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FÖRORD       

E.ON Vind Sverige AB avser bygga tre vindkraftverk väster om Öringe i Laholms kommun. 

För att genomföra projektet krävs en detaljplan enligt Plan- och bygglagen (PBL).  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör ett fristående dokument som kommer att ingå 
dels i anmälan enligt 9 kap Miljöbalken till Länsstyrelsen i Hallands län dels i den detaljplan 
som tas fram i samarbete med Laholms kommun.  

Ett led i MKB-processen är genomförandet av samråd enligt Miljöbalkens 6 kapitel, vilket syftar 
till att erhålla kunskap för att bedöma om ett projekt är realiserbart.  

Dokumentet kommer successivt att arbetas fram med utgångspunkt från den information, fråge-
ställningar och svar som framkommit under samrådsprocessen samt genom kunskap från under-
sökningar och befintligt planeringsunderlag.

Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats i samarbete med SWECO Architects i Malmö. 
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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 jäm-
fört med andra el producerande enheter, exempelvis kärnkraft eller kolkondensanlägg-
ningar, är också att ett vindkraftverk kan demonteras 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 land-
baserad vindkraft inom områden som tidigare vara otänkbara också tagit fart. 

Laholms kommun redovisar i ett förslag till tillägg till översiktsplanen ett antal områden 
där det finns förutsättningar för storskalig vindkraftsutbyggnad. Bland intressenterna finns 
E.ON Vind Sverige AB som aviserat en stor satsning på vindkraft. I denna etapp planeras 
en grupp om tre vindkraftverk vid Öringe ca 9 km norr om Laholm. Se figur 1. 

De föreslagna vindkraftverken kommer att ha en effekt på ca 2,3 MW. Navhöjden blir ca 
80 m och rotordiametern ca 90-100 m. Totalhöjden (tornhöjden + rotor) kommer inte att 
överstiga 130 m. Den årliga produktionen beräknas till ca 15-20 GWh. Det inbördes 
avståndet mellan vindkraftverken är ca 300-600 m. 

Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse (Öringe 2:23 samt Ågård) är drygt 500 m. 
Avståndet till den samlade bebyggelsen i Öringe är ca 970 m, vilket är något under det 
”respektavstånd” på 1000 m som anges i förslaget till tillägg till översiktsplanen. För 
bostaden inom fastigheten Alslöv 2:4 som ligger norr om planerade vindkraftverk under-
skrids respektavståndet på 750 m, i viss mån. Bostaden ligger drygt 720 m norrt om 
närmaste vindkraftverk. Respektavståndet 750 m gäller bostadsfastigheter som ligger norr 
och öster om vindkraftverk, i övrigt gäller 500 m. Bostaden vid Orreberg som ligger allra 
närmast vindkraftparken skall upphöra som bostad i och med detaljplanens genomförande. 

Eftersom anläggningen kommer att ha en mindre uteffekt än 25 MW avses denna hand-
läggas som ett anmälningsärende enligt Miljöbalkens 9 kap. En MKB tas ändå fram, då en 
sådan skall redovisas i planhandlingarna för anläggningen. Under projektets gång har olika 
parklayouter med såväl tre som fyra verk diskuterats. Den slutliga utformningen som 
föreslås är tre verk i en triangelformation. Se figur 2 samt Bilaga 1 för större bild. 

I området väster och söder om Öringe finns även andra befintliga vindkraftverk. Avsikten 
är att det närliggande verket vid Orrebergs gård skall tas bort i samband med uppförandet 
av de nya vindkraftverken. De två verken söder om vid Larsfält bedöms ligga på sådant 
avstånd att de upplevs som åtskilda från den nya vindkraftparken.

Från vissa platser i landskapet kan dock det befintliga verket vid Öringe ängar delvis 
komma att smälta/läsas ihop med här aktuell formation. Verket som ligger drygt 1000 m 
sydväst om verk ÖRI 01 är dock bara 40 m högt, vilket innebär att det från andra betrak-
telsepunkter kommer att upplevas ligga ännu längre bort. Från Eldsbergaåsen kan verken 
komma att framträda mer som en utspridd grupp på slätten.  

För att illustrera vindkraftverkens landskapsbildspåverkan har ett antal fotomontage tagits 
fram på mellan ca 800 m till 1,7 km avstånd. Se Bilaga 2.  
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Figur 1. Orienteringskarta. Läget för Öringe vindkraftpark är markerat med en röd cirkel. Vindkraftparken 
ligger i det öppna slättlandskapet i kanten mot skogsbygden i Laholms kommun. 

Vindförhållandena vid Öringe är goda med medelvindhastigheter på 6,6 m/s på 72 m höjd. 
Området är också relativt fritt från konflikter och utgörs till övervägande del av åkermark. 
Planområdet tangerar dock ett riksintresseområde för naturvården, Alslövsån. Den före-
slagna etabelringen bedöms dock inte innebära någon påtaglig skada på dess kärnvärden 
som främst är laxbeståndet samt värdefull bottenfauna.  

Områdets karaktär av jordbruksmark innebär också att här inte finns några egentliga rek-
reationsintressen. Vindkraftetableringen bedöms också som relativt problemfri ur fågel-
synpunkt.

Inom området finns det sedan tidigare några kända fornlämningar. Ett av de planerade 
vindkraftverken kommer att ligga relativt nära en fast fornlämning vid Orrebergs gård. 
Detta kan eventuellt föranleda ytterligare arkeologiska utredningar/undersökningar.

Preliminärt bedöms att ca 0,7 ha under byggtiden kommer att tas i anspråk för anläggning 
av nya tillfartsvägar, grundläggning av vindkraftverk, monteringsytor för torn och maskin-
hus samt för plats för kranar mm. Större delen av dessa ytor som använts för montering 
kommer att återställas till åkermark efter byggtidens slut. Sammantaget kommer därför 
under driftskedet en yta av totalt ca 2300 m2 att tas i anspråk för vindkraftverken med 
tillhörande anläggningar och tillfartsvägar. 
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Figur 2. Föreslagen utbyggnad av tre vindkraftverk i en triangelformation väster om Öringe. Vindkraft-
verken är markerade med röda prickar. I figuren redovisas även befintliga verk (Bef 1-Bef 4) i området.  
Se figur 5 och 9 för mer detaljerad redovisning..(Källa: E.ON vind Sverige AB). Vindkraftverket Bef 2 
kommer att tas bort när de nya verken uppförs.

Vindkraftverken har placerats så att riktvärden för ljudutbredning samt skuggeffekter skall 
kunna upprätthållas. I MKBn redovisas ett exempel på en ljudberäkning för ett vindkraft-
verk av fabrikat Siemens SWT-93, 2,3 MW. Denna visar att ljudnivåerna kommer att ligga 
på 40,0 dB(A) för närliggande bostadsfastigheter. I beräkningarna har ljudutbredningen 
från övriga befintliga vindkraftverk i närområdet medtagits.  

Den verkliga skuggtiden/år för de mest utsatta bostäderna är nere i som högst ca 9,08 tim 
skuggtid per kalenderår. Då har hänsyn även tagits till väderleksförhållanden (antal 
soltimmar mm.) samt befintliga vindkraftverk i närområdet. Detta är något högre än det 
riktvärde på 8 tim effektiv skugg tid per kalenderår. Skuggeffekterna inträffar dock 
huvudsakligen under morgontimmarna vilket är något gynnsammare än under kvällstid. 
För att få ner skuggtiden ytterligare så att riktvärdet på 8 tim per kalendeår uppfylls kan 
verken behöva förses med skuggregleringsutrustning.  

Sammantaget kan konstateras att det föreligger relativt få konflikter i området och att 
platsen kan anses särskilt lämplig för vindkraftutbyggnad. Den föreslagna vindkraft-
gruppen kan därmed på flera sätt bidra till att uppfylla såväl de nationella, regionala som 
lokala miljömålen. För att genomföra den aktuella vindkraftutbyggnaden krävs detaljplan 
enligt Plan- och bygglagen. E.ON Vind avser även att inlämna en anmälan enligt 9 kap 
Miljöbalken. Avsikten är att dessa båda processer skall löpa parallellt. Detta har flera 
fördelar, bl.a när det gäller samrådet med myndigheter och allmänheten. Samråd enligt 
Plan- och bygglagen har genomförts under hösten 2008 och en anmälan planeras inlämnas 
under våren 2009. 
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte 
I förslaget till tillägg till översiktsplanen redovisar Laholms kommun ett antal tänkbara 
områden för vindkraft. Etablering bör främst ske i grupper för att begränsa störnings-
effekterna till ett mindre antal områden. Tänkbara områden för vindkraft där mer 
detaljerade studier föreslås redovisas i figur 3. 

Bland intressenterna för etablering av vindkraft i Laholms kommun finns E.ON Vind 
Sverige AB. I denna etapp planeras en grupp om tre vindkraftverk vid Öringe.  

Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att redovisa den miljö-
påverkan som kan förväntas till följd av vindkraftetableringen. MKBn omfattar effekter 
och konsekvenser under byggskedet (ca 6 månader) samt driftskedet (i första hand 25 
år).

Det i MKBn studerade området omfattar dels det direkt berörda området i anslutning till 
vindkraftverken. I MKBn redovisas även riksintressen och rekreationsstråk inom ca 1 
till 3 km avstånd samt den visuella påverkan inom ca 1 km från vindkraftparken. 

Figur 3. Tänkbara områden för vindkraftutbyggnad inom Laholms kommun. Läget för den föreslagna 
vindkraftparken vid Öringe är markerat med en röd cirkel. (Källa: Vindkraftsplan för Laholms kommun, 
2007). 
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1.2 Anmälan – tillstånd enligt Miljöbalken 
Den som vill bygga en vindkraftanläggning med en effekt från 125 kW till 25 MW skall 
anmäla detta skriftligt. Anmälan enligt 9 kap Miljöbalken hanteras av den kommunala 
nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskydd. En anmälan skall innehålla uppgifter, 
ritningar och tekniska beskrivningar av anläggningen. Den som vill bygga en vindkraft-
anläggning med en effekt på över 25 MW skall söka tillstånd enligt Miljöbalken. Det är 
Länsstyrelsen som beslutar om att ge tillstånd.  

Här aktuellt projekt avses att hanteras genom anmälan enligt Miljöbalken. 

I vissa fall skall anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta 
beslutar kommunen om från fall till fall. Det gäller till exempel om det är fråga om en 
komplex situation med flera miljöaspekter. I det här fallet har kommunen bedömt att 
anläggningen kan anses medföra betydande miljöpåverkan och en MKB har därför 
tagits fram. 

Anmälan lämnas in i två kompletta exemplar, ett för den kommunala nämnden och ett 
för Länsstyrelsen.

När ansökan kommit in skall kommunen ge alla berörda möjlighet att yttra sig. Det 
gäller statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som vind-
kraftetableringen på något sätt berör. 

1.3 Behov av miljöbedömning
I förslaget till tillägg till överisktsplanen ”Vindkraftten i Laholm” konstateras att vind-
kraftetableringar skall föregås av detaljplan. Undantag från detta kan sk. gårdsverk 
utgöra. Kommunen redovisade även en översiktlig konsekvensbeskrivning av vad de 
olika vindkraftetableringarna innebar för landskap och miljö. 

Ett detaljplanearbete har genomförts 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 anmälan enligt Miljöbalken och plan-
processen enligt Plan- och bygglagen skall gå hand i hand och samverka.  

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 säk-
erhetsaspekter samt påverkans storlek och fysiska omfattning. 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, parkeringsanläggning
eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse skall även kriterierna i bilaga 2 till 
MKB-förordningen användas vid behovsbedömningen. 
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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. Planeringsmålet 
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 elpro-
duktion 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 planerings-
målet mellan stora grundområden utanför Sveriges territorialgräns samt på land och till 
havs innanför territorialgränsen. Fördelningen innebär att 6 TWh planeras på grund-
områden 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. Energimyndigheten har tagit fram ett regionalt plan-
eringsmål 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 
Öringeparken beräknas producera ca 15-20 GWh per år vilket motsvarar ca 900 
eluppvärmada villor). 

2.2 Lokalisering och utformning 
Aggregat typ:   3 st vindkraftverk av något av följande fabrikat: 

Siemens SWT-93, 2,3 MW eller likvärdiga fabrikat 

Navhöjd:  Ca 80 m 

Rotordiameter: 90-100 m 

Totalhöjd:  Max. 130 m 

Färg:   Ljust grå-vit.                                           

Inbördes avstånd: Ca 300-600 m 

Avstånd till närmaste bebyggelse: Ca 500 m 

Parklayouten redovisas i figur 5. 

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. 

Fundament
Olika varianter på fundament för vindkraftverken används beroende på geotekniska 
förutsättningar och vindkraftsleverantör. 

Gravitationsfundament: En motvikt i betong gjuts för att stå emot de laster som vinden 
genererar. Fundamentet är antingen kvadratiskt eller cirkulärt med sidor eller diameter 
på ca 10 – 20 m och en tjocklek på 1,5-3 m. 

Bergsfundament: När vindkraftverk installeras på berg förankras fundamentet med 
bultar i berget. Man borrar hål, placeras bultarna i hålen och fyller med expanderande 
betong. En sockel gjuts därefter ovanpå berget och förankras i bultarna. 

Rock Adepter: Används vid placering på berg och innebär minimalt ingrepp. En yta på 
ca 25 m2 behöver plansprängas, en stålkrans förankras i berget och gjuts in i betong. 
Åtgärden kräver god kvalité på berget. 
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2.3 Elanslutning 
Vindkraftverkens antal och placering kräver av naturliga skäl anslutning till elnätet. 
Tekniska utredningar pågår kring ledningsdragning, placering av transformatorstationer 
mm. Val av elkraftteknisk utrustning är ännu inte gjord. Ledningsnätet inom plan-
området förutsätts läggas i marken, företrädesvis i befintliga vägar. 

Diskussion pågår med ledningsägaren E.ON Elnät och Södra Hallands kraft som har 
områdeskoncession, om eventuell anslutning i Eldsberga. 

Vindkraftverkets generatorer genererar elenergi på en spänning som transformeras till 
ett gemensamt mellanspänningsystem på 10, 24 eller 36 kV. Ett kabelsystem kommer 
att byggas med vald mellanspänning. Elkraftsystem som byggs upp för elanslutningen 
dimensioneras för optimal användning ur både ekonomisk och ur tillgänglighets 
aspekter, för den specifika vindkraftparkens elproduktion. E.ON Vind Sverige AB. 

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

2.4 Väganslutningar 
För att transportera vindkraftverk ställs det krav på vägarna som leder fram. Vägbredd-
en skall vara minst 4,50 meter. Fordonen som transporterar vindkraftverken behöver en 
frigång på 5 meter i både bredd och höjd. Ekipaget kan väga upp till 165 ton och ge ett 
axeltryck på 16 ton.

Transportfordonen är upp till 50 meter långa. Svängar behöver vara fria från hinder in-
om en kurvradie på 50 meter. Backar får inte vara för branta för att lastbilarna skall orka 
dra upp delarna till vindkraftverket. Släpvagnarna har låg frigång över marken, som 
lägst 10 cm. Det är därför viktigt att vägprofilen inte uppvisar kraftiga knyckar. Inom 
rimliga gränser kan man hyvla av toppar och fylla ut sänkor. Den föreslagna tillfarts-
vägen skall inte luta mycket i sidled, dock behövs viss lutning för att tillgodose avvatt-
ning. Ett preliminärt förslag till tillfartsvägar redovisas i Bilaga 6. 

Utformningen av preliminära tillfartsvägar under byggtiden samt monteringsytor 
redovisas i Bilaga 6, Fakta om vägar och kranmonteringsytor.  

2.5 Tidplan  
Anmälan enligt Miljöbalken för de 3 vindkraftverken vid Öringe planeras att lämnas in 
till kommunen under våren 2009. Detaljplanearbetet, som bedrivs parallellt med an-
mälan enligt Miljöbalken, har startat under december 2007.  Beslut om samråd har tagits 
under augusti 2008. Samråd har skett i oktober/november 2008 och utställning  planeras 
under mars 2009. Planen bedöms kunna antas under första halvåret 2009. 

Anläggningsarbetena beräknas kunna igångsättas under 2009/2010. Målsättningen är 
driftsättning av verken år 2010. 
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3 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Allmän beskrivning av området 
Den föreslagna vindkraftparken ligger i Laholms kommuns slättland ca 9 km norr om 
Laholm. Området utgörs till största delen av öppen åkermark.  

Den mest närbelägna bebyggelsen utgörs av gårdsbebyggelsen vid Orreberg ( bostaden 
kommer att avveckals i och med detaljplanens genomförande) samt bebyggelse norr om 
vid Alsöv 2:4 samt Gammelgården. Det finns även en del spridd bebyggelse i området 
omkring vindkraftparken. Närmaste tätort är Öringe ca 1 km öster om den planerade 
vindkraftparken. I figur 4 redovisas en karaktärsbild från området för vindkraftparken. 

Figur 4. Karaktärsbild från området där Öringeparken planeras att etableras. Bilden är tagen från södra 
delen av Öringe by 

I Bilaga 3 redovisas bilder från platserna för de olika vindkraftverken.
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3.2 Vindförhållanden
Vindförhållandena vid Öringe bedöms som goda med medelvindhastigheter på upp mot 
6,6 m/s på 72 m höjd.  

3.3 Närliggande vindkraftverk 
I närområdet finns ett befintligt vindkraftverk vid Orreberg. Ca 1 km söder om den 
aktuella vindkraftparken vid Larsfält finns ytterligare två befintliga vindkraftverk. Vid 
Öringe ängar (Enskiftet) ca 1000 m sydväst om verk ÖRI 01 finns även ett befintligt 
mindre vindkraftverk.  

Avsikten är att det befintliga verket vid Orrebergs gård skall tas bort när de nya 
vindkraftverken byggs. Se figur 5.
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4 ALTERNATIV

4.1 Ubyggnadsalternativet
Öringe vindkraftpark innefattar tre vindkraftverk på ca 2,3 MW Jämför även avsnitt 2.2. 
Lokalisering och utformning.

Förstahandsalternativet för Öringeparken är en drifttid på 25 år. Därefter kan rörliga 
delar bytas ut (rotor mm) för fortsatt drift. 

Föreslagen lokalisering av de tre vindkraftverken framgår av figur 5 samt planförslaget i 
figur 9. Jämför även Bilaga 1.

Lokaliseringen följer det samrådsförslag till detaljplan som utarbetats, vilket innebär att 
vindkraftverkens mittpunkt får placeras inom en 25 m radie från den koordinatpunkt 
som angivits i detaljplanen. Vindkraftverken placeras i en triangelformation. Se figur 9. 

                                                                                                                                                                
Figur 5. Föreslaget alternativ med tre vindkraftverk (röda prickar). I figuren redovisas även de befin-
tliga vindkraftverken vid Orreberg, Enskiftet/Öringe ängar och Larsfält (Källa: E.ON Vind Sverige AB). 
Det befintliga verket Bef 2 vid Orreberg kommer att tas bort i samband med detaljplanens genomförande.

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 formation som möjligt. 
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4.2 Noll-alternativet
Ingen utbyggnad av vindkraft i området.  

4.3 Alternativa lokaliseringar 
Alternativa lokaliseringar till vindkraftutbyggnad i kommunen redovisas i förslaget till 
tillägg till översiktsplanen, se figur 1. I här aktuellt projekt har även ett flertal alter-
nativa konfigurationer på 3-4 verk studerats under arbetets gång. Se figur 6 och 7.

Figur 6. Alternativ uppställning med tre vindkraftverk i linje. Ytterligare tre-fyra alternativ med tre verk i 
triangelformationer har även studerats. (Källa: E.ON Vind Sverige AB) 

Studierna har genomförts i syfte att optimera energiproduktionen samt att minska om-
givningspåverkan vad gäller landskapsbild, ljudutbredning och skuggeffekter så mycket 
som möjligt.  

Sannolikt kommer även de övriga redovisade områdena i det nu upprättade förslaget till 
tillägg till översiktsplanen att i ett senare skede också tas i anspråk för vindkraftutbygg-
nad.
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Figur 7. Alternativ uppställning med fyra vindkraftverk.(Källa: E.ON Vind Sverige AB) 

4.4 Motiv till föreslaget alternativ 
Det aktuella området vid Öringe bedöms, med hänsyn till de relativt få konflikter som 
föreligger, utgöra ett lämpligt och ändamålsenligt utbyggnadsalternativ i området. Tre 
vindkraftverk bedöms som mest lämpligt för platsen. 

4.5 Avgränsning av MKB 
Tillsammans med Länsstyrelsen I Hallands län har följande frågeställningar främst 
bedömts som relevanta: 

- Naturmiljö (påverkan på omgivande å-miljöer (Genavadsån, Alslövsån) 

- Kulturmiljö (påverkan på kultur- och fornlämningsmiljöer inom och i anslutning till 
   området)   

- Landskapsbild (påverkan på den visuella miljön kring närliggande bostäder samt  

  landskapet i stort. Illustreras med fotomontage)  

- Rekreationsintressen (de föreslagna vindkraftverken bedöms inte beröra några 

  rekreationsomåden, frånsett synintrycket från Eldsbergaåsen och omgivande åmiljöer) 

- Hälsa och säkerhet (ljudstörningar, skuggor och reflexer) 

- Naturresurser (påverkan på mark- och vatten, arealåtgång) 
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- Risker och sabotage (tillgänglighet för räddningstjänsten, säkerhet vid arbete,

  brand) 

- Påverkan under byggskedet (omgivningspåverkan genom upplag, lednings- 

  dragning, transporter mm.) 

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 8. 

Figur 8. 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 kulturbärande 
landskapselement, där länet redan ligger långt framme jämfört med andra delar av Sve-
rige. 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 svaveldioxid-
halt 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 Halland ska ha möjlighet att nå de övergripande miljökvalitetsmålen. Majoriteten av 
delmålen skiljer sig dock inte från de nationella, varken i ambitionsnivå eller i formu-
lering.
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Laholms kommun har i Framtidsplanen 2003 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. 

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. 
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De flesta av dessa hänsynsregler innebär åtgärder i samband med detaljutformning 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 förorenings- 
eller störningsnivåer som människor eller miljön kan belastas med. I förordning (SFS 
2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft behandlas kvävedioxid och kväve-
oxider, 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 omgivningsbuller avses buller från vägar, järn-
vägar, flygplatser och industriell verksamhet.  

Med industriell verksamhet avses de kategorier som räknas upp i bilaga 1 till Euro-
peiska rådets direktiv 96/61/EG. Såvitt känt räknas inte vindkraftanläggningar in i dessa 
kategorier.
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6 PLANER OCH PROGRAM

6.1 Översiktsplanen 
Området ingår i de områden vindkraft som redovisas i förslaget till tillägget till 
översiktsplanen. Se figur 3.

6.2 Detaljplaner 
Inga nu detaljplanelagda områden berörs. Arbete pågår med att upprätta detaljplan för 
här aktuell grupp om tre vindkraftverk vid Öringe. Förslaget har varit ute på samråd 
under november 2008. Planområdet framgår av figur 9. 

Figur 9 Detaljplanen för Öringe 8:21 m.fl. Planområdet är markerat med blå och grön färg. 
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7 MILJÖKONSEKVENSER

7.1 Mark och vatten 

Förutsättningar
Den dominerande jordarten i området utgörs av lersediment. 

Effekter och konsekvenser 
Vindkraftverken kommer att placeras i åkermark i anslutning till befintliga mindre 
vägar i området. 

Skadeförebyggande åtgärder 
Matjorden i området kommer att tillvaratas. 

7.2 Naturmiljö
Nedan redovisas de intresseområden som finns inom eller i anslutning till området som 
helhet. Se figur 10. 

Figur 10. Naturvärden (Källa: Länsstyrelsen i Hallands län).  
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Förutsättningar
Riksintressen

Alslövsån
Laxförande vatten samt bottenfauna/insektarter med myckert höga naturvärden.

Regionala/lokala naturvårdsintressen

Genevadsån
Lax- och öringförande vatten av betydelse för fritidsfisket. 

Alslövsån
Lax- och öringförande vatten av betydelse för fritidsfisket. 

Strandskydd
Ett biflöde till Alslövsån, som omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13 § Miljöbalken, 
berör den nordvästra delen av planområdet.  

Fauna

Hittillsvarande utredningar tyder på att flyttande fåglar sällan kolliderar med vindkraft-
verk. I andra sammanhang har framförts att det kan finna en risk för att vissa rovfåglar 
kan kollidera med vindkraftverk i samband med bytesjakt. 

För att fördjupa kunskapen i dessa frågor har fågelförekomsten kring Öringe vindkraft-
park kartlagts genom en inventering utförd av Hallands Ornitologiska förening. Studien 
har bestått av tre delar:

1. Kartläggning av viktiga fågelhabitat med tonvikt på häckningsplatser för rovfåglar.

2. En genomgång av rapportmaterial gällande flyttande tranor och rovfåglar över
områdena (dessutom om även gäss i Öringe-området).  

3. Häckfågelinventering (s.k. atlasinventering inom ramen för det pågående projektet 
Hallands fågelatlas). Det första delprojektet genomfördes under tidig vår, det tredje 
under perioden början av april till mitten av juni. 

Se Bilaga 7, Fåglar i vindkraftområden - en studie av fyra vindkraftområden i Halland 
för E.ON Vind Sverige AB. 

Effekter och konsekvenser 
Den föreslagna placeringen av vindkraftverken innebär att de kommer att byggas i 
åkermark. 

Planområdet kommer att ligga ca 100 m från gränsen för riksintresseområdet för 
Alslövsån och närmaste vindkraftverk att stå ca 230-240 m ifrån. Den föreslagna 
etableringen bedöms dock inte innebära någon påtaglig skada på detta. Riksintresse-
områdets kärnvärden utgörs främst av laxbeståndet samt värdefull bottenfauna, vilka 
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inte bedöms bli påverkade av en vindkraftutbyggnad. Alsövsån har även ett regionalt 
samt lokalt naturvårdsintresse.  

Resultatet av rovfågelinventeringen visar att vindkraftetableringen är relativt problemfri 
ur fågelsynpunkt. Ett visst sträck av flyttande gäss, rovfåglar och tranor passerar under 
våren mot norr. Med ytterst få undantag flyger dock dessa fåglarpå så hög höjd över de 
öppna markerna att de inte riskerar att kollidera med den tänkta vindkraftanläggningen. 

Området är sedan flera år känt som ett välfrekventerat födosöksområde för gäss under 
vinterhalvåret. Gässen övernattar i regel i våtmarken på Trönninge ängar, alternativt på 
havet utanför Fylleåns mynning och söker sig sedan dagtid in till åkrar med lämpligt 
bete. Vissa år har flockar på fler än 1000 grågäss och kanadagässräknats just här. 
Gässen är emellertid ganska kräsna och väljer därför de mest givande fälten för sitt 
födosök. Just denna vår tilltalade inte åkrarna väster om Öringe gässen. Inte vid något 
tillfälle kunde några flockar noteras, endast enstaka par av grågås. 

Inga rovfåglar häckar ute på de öppna marker där vindkraftverken föreslås placeras. 
Däremot utnyttjas åkrarna för födosök av såväl ormvråkar och röda glador som häckar i 
angränsande skogsområden.  Jämför Bilaga 7. Fåglar i vindkraftområden. 

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 andra naturliga tillflyktsområden i närheten. 

Skadeförebyggande åtgärder 
Avsikten med placeringen har varit att orsaka så liten skada som möjligt på fågel-
bestånden i området. 

7.3 Kulturmiljö

Förutsättningar
Riksintressen

Eldsbergaåsen
Åssträckning med koncentrationer av fornlämningar samt bebyggelse och omgivande 
kulturlandskap.

Eldsbergaåsen är en av länets mäktigaste rullstensåsar med framträdande isälvsavlag-
ringar. Söder om åsen rinner Genevadsån. På flera platser vid dess stränder har fynd 
som visar på en intensiv bosättning från stenålder och framåt i tiden.  

Själva Eldsbergaåsen utgörs av ett öppet intensivodlat kulturlandskap med ett stort 
inslag av förhistoriska gravhögar i dominerande krönlägen. Gravhögarna består av ett 
fyrtiotal mäktiga bronsåldershögar (1500-500 f Kr). Vidare finns en gångrift från yngre 
stenålder (2200-1800 f Kr). Det finns även två gravfält med 12 runda stensättningar. 

Eldsberga kyrka från medeltiden ligger på åsens högsta punkt. I området ligger också 
resterna av en medeltida by samt 1700-talsgården Stora Flädie. Se figur 11. 
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Upplevelsevärdena består i de vida utblickarna över slättlandskapet åt främst sydöst. 
Landskapet inramas här av skogsbygden i öster och vid horisonten i söder framtäder 
Hallandsåsen som en kuliss. 

Figur 11. Kulturmiljöintressen (Källa: Laholms kommun, Riksantikvarieämbetet)

Övriga värdefulla kulturmiljöer

Området för vindkraftverken berörs inte direkt av något kulturmiljöprogram eller andra 
särskilt utpekade kulturmiljöintressen. 

Fornlämningar

I området kring den planerade vindkraftgruppen finns några kända fornlämningar med 
följande RAÄ-nummer, se även figur 12: 

Veinge 1:1, 1:2 
Hög- och stensättningsliknande lämningar vid gården Orreberg 

Veinge 2:2, 2:3 
Stensättningar som är delvis övertorvade, ca 400 m sydost om gården Orreberg. 



28(50) 

                                                                                          

Figur 12. Detaljbild över fornlämningarna i närområdet kring Orreberg. (Källa: FMIS) 

Effekter och konsekvenser 
Ett av vindkraftverken, ÖRI 03 kommer att ligga relativt nära fornlämningen Veinge 
1:1, Veinge 1:2 som innehåller hög och stensättningsliknade lämningar, se figur 12. 
Fornlämningen är belägen i den skogsdunge som ligger söder om orrebergs gård. Even-
tuellt kan detta komma att medföra att arkeologiska utredningar/undersökningar be-
höver genomföras. Om vindkraftverket flyttas till den södra delen av den flyttbara 25 m 
zonen som anges i detaljplanen, dvs till den smala oppna remsan mellan skogsdungen 
och vägen söder om kan närområdet kring fornlämningen undvikas. 

Inget av vindkraftverken kommer att beröra något utpekat område i Laholms kommuns 
Kulturminnesvårdsprogram.  

Skadeförebyggande åtgärder 
Placeringen av verken har skett med utgångspunkt att inte några fornlämningar skall bli 
direkt berörda.

7.4 Landskapsbild

Förutsättningar
Landskapet kring Öringe ligger inom det öppna slättlandskapet i kanten mot det mer 
homogena skogslandskapet Topografin i området för vindkraftparken varierar mellan ca 
+20-25 m ö h. Se även figur 1. 
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Fotomontagen för Öringegruppen redovisas i Bilaga 2.  

Fotomontage över grupperna har utförts från 7 olika punkter på ca 600m -2 km avstånd 
från vindkraftverken. Se figur 13. Platserna har valts utifrån relevanta rörelsestråk och 
där vindkraftverken framträder tydligt i landskapet: 

• Vy från vägkorsningen vid Alslöv (Alslöv 4:2) 

• Vy från från punkt mellan Alslöv och skolan i Öringe (Öringe 9:25) 

• Vy från Öringe gård/skolan i Öringe (Öringe 9:25) 

• Panoramavy från Gammelgården i norr (Alslöv 2:4) 

• Vy från Enskiftet/Öringe ängar i sydväst (Göstorp 3:43) 

• Vy från Klockaregården på Eldsbergaåsen i nordväst (Eldsberga 1:1) 

• Vy från Göransdal i sydväst (Eldsberga 4:1) 

Figur 13. Karta med fotopunkter vid Öringe vindkraftpark.. Fotomontage har utförts från 7 fotopunkter. 
Se Bilaga 2. Fotomontage. (Källa: E.ON Vind Sverige AB)

Respektavstånd mellan vindkraftverk och bostäder

Med respektavstånd menas det avstånd där den samlade upplevelsen av en verksamhet 
eller annan störning kan sägas bli någorlunda acceptabel. 

Laholms kommun har i förslaget till tilllägg för översiktsplanen angett en grundregel för 
placering av vindkraftverk som innebär att enstaka bostadshus inte bör förekomma inom 
500 m samt att avståndet till samlad bebyggelse skall vara minst 1000 m.  
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Forskningsrapporter visar att det ofta är upplevelsen av hur stor del av blickfånget som 
vindkraftverket upptar, som påverkar känslan av störning. Laholms kommun har därför 
ansett det motiverat att avståndet till bostad ökas till 750 meter i de fall vindkraftverk 
placeras söder eller väster om bostad, med hänsyn till utblickar från uteplats.

Detta i praktiken utökade respektavståndet betingas av att de modernare och högre 
verken påverkar skuggbilder och utblickar i landskapet på ett annorlunda sätt än de 
tidigare mindre vindkraftverken. När det gäller ljudet är ljudalstringen är den normalt 
endast ett par decibel högre för de större moderna vindkraftverken.  

Effekter och konsekvenser 
De flesta kommer att uppleva synintrycket av vindkraftverken från vägen genom Öringe 
(väg 555) då både gruppen vid Öringe och de tidigare etableringarna vid Larsfält och 
Öringe ängar framträder. De nybyggda verken kommer dock väsentligt dominera vyn 
och uppmärksamheten jämfört med övriga verk på grund av storleken. 

Från vissa platser i landskapet kan dock det befintliga verket vid Öringe ängar delvis 
komma att smälta/läsas ihop med här aktuell formation. De gäller främst då man be-
traktar gruppen från sydväst då man har detta verk i förgrunden. Se Bilaga 2, fotopunkt 
från Göransdal. Verket som ligger ca 1000 m sydväst om de nya vindkraftverken är 
dock bara 40 m högt, vilket innebär att det från andra betraktelsepunkter, t.ex från öster 
kommer att upplevas ligga ännu längre bort. Jämför Bilaga 2, fotopunkt från Öringe 
gård/skolan där verket framträder i bildens vänstra kant. 

Från Klockaregården på Eldsbergaåsen kommer intrycket av vindkraftverken mer upp-
levas som en utspridd grupp. Se Bilaga 2, fotopunkt Eldsberga 1:1.  

De befintliga och nytillkommande vindkraftverken har olika rotordiametrar vilket inne-
bär att de kan komma att rotera med olika hastighet, dvs de mindre verken roterar 
snabbare än de större. Detta kan ögat eventuellt uppleva som störande i landskaps-
bilden.

Avståndet mellan närmaste vindkraftverk och den samlade bebyggelsen i Öringe är ca 
970 m, vilket är strax under det respektavstånd på 1000 m som angetts i förslaget till 
tillägg till översiktsplanen. Se även tabell 1 med tillhörande kartbild. 

Avståndet mellan närmaste enskilda bostader och vindkraftverk är drygt 500 m (Öringe 
2:23, 518 m samt Ågård, 545 m)  (benämnda I respektive J i nedanstående karta/tabell).

Enligt ovanstående bör respektavståndet vara minst 750 m till bostadsfastigheten Alslöv 
2:4 samt eftersom den ligger norr om vindkraftparken. Avståndet underskrids något då 
det är drygt 720 m. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Avstånd mellan vindkraftverken och närliggande bostadsfastigheter. (Källa: E.ON Vind Sverige 
AB).  

Figur 14. Lägen för närliggande bostadsfastigheter samt befintliga och planerade vindkraftverk.

Nya ledningar kommer att förläggas i mark. Dessa anläggningar bedöms således inte 
medföra någon påverkan på landskapsbilden.  

Viss nybyggnad av tillfartsvägar kommer att ske, jämför Bilaga 6. I och med att verken 
står nära befintliga vägar blir tillfartsvägarna av begränsad omfattning, I anslutning till 
vindkraftverken kommer även en byggarbetsplats att upprättas. Detta beskrivs närmare 
under avsnitt 7.10, Påverkan under byggskedet.
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Skadeförebyggande åtgärder 
Vid lokaliseringen av vindkraftverken har ett överordnat syfte varit att få en så väl 
samlad och enhetlig grupp av vindkraftverk som möjligt. Därför har efter flera 
alternativa studier tre verk i en triangelformation valts. 

7.5 Rekreation och friluftsliv 

Förutsättningar
Riksintressen

Inga områden berörs. 

Områden av regionalt intresse för friluftslivet

Inga områden berörs förutom indirekt Alsövsån som är av intresse för fritidsfiske. 

Effekter och konsekvenser 
Närområdet inom vindkraftparken bedöms inte ha något större rekreationsvärde 
eftersom det till stora delar utgörs av åkermark. 

Skadeförebyggande åtgärder 
Under projektets gång har lägena för vindkraftverken justerats något med hänsyn till de 
visuella förhållandena. 

7.6 Areella näringar 

7.6.1 Jordbruk, jakt 

Förutsättningar
Marken ägs av Anders Månsson, Orreberg. 

Inom området bedrivs jakt i normal omfattning. 

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

Preliminärt bedöms ca 2 300 m2 jordbruksmark behöva tas i anspråk för anläggning av 
tillfartsvägar, fundament mm under driftskedet.  

Anledningen till att vindkraftetableringen förläggs till jordbruksmark (jämför Miljö-
balken 3 kap 4§) är att vindresurserna i området är goda. 
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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 så att så liten areal jordbruksmark som möjligt skall 
behöva tas i anspråk för tillfartsvägar mm. 

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 15.

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 beräkningar är 
när det blåser 8 m/s på 10 meters höjd, hos ett verk placerat i öppet landskap.

Figur 15. Ljud från vindkraftverk (Källa: ÅF-Ingemansson AB)  

Metod
Beräkningarna är gjorda med den nordiska beräkningsmodellen Nord2000, med för-
utsättningar enligt Naturvårdsverkets paraxsis dvs. konstant medvind för vindhastighet 
8 m/s på 10 m höjd. Nord2000 är en beräkningsmodell som är gemmensamt framtagen 
av de nordiska länderna för att beräkna ljudutbredning med inverkan av vind, tempera-
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tur, markegenskaper och skärmning. Olika vindhasighets- och temperaturgradienter kan 
väljas.

Nord2000 är lämplig för beräkning av kuperad terräng då den tar hänsyn till varierande 
topografi samt även för ljudutbredning över vatten, då vattenytans akustiska egenskaper 
kan anges. De planerade verken är av modell Siemens SWT-93, 2,3 MW, med navhöjd 
på 80 m. 

De befintliga verken är av modell Wind World W-2920, 250 kW med navhöjd 40 m, 
Wind World W 4200, 600 kW navhöjd 50 m samt Enercon E-44, 600 kW med navhöjd 
60 m. 

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.

Indata
Indata vid beräkningarna framår av Bilaga 4. Ljudutbredning befintliga och planerade 
verk, Öringeparken. 

Beräkningsvarianter 
Beräkningar har gjorts enligt flera alternativ enligt tabell 2 nedan. I Alt 3b-2 redovisas 
de ljudeffektnivåer (källjud) som använts vid beräkningarna. 

Tabell 2. Ljudeffektnivå för vindkraftverken i de olika beräkningsvarianterna. 



35(50) 

                                                                                          

Effekter och konsekvenser 
Ett antal ljudkänsliga punkter har pekats ut i området kring den planerade vindkraft-
parken.

Beräkningar har gjorts i 18 punkter vid de mest näraliggande bostäderna (punkt A-R) 
för en grupp bestående av tre Siemens SWT-93 2,3 MW. I beräkningarna har även 
ljudutbredningen från närliggande vindkraftverk i området medtagits. 

Beräkningarna visar att ljudnivåerna kommer att ligga på 40,0 dB(A) ekvivalentnivå för 
de bostadsfastigheter som får högst ljudnivå (Enskiftet-Göstorp 3:44 samt Öringe 2:23). 
För att nå de beräkande ljudnivåerna har källjudet och därmed också effekten hos vissa 
av vindkraftverken behövt ljusteras ner. 

Se figur 16 samt tabell 3. Mer detaljerad information om ljudberäkningarna finns i 
Bilaga 4, Ljudutbredning befintliga och planerade verk, Öringeparken. 

Figur 16. Ljudberäkning för tre planerade Siemens verk samt tre befintliga vindkraftverk. Redovisad 
kartbild motsvarar alt 3b-2 i tabellen nedan. Det befintliga verket vid Orreberg tas bort.(Källa: ÅF-
Ingemansson, 2009) 
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Tabell 3. Resultat av beräkningar i ljudkänsliga punkter. Alt 3b-2 är det aktuella alternativet. (Källa: ÅF-
Ingemansson, 2009) 

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  

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 skuggeffekter, 
när verken befinner sig i linje mellan solen och den enskilda platsen. Varaktigheten av 
en sådan enskild situation, vid en fastighet, påverkas bland annat av vindriktningen. Om 
det blåser parallellt med solinstrålningen, kommer skuggeffekten 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 skugg-
tid (med hänsyn till molnighet, vindriktning och vindhastighet). Detta motsvarar unge-
fär det riktvärde om 30 timmar per kalenderår som Boverket tidigare angivit för den 
teoretiska förekomsten vid bostäder.  
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Effekter och konsekvenser 
Den verkliga skuggtiden/år för de mest utsatta bostäderna är nere i som högst 9,08 tim 
skuggtid (Göstorp 3:44). Då har hänsyn även tagits till väderleksförhållanden (antal 
soltimmar mm.) samt övriga befintliga verk i området. Detta är något högre än det 
riktvärde på 8 timmars effektiv skuggtid som anges av Boverket. Av skuggkalendern 
kan utläsas att skuggeffekterna huvudsakligen inträffar tidigt på morgonen, vilket är 
något gynnsammare än om de inträffar under kvällstid. 

Motsvarande teoretisk skuggtid (värsta fall anges, då solen alltid skiner och det även 
blåser hela tiden så att rotorbladen rör sig) är 62,14 timmar. Se tabell 4, figur 17 samt 
Bilaga 5, Beräkningar av skuggeffekter. 

Skuggtiden infaller här tidigt på morgonen vilket är något mindre negativt än om det 
sker på kvällen. Modellen för skuggberäkning räknar i detta fall med ett ”worst case” 
där huset i princip är gjort av glas. 

Det riktvärde som normalt tillämpas av Boverket är 8 tim verklig skuggtid. För att få 
ner skuggtiden kan verken förses med skuggregleringsutrustning.  

Tabell 4. Teoretisk och verklig skuggtid (Källa: E.ON.Vind Sverige AB) 

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 tillfällena då skugg-
effekter uppstår. 
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Figur 17. Beräknad teoretisk maximal skuggtid från Öringeparken. Figuren visar skuggkastningen från 
de tre planerade vindkraftverken samt de befintliga i området. (Källa: E.ON Vind Sverige AB)

7.7.3 Belysning
Förutsättningar
I en förordning från Luftfartsstyrelsen från 2008-10-01 gäller följande angående 
hinderbelysning:

Vindkraftverk med en totalhöjd under 150 m över markytan skall förses med rött  
blinkande sken av medelintensiv karaktär. Under gryning och skymning skall belys-
ningen ha en ljusstyrka på 2000 Candela. Nattetid finns det möjlighet att ”dimma ner 
ljuset” till 200 Candela. Möjligheten att avskärma ljusen nedåt mot marken har 
diskuterats, men är enligt tillverkaren inte möjligt att genomföra. Luftfartsstyrelsen 
ställer sig även tveksam till detta, då bl a räddningshelikoptrar skall kunna se 
hinderbelysningen på låg höjd.

Genom att förse vindkraftverken med GPS eller kliknande utrustning kan belysningen 
fås att blinka synkront.

Effekter och konsekvenser 
Genom ovanstående åtgärder bedöms störningar på omgivningen kunna reduceras så 
långt möjligt med hänsyn till kraven på flygsäkerhet. 
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Skadeförebyggande åtgärder
”Dimmning” av belysningen nattetid samt synkronisering.

7.7.4 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 stan-
dard skall ledningar förläggas på ett djup som gör att kabeln är väl skyddad för mekan-
iska påverkan eller direkt skaderisk. Det gör att förläggningsdjupet anpassas till de för-
utsättningar som ges för varje tillfälla. Beroende på markbeskaffenheten 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. 

De kablar som kommer att användas tillhör en standardprodukt på den globala mark-
naden. 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. 

Skadeförebyggande åtgärder 
För att minimera naturingreppet förläggs kablarna huvudsakligen intill transportväg-
arna.

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

7.7.5 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 i anslutning till vindkraftverken där dessa 
kan placeras.

Krafttransformatorerna i transformatorstationerna till 130 kV byggs med uppsamlings-
grop så att eventuellt oljeläckage inte kan komma ut i mark eller vattendrag.  
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Val av elkraftteknisk utrustning är ännu inte gjord utan kommer att preciseras senare. 

Skadeförebyggande åtgärder 
Uppsamlingsgropar byggs i transformatorstationen för att förhindra eventuellt olje-
läckage.

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 130 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 kraftig betongkonstruktion, se avsnitt 2.2, Lokaliser-
ing och utformning. 

Tillfartsvägarna är utformade för fordon med lång last och stort axeltryck (10 ton). Det 
bedöms därför heller inte finnas någon begränsning vad gäller framkomligheten 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 finns när vindkraftverket är stillastående. Erfarenheter från vind-
kraftverk vid Varberg visar att isen vid igångsättning faller rakt ner. Varningsskyltar 
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 placerats ett stycke in från väg. 
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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 anpassa till de lokala grundläggningsförhållandena. 
Betongkonstruktionen kommer att förläggas under mark. Jämför även avsnitt 2.2, 
Lokalisering och utformning. 

Byggskedet kan leda till lokala störningar av anläggningsmaskiner vid arbetsplatsen. 
Därtill kommer störningar från transporter. De mest närbelägna bostäderna ligger dock 
så pass långt från bebyggelse (drygt 500 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. Eventuella tran-
sportskador på befintliga vägar kommer att åtgärdas efter byggnationen.  

En tillfällig upplagsplats, ca 200-300 m2 med plats för fordonsparkering, arbetsbodar 
mm. kan behöva anläggas. Den kommer efter byggtidens slut att återställas till åker-
mark. 

Preliminärt bedöms under byggtiden ca 0,7 ha mark tas i anspråk för monteringsytor för 
torn och rotor samt för plats för kranar mm. Dessa ytor kommer att delvis återställas till 
jordbruksmark efter byggtidens slut. Sammantaget åtgår ca 2300 m2 mark för vindkraft-
verken med tillhörande anläggningar under driftskedet.

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 3 vindkraftverken. Jämför även Bilaga 6, Fakta om vägar 
och kranmonteringsytor. 

Tabell 5. 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
(m2)

Byggskede 1200 1100 1600 2850 300 7050 

Driftskede 1200 1100 0 0 0 2300 

7.10 Avveckling efter drifttiden 
Förstahandsalternativet för Öringeparken är en drifttid på 25 år. Därefter kan rörliga 
delar bytas ut (rotor mm) för fortsatt drift. 

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 glasfiber kan 
förbrännas och energin återvinnas. 
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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. Återvinning av material i samband med demontering av vindkraftverken efter det 
att de tjänat ut kommer att ske på följande sätt: 

Torn:Tornet är en stålkonstruktion med en vikt om ca 150-200 ton. Tornet bultas loss, 
separeras i sektioner om ca 20 meter per styck och skickas till återvinning. Beroende på 
tornets kvalitet och bedömda återstående tekniska livslängden kan återvinning endera 
ske genom att hela eller delar av tornet återanvänds vid uppförande av nya vind-
kraftverk alternativt smälts ned till råmaterial för tillverkning av diverse ståldetaljer. 

Maskin: Maskinhuset består i huvudsak av fyra olika komponenter: 

� Ståldetaljer

� Oljor och smörjfetter 

� Kablar och elektronik 

� Större plastdetaljer (kåpor) 

Återvinning av dessa planeras ske enligt följande: 

1. Ståldetaljer  

Beroende på ståldetaljernas kvalitet och bedömda återstående tekniska livslängd kan 
återvinning endera ske genom att vissa delar återanvänds vid uppförande av nya 
vindkraftverk. Resterande delar som bedömts ha tjänat ut smälts ned till råmaterial 
för tillverkning av diverse ståldetaljer. 

 2. Oljor och smörjfetter 

Uppsamling på fat samt transport till återvinningsföretag för destruktion. 

 3. Kablar och elektronik 

Separering och förpackning i särskilda containrar samt transport till återvinnings-
företag för vidare återvinning och/eller destruktion. Kabeltrummor återlämnas och 
transporteras till fabrik. 

4.Större plastdetaljer (kåpor) 

Fragmentering till mindre bitar (max 200 mm) med hjälp av en flistugg eller kross 
för vidare transport till material- eller energiåtervinning. 

Primärt sker materialåtervinning genom att plastkomponenterna smälts ned och/eller 
granuleras för vidare användning som råmaterial för andra plastdetaljer. 

Sekundärt, och i den mån materialåtervinning är olämplig, sker energiåtervinning 
genom att fragmenterat material sänds till närliggande avfallsförbränningsanlägg-
ning där energin bunden i plastkomponenterna omvandlas till el och värme för vidare 
distribution och användning i respektive kommun. 

Vingar: Vingarna återvinns lika iv) Större platsdetaljer enligt ovan. 

Kablar: Huruvida markförlagda kablar skall tas upp eller ej bestäms vid avvecklings-
tillfället med hänsyn till miljönyttan. Detta givet att samtliga kablar inte längre utnyttjas 
för transitering av elektricitet. 
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Fundament: Fundamentet av betong kommer att lämnas kvar i marken. För att ta bort 
detta krävs minst ca 100 lastbilstransporter samt deponering på annan plats. Det åtgår 
också energi för att sönderdela detta. Betong i mark bedöms heller inte läcka några 
förorenimngar. Miljönyttan med att låta det ligga kvar i marken får därför anses större 
än att ta bort det. 

I likhet med byggskedet kan under avvecklingsskedet temporärt ytterligare lite mark 
behöva nyttjas. Under avvecklingsskedet kommer i likhet med byggskedet att ske en del 
transporter. Dessa bedöms inte innebära några särskilda risker för vare sig hälsan eller 
miljön. Efter att vindkraftverken tagits bort återställs marken för jordbruksändamål, 
förutom platsen för fundamentet. 

E.ON Vind Sverige AB avser vidare att fondera medel för avveckling av vindkraft-
verken efter det att de har tjänat ut. 

7.11 Uppfyllelse av miljömålen 
De flesta av de 16 miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning genom vindkraftens 
karaktär av förnybar energikälla. Genom utbyggnaden kommer miljömålen ”Begränsad 
klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Bara naturlig försurning” och ”Giftfri miljö” och ”Ingen 
övergödning” att påverkas i klart positiv riktning. 

Miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” bedöms kunna klaras genom att vindkraftverken 
placeras i jordbruksmark. 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 bebyggelse 
kan komma att utsättas för ljudstörningar och skuggeffekter. Avsikten är dock att upp-
satta 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 
E.ON Vind Sverige AB genom erfarenheter av tidigare projekt. 

Försiktighetsprincipen kan anses vara uppfylld genom att vindkraftverken vid behov 
kan förses med reglerutrustning för ljud- och skuggreducering. Ljudutbredning och 
skuggförhållanden har noggrant studerats för att säkerställa att acceptabla värden kan 
upprätthållas.

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. 
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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 bör diskuteras en uppföljning av följande frågeställningar: 

� Energiproduktion i relation till genomförda vindmätningar. 

� Eventuella ljudstörningar samt skuggeffekter. Detta kan ske genom bl.a 
mätningar eller genom en enkät till de omkringboende vid vindkraftparken. 

� Uppföljning av rovfågelfaunan kan genomföras som ett enkelt kontroll-
program under ett år, där en redovisning sker av var/hur rovfåglarna flyger, 
jagar och häckar. 
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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 i huvud-
sak åkermark utan några direkta 
naturvärden. Etableringen be-
döms som relativt problemfri ur 
fågelsynpunkt.

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Kulturmiljö Inga fornlämningar eller 
kulturmiljöer berörs. 

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Landskapsbild Vindkraftverken kommer att ge 
intryck av en sammanhållen 
formation från vissa betrakt-
ningspunkter. Från andra punkt-
er kan de ge ett mer utspritt 
intryck tillsammans med övriga 
vindkraftverk i området. 

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Rekreation och friluftsliv Inga rekreationsområden berörs. Ingen förändring av 
rekreationsvärdena
jämfört med idag. 

Areella näringar Preliminärt bedöms ca 0,2-0,3 
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 plan-
lagt område 

Ingen förändring jämfört 
med idag. 

Jakt bedrivs som idag. 

Hälsa och säkerhet Vindkraftverken har placerats så 
att acceptabla nivåer för ljudut-

Ingen förändring jämfört 
med idag. 
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bredning samt skuggeffekter 
skall kunna upprätthållas. 
Verken kan vid behov förses 
med reglerutrustning för ljud- 
och skuggreducering. 

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

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

Nuvarande andel icke 
förnybar energi-
produktion bibehålls. 

9.2 Samlad störningsanalys 
Genomförda analyser och beräkningar visar att acceptabla nivåer för ljudutbredning och 
skuggor bör 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 upprätthållas.

Närliggande bebyggelse kommer här att utsättas för en viss visuell påverkan genom att 
närmaste vindkraftverk kommer att ligga på ca 500 m avstånd. Huruvida detta upplevs 
som positivt eller negativt avgörs av inställningen till vindkraftverk i allmänhet. 

De förslaget till tillägg till översiktsplanern angivna respektavstånden till bostäder 
underskrids något (ca 720 m för Alslöv 2:4 norr om vindkraftparken samt avståndet till 
samlad bebyggelse i Öringe som är ca 970 m) 

Vindkraftparken byggs inom ett område med jordbruksmark som bedöms som relativt 
fritt från konflikter. 

Inga natur- eller kulturmiljöintressen berörs. Riskintresseområdet kring Alsövsån 
bedöms inte utsättas för någon påtaglig skada då inga kärnvärden hotas.

Vid placeringen har även hänsyn tagits till befintliga fornlämningar. Ett av verken 
kommer dock att ligga ganska nära en fast fornlämning vid Orrebergs gård. 
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10 SAMRÅD

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

E.ON Vind Sverige AB har 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. 

Ett tidigt myndighetssamråd har hållits med Länsstyrelsen, kommunen samt med all-
mänheten och särskilt berörda. Dessa beskrivs närmare under nedanstående rubriker 
samt i bilagor till MKBn. Hur sakägarkretsen har avgränsats redovisas närmare nedan i 
avsnitt 10.3. 

10.2 Tidigt myndighetssamråd 
Ett tidigt myndighetssamråd har ägt rum vid Länsstyrelsen i Hallands län, 2007-11-07. 
Synpunkter som framkom vid detta samråd finns redovisade i minnesanteckningar/-
samrådsredogörelse daterad 2007-11-22. Se Bilaga 8A till Miljökonsekvensbeskriv-
ningen.

10.3 Samråd med sakägare, allmänheten och övriga intressenter 
Ett samrådsmöte med allmänheten, enskilda som särskilt berörs samt övriga intressenter 
har hållits 2008-11-11 i Genavad enligt 6 kap 4§ MB. Sakägarkretsen/de som anses sär-
skilt berörda har avgränsats till dem som bor inom 1000 m radie från vindkraftverken.  

I de fall 1000 m linjen skär genom en bebyggelsegrupp/by har samrådskretsen utvidgats 
till att gälla hela bebyggelsegruppen. Samma sakägaravgränsning gäller för hanteringen 
av detaljplanen enligt PBL.  

Den inför samrådsmötet i förväg utsända informationen utgjordes av samrådsförslaget 
för Öringe 8:21 m.fl samt materialet i Bilaga 8B. Inför samrådet har även informationen 
lagts ut på Laholms kommuns hemsida: www.laholm.se samt på E.ON Vind Sverige 
AB: hemsida. 

10.4 Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelsen är främst upprättad för att tillgodose kraven enligt Plan- och 
bygglagen avseende synpunkter inkomna på samrådsförslaget till detaljplanen.  

Synpunkter från samråden gällande detaljplanen finns redovisade i en samrådsredo-
görelse daterad 2009-01-28. Se Bilaga 8C, Samrådsredogörelse för detaljplan. 
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