartsvägar, grundläggning av vindkraftverk/teknikhus, monteringsytor för 
torn och rotor samt för plats för kranar mm. Vissa av dessa ytor som använts för 
upplag kommer att återställas till naturmark efter byggtidens slut. Sammantaget 
åtgår ca 0,9 ha mark för vindkraftverken med tillhörande anläggningar under 
driftskedet.  

Vid iordningställande av monterings- och kranytor och liknade ytor kommer i 
huvudsak befintliga massor att användas. Vid förstärkning av transportvägarna 
kan krossmaterial behöva användas. 

I nedanstående tabell redovisas de ytor som totalt kommer att tas i anspråk under 
bygg- respektive driftskedet för de 12 vindkraftverken. Jämför även Bilaga 7, Plan 
över tillfartsvägar, monteringsytor mm. 
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Tabell 7. Uppskattning av ianspråktagna ytor under bygg- och driftskede. 

 Grund-
läggning 

(m2) 

Nya tillfarts-
vägar (m2) 

Monterings-
ytor (m2) 

Ytor för 
kranar 

(m2) 

Upplags-
plats 
(m2) 

Totalt 

Byggskede 2700 6300 6000 6600 2800 24400 

Driftskede 2700 6300 0 0 0 9000 

 

7.10 Avveckling efter drifttiden 
Förstahandsalternativet för Oxhultparken är en drifttid på 49 år. Normalt dimen-
sioneras vindkraftverken för att vara i drift under ca 25 år. Därefter kan rörliga 
delar bytas ut (rotor mm) för fortsatt drift. 

Andrahandsalternativet är en avveckling efter 25 år. 

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. Stål och koppar kan säljas som skrot. Vingar och annat material i glas-
fiber kan idag antingen förbrännas (återvinning av energi) eller återvinnas och 
användas vid exempelvis båttillverkning.  

I likhet med byggskedet kan under avvecklingsskedet temporärt ytterligare lite 
areal mark behöva nyttjas. Under avvecklingsskedet kommer i likhet med 
byggskedet att ske en del transporter. Dessa bedöms inte innebära några sär-
skilda risker för vare sig hälsan eller miljön. Efter att vindkraftverken tagits bort 
återställs marken på så sätt att skog kan återetableras. Fundamentet av betong 
kommer att täckas över och lämnas kvar i marken. 

Kommunen har ambitionen att teckna ett genomförandeavtal med exploatören för 
att reglera dessa frågor. Arise Windpower avser också fondera medel för avveck-
ling av vindkraftverken efter det att de tjänat ut. 

7.11 Uppfyllelse av miljömålen 
De flesta av de 16 miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning genom vind-
kraftens karaktär av förnybar energikälla. Genom utbyggnaden kommer miljö-
målen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning” och 
”Giftfri miljö” och ”Ingen övergödning” att påverkas i klart positiv riktning. 
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Miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” bedöms kunna klaras genom att vindkraft-
verken placeras i terrängens höjdpartier och inte berör några sumpskogsområden 
eller andra naturvärden. Vindkraftverken bedöms utifrån nu kända förhållanden 
heller inte innebära någon negativ påverkan på fågellivet. 

”God bebyggd miljö” kan komma att motverkas genom att tidigare ostörd bebygg-
else kan komma att utsättas för ljudstörningar och skuggeffekter. Avsikten är dock 
att uppsatta riktvärden skall innehållas. Vindkraftverkens visuella påverkan kan av 
vissa upplevas som en negativ miljöeffekt på boendemiljön. 

Övriga av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms inte bli berörda. 

De allmänna hänsynsreglerna bedöms kunna uppfyllas genom följande: 

Genom den framtagna MKBn bedöms Bevisbörderegeln vara uppfylld.  

Kunskapskravet genom den bakgrund och kompetens inom energiområdet som 
finns i Arise Windpowers ledningsgrupp och Vd Peter Nygrens mångåriga 
erfarenhet som energiansvarig vid SCA, Vattenfall, Calor Industrier och NCC. 

För att ytterligare förbättra kunskapsläget har vindmätningstorn satts upp och en 
Sodar (ljudradar) monterad på en bilsläpvagn har införskaffats. En Sodar används 
för vindmätningar upp till några hundra meters höjd genom att beräkna doppler-
effekten på utsända ljudimpulser. Se figur 14. 
 
Försiktighetsprincipen kan anses vara uppfylld genom att samtliga vindkraftverk 
förses med reglerutrustning för ljud- och skuggreducering. Ljudutbredning och 
skuggförhållanden har noggrant studerats för att säkerställa att acceptabla värden 
kan upprätthållas. 
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Figur 14. Sodar för beräkning av vindhastighet. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna genom vindkraftens förnybara karaktär 
och frånvaro av utsläpp av kemiska ämnen.  

Lokaliseringsprincipen får anses vara uppfylld genom den diskussion om 
alternativa lokaliseringar som förevarit inom Laholms kommun och på den 
aktuella platsen.  

Produktvalsprincipen likaså genom att vindkraftverken i sig inte utgör någon farlig 
produkt och genom att de utförs med bästa och modernaste teknik. 

Slutligen har Skälighetsprincipen uppfyllts genom de analyser som genomförts 
under projektets gång, där miljöfaktorer som ljudutbredning/skuggeffekter och 
kravet på en sammanhållen grupp vägts mot bl.a energibortfall, vilket slutligen lett 
till den aktuella lokaliseringen. 
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8 Uppföljning 

8.1 Kontroll av verksamheten 
Ett år efter idrifttagande kommer en uppföljning av energiproduktion i relation till 
genomförda vindmätningar att utföras. 

Vidare kommer en uppföljning av eventuella ljudstörningar samt skuggeffekter att 
genomföras. Detta kan ske genom bl.a mätningar eller genom en enkät till de 
omkringboende vid vindkraftparken. 

En uppföljning av rovfågelfaunan kommer också att genomföras som ett enkelt 
kontrollprogram under ett år, där en redovisning kommer att ske av var/hur 
rovfåglarna flyger, jagar och häckar. 

9 Samlad bedömning och störningsanalys 

9.1 Jämförelse mellan utbyggnadsalternativet och noll-alternativet 
 
Påverkan på olika intressen sammanfattas i nedanstående tabell: 

Alternativ/ 
Intresse 

Utbyggnadsalternativet Noll-alternativet 

Mark och 
vatten 

Liten påverkan, relativt små 
arealer tas i anspråk. Inga 
vattenområden berörs. 

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Naturmiljö Vindkraftverken berör inga 
sumpskogsområden, naturvärdes-
objekt eller nyckelbiotoper utan 
huvudsakligen områden med 
granskog 

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Kulturmiljö Inga fornlämningar eller 
kulturmiljöer berörs. 

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Landskapsbild  Vindkraftverken kommer att ge 
intryck av en samlad grupp på håll. 
I närområdet kommer endast en-
staka verk att synas pga skogens 

Ingen förändring jämfört 
med idag frånsett att ny 
skog kommer att etableras 
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och terrängens avskärmande 
effekt.  

inom stormfällda områden. 

Rekreation 
och friluftsliv 

Inga rekreationsområden berörs. 
Genom området passerar en 
regional ridled. Visuell påverkan 
sker på området kring Oxhultasjön 
som utgör ett regionalt rekreations-
intresse. 

Ingen förändring av rekrea-
tionsvärdena jämfört med 
idag frånsett att ny skog 
kommer att etableras inom 
stormfällda områden. Inte 
speciellt många människor 
rör sig inom området. 

Areella 
näringar 

Preliminärt bedöms ca 0,9 ha mark 
tas i anspråk för nya tillfartsvägar, 
anläggning av fundament mm. 

Jakt kommer att kunna bedrivas 
under organiserade former. 
Tillstånd för skottlossning med 
eldvapen erfordras inom planlagt 
område 

På sikt kommer ny skog att 
etableras inom stormfällda 
områden. 

Jakt bedrivs som idag. 

Hälsa och 
säkerhet 

Vindkraftverken har placerats så 
att acceptabla nivåer för ljudut-
bredning samt skuggeffekter skall 
kunna upprätthållas. Samtliga verk 
förses med reglerutrustning för 
ljud- och skuggreducering. 

Vindkraftverken har som regel 
placerats en bit från genom-
fatsrsvägarna och riskerna för 
skador till följd av nedfallande is 
bedöms därför som ringa. 

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Uppfyllelse av 
miljömål 

Anläggningen medverkar i stor 
utsträckning till att uppfylla 
uppsatta miljömål såväl nationell, 
regionalt som lokalt. 

Nuvarande andel icke 
förnybar energiproduktion 
bibehålls. 
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9.2 Samlad störningsanalys 
Bebyggelsen vid Dansbygget kommer på sikt att ligga mellan de båda vindkraft-
grupperna Oxhult och Kåphult. Genomförda analyser och beräkningar visar att 
acceptabla nivåer för ljudutbredning och skuggor kommer att kunna innehållas. 
Eftergifter vad gäller antal verk och energiproduktion har gjorts för att uppnå detta 
och kan inte sänkas mer om ekonomiskt lönsam produktion skall kunna upprätt-
hållas.  

Närliggande bebyggelse kommer här att utsättas för en visuell påverkan genom 
att närmaste vindkraftverk kommer att ligga på ca 700 m avstånd. Huruvida detta 
upplevs som positivt eller negativt avgörs av inställningen till vindkraftverk i 
allmänhet. 

Vindkraftparken byggs inom ett område med produktionsskog som är starkt 
präglad av stormen Gudrun. Några störningar på rekreationsintressen uppstår 
därmed inte frånsett den visuella påverkan som uppstår på området kring Ox-
hultasjön samt genom närheten till ridleden genom området. 

Inga natur- eller kulturmiljöintressen berörs genom att vindkraftverkan placerats i 
höjdpartier, varvid förekommande sumpskogsområden kunnat undvikas. Vid 
placeringen har även hänsyn tagits till befintliga fornlämningar. 

I övrigt förekommer inga konflikter med allmänna intressen och Laholms kommun 
planerar att anta en fördjupad översiktsplan för vindkraft för det aktuella området 
under hösten 2007. 

10 Samråd 

10.1 Allmänt om samrådsprocessen 
Enligt Miljöbalken 6 kap 4-5§§ skall samråd hållas med enskilda, särskilt berörda 
samt myndigheter och organisationer.  

Arise Windpower har under vintern/våren 2007 i tidigt skede genomfört flera 
möten med fastighetsägare/intressenter som kan antas vara intresserade av att 
etablera vindkraftverk inom sina respektive fastigheter. Som resultat av detta har 
ett flertal markägaravtal upprättats. 

Informationsmöten har också hållits i Knäred och Mästocka där Arise Windpower 
allmänt informerat om sin planerade satsning på vindkraft i området. Dessa möten 
har ägt rum under september 2007.  
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Ett tidigt myndighetssamråd har hållits med Länsstyrelsen 2005-05-31 samt med 
allmänheten och särskilt berörda 2007-09-25. Dessa beskrivs närmare under 
nedanstående rubriker samt i bilagor till MKBn. 

Vidare har ett samråd genomförts 2007-09-25 i Hishult med sakägare, allmänhet 
och övriga intressenter. Hur sakägarkretsen har avgränsats redovisas närmare 
nedan i avsnitt 10.3. 

10.2 Tidigt myndighetssamråd 
Inledande samråd har hållits med Laholms kommun samt Länsstyrelsen i 
Hallands län 2007-04-18 respektive 2007-04-24.  

Ett tidigt myndighetssamråd har ägt rum vid Länsstyrelsen i Hallands län, 2007-
05-31. Synpunkter som framkom vid detta samråd finns redovisade i minnes-
anteckningar/samrådsredogörelse daterad 2007-06-05. Se Bilaga 9A till Miljö-
konsekvensbeskrivningen. 

10.3 Samråd med sakägare, allmänheten och övriga intressenter 
Ett samrådsmöte med allmänheten, enskilda som särskilt berörs samt övriga 
intressenter har hållits 2007-09-20 i Hishult enligt 6 kap 4§ MB. Sakägarkretsen/-
de som anses särskilt berörda har avgränsats till dem som bor inom 1000 m radie 
från vindkraftverken.  
 
Det skall särskilt noteras att Arise Windpower begärt ett utökat avstånd till 
sakägare än initialt föreslaget 7-800 meter.  Antalet sakägare med möjlighet att 
lämna synpunkter på nu aktuell etablering har därför markant ökat vilket också 
varit syftet och i linje med den försiktighetsprincip som präglar Arise Windpower 
arbete och metoder. 
 
I de fall denna 1000 m linje skär genom en bebyggelsegrupp/by har samråds-
kretsen utvidgats till att gälla hela bebyggelsegruppen. Samma sakägaravgräns-
ning gäller för hanteringen av detaljplanen enligt PBL.  

Den inför samrådsmötet i förväg utsända informationen utgjordes av samråds-
förslaget för Oxhult 3:1 mm samt i Bilaga 9E. Inför samrådet har även informa-
tionen lagts ut på Laholms kommuns hemsida: www.laholm.se samt på Arise 
Windpowers hemsida: www.arisewindpower.se. 

Mer detaljer kring annonsering, brev till särskilt berörda, utsänd information i sam-
band med samrådet samt minnesanteckningar finns redovisade i Bilaga 9A-9F i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 



 
 

 
 

 
 
Arise Windpower AB 
2007-10-26  
Laholm vindkraftpark 
- Oxhultgruppen 

 
 

49 (49) 
 

p:\3830\801-900\3830888\12-text\oxhultgruppen\bilaga 3. 
mkb_oxhultgruppen_0701026.doc 

 

 
 

ra
01

s 
20

05
-1

1-
11

 

10.4 Samrådsredogörelse  
Denna samrådsredogörelse är främst upprättad för att tillgodose kraven enligt 
Plan- och bygglagen avseende synpunkter inkomna på samrådsförslaget till 
detaljplanen. De inkomna svaren avser dock såväl detaljplaneförslaget enligt 
Plan- och bygglagen som tillståndsansökan enligt Miljöbalken.  

Synpunkter från samråden finns redovisade i en samrådsredogörelse daterad 
2007-09-24. Se Bilaga 9G, Samrådsredogörelse för detaljplan/ tillståndsansökan. 
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