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FÖRORD
I maj 2007 antogs en kommunövergripande översiktsplan för 
Hässleholms kommun. Arbetet hade pågått sedan våren 2004 och 
utgick ifrån kommunens övergripande vision:

”Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts 
människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad 
av förändring och med ambition att utvecklas.”

I slutskedet av arbetet med översiktsplanen kom information om 
stora tekniska framsteg inom vindkraftsindustrin. Dessa framsteg, 
i kombination med ny kunskap om vindförhållanden, visade att 
det skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt att bygga vindkraftverk 
i skogsbygder. Detta har lett till att skogsbrukskommuner som 
exempelvis Hässleholms kommun är högintressanta för framtida 
vindkraftsexploatering. Från att endast ha haft några enstaka 
bygglovsansökningar om vindkraftverk fanns det i slutet av 2007 
förfrågningar om mer än 120 verk i Hässleholms kommun. 
 
De nya förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft fanns inte 
med i den nya översiktsplanen. Därför ansågs det nödvändigt att ta 
fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med temat ”Vindkraft”.  
Kommunfullmäktige beslutade om ett upprättande av ett sådant 
tillägg i samband med översiktsplanens antagande i maj 2007.

  
 

Vindkraftverk på slätten utanför Laholm.
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SAMMANFATTNING

Bakgrund 
Det har kommit fram att ett flertal områden i Hässleholms kommun 
kan vara intressanta för etablering av vindkraft. Därmed inte sagt att 
alla områden är lämpliga bara för att det blåser tillräckligt. För att 
kunna skapa en långsiktigt hållbar utveckling har arbetet utgått från 
följande fyra punkter:   
 
- Gällande översiktplan  
- Politisk framtidsvision 
- Vindkarta och intressenter 
- Grannkommunernas vilja
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Förslag 
Hässleholms kommun anser att nyttjandet av vindenergin, genom 
byggandet av vindkraftverk, är en viktig faktor för att nå miljömålen 
och en långsiktig hållbar utveckling.

Utbyggnaden i kommunen måste dock ske utifrån en helhetssyn 
av att få ut mest möjliga elproduktion till priset av minsta möjliga 
påverkan.

Strategi för vindkraftsutbyggnad
-Hässleholms kommun pekar i denna fördjupning av översiktsplan 
ut fyra geografiska områden (se karta till höger) där vindkraften 
kan få högre prioritet än andra allmänna intressen. Detta för att 
kunna koncentrera utbyggnaden till de ur vindkraftssynpunkt 
lämpligaste områdena vilka har potential att rymma större 
produktionsanläggningar. 

-Kommunen är beredd att pröva andra geografiska områden som 
exploatör eller vindkraftsintressent kan visa på har hög vindenergi, 
god genomförbarhet och som bedöms ha möjlighet att på ett 
positivt sätt kunna förenas med andra motstående intressen och 
ställningstaganden i översiktsplanen. 

- Vindkraftverk etableras i grupper eller parker för att få ett optimalt 
utnyttjande av vindenergin. 

- Vindkraftsetableringar ska lämplighetsprövas i detaljplan. 

- Etablering av enstaka verk skall normalt inte medges.

Vindenergikarta samt de av kommunen fyra utpekade områdena där vind-
kraft kan få högre prioritet än andra allmänna intressen.
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Läsanvisning
Det här plandokumentet är uppdelat i två delar. Del 1 beskriver 
bakgrund, utgångspunkter och förutsättningar. Del 2 består av ett 
planförslag med kommunens  ställningstaganden och strategier.

Organisation
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Urban Widmark, KS (M)
Lars-Göran Wiberg, KS (C)
Tommy Nilsson, KS (S)
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INLEDNING 

Vad är en översiktsplan?
En översiktsplan är ett redskap för planering av den fysiska 
 användningen av mark och vatten. Planen sammanfattar många 
frågor där ansvaret för den dagliga hanteringen ligger hos olika 
 förvaltningar och myndigheter. Översiktsplanering handlar också 
om att skapa en bild av vilken framtida livsmiljö som önskas, det 
är alltså en plan som berör alla. En översiktsplan fungerar som en  
 utgångspunkt för politiker och tjänstemän och är ett samlat besluts-
underlag för den fysiska planeringen för de närmaste 10-15 åren. I 
arbetet med en översiktsplan gör kommunen en avvägning mellan 
olika, ibland motstridiga, allmänna intressen. De enskilda intressena, 
som till exempel en exploatörs vilja att uppföra ett vindkraftverk, 
vägs in först vid kommande detaljplanearbete eller bygglovprövning 
mot  det allmänna intresset enligt översiktsplanen.

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översikts-
plan. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta 
ställning till dess aktualitet. Senast 2012 skall en utvärdering göras 
för att tillse att intentionerna i ”Tillägg - Tema vindkraft” har tillgo-
dosetts

En översiktsplan är inte juridiskt bindande och garanterar därför inte 
ett genomförande, men är vägledande för tillståndsprövning av olika 
slag och för efterkommande juridiskt bindande detaljplaner. 

Tematiskt tillägg
Ett tillägg till en översiktsplan ska korrespondera med gällande över-
siktsplan samtidigt som den behandlar en viss tematisk fråga mera 
djuplodande. I det här fallet utreds vindkraftsfrågan. 

Syfte
Planens syfte är att ange förutsättningarna inför en framtida struktur-
erad utbyggnad av vindkraften i Hässleholms kommun samt att ge 
ett samlat politiskt förankrat underlag för efterkommande tillstånds-
prövning enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).
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UTGÅNGSPUNKTER

Översiktsplanen
Det tematiska tillägget om vindkraft blir en del av Hässleholms  
kommuns översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i maj 
2007.

Översiktsplanen översätter kommunens framtidsvision till ställnings-
taganden för den framtida mark- och vattenanvändningen genom 
strategier för olika intresse- och utvecklingsområden. Inom ”strategi 
för teknisk försörjning” behandlas temat vindkraft. De ställnings-
taganden som anges där kommer att ersättas eller kompletteras med 
de nya ställningstaganden som anges i detta tematiska tillägg. Målet 
är att genom en aktiv kommunal fysisk planering klarlägga förut-
sättningarna för en utbyggnad av vindkraften. Denna planering ska 
syfta till att optimera vindkraftverkens lokaliseringar med hänsyn 
till energiutvinningen samtidigt som konflikterna med motstående 
intressen minimeras.

Vid ställningstaganden i gällande översiktsplan inom övriga strategi-
områden har allmänintresset vindkraft inte vägts in. I den fortsatta 
fysiska planeringen och tillståndsprövningen för uppförande av vind-
kraftsverk måste därför en sådan sammanvägning göras med detta 
tematiska tillägg som underlag.  

Vindkarta och intressenter
Energimyndigheten har gjort vindkarteringar som visar ungefärliga 
vindförhållanden i kommunen (beskrivs mera ingående på sidan 13). 
Detta har sedan vägts samman med de olika vindkraftsintressent-
ernas förfrågningar.  

Boverkets och länsstyrelsens planeringsunderlag
Boverkets handbok ”Planering och prövning av vindkraftsanlägg-
ningar” (2003) samt länsstyrelsen i Skånes ”Planeringsunderlag för 
utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar på land” (2006) har bland 
annat använts som underlag i planarbetet.

Samråd med grannkommuner
Ett omfattande underhandssamråd med grannkommunerna har 
genom förts och framkomna synpunkter har vägts in.

Samrådsmöte med grannkommunerna.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Miljöbedömning 
För att kunna lämna över ett samhälle till framtida generationer, 
där dagens svåraste miljöproblem har lösts, har miljölagstiftningen 
skärpts på flera håll runt om i världen. I Sverige infördes exempel-
vis ett EG-direktiv som ledde till en ändring av miljöbalken (MB). 
Det övergripande målet för en miljöbedömning är att främja en 
lång siktigt hållbar utveckling (MB 6 kap 11 §). I förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) regleras bland annat vilka 
planer och program som omfattas av krav på miljöbedömning (SFS 
1998:905). Lagändringarna innebär bland annat att kommunerna, 
från och med 2005-07-01, alltid ska göra en miljöbedömning för 
översiktsplaner eftersom dessa antas innebära betydande miljö-
påverkan. 

En miljöbedömning är processen och miljökonsekvensbeskrivningen 
är dokumentet som processen resulterar i.
 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Etableringar av vindkraftverk i Hässleholm skulle kunna innebära 
betydande miljöpåverkan. Därför beslutade byggnadsnämnden redan 
i samband med förstudien inför tillägget till översiktsplan (BN § 
145/2007) att i det fortsatta planarbetet upprätta en separat miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB).

Miljökonsekvensbeskrivningen ska bland annat redovisa hur plan-
förslaget påverkar miljön. Beskrivningen ska också förklara hur 
planförslaget relaterar till uppsatta miljömål på olika nivåer. Arbetet 
med MKB:n har löpt parallellt med planprocessen. På så sätt kan 
 frågor om planförslaget och dess koppling till MKB:n diskuteras på 
ett naturligt sätt. 

MKB:n som hör till denna fördjupning av översiktsplan finns som ett 
separat dokument.

Bilder från Hässleholms kommun.
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DEL 1 - BAKGRUND 

NATIONELL NIVÅ
  Riksdagen
Proposition 2005/06:143 - Miljövänlig el med vindkraft
Riksdagen antog i juni 2006 propositionen ”Miljövänlig el med vind-
kraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk” (Prop. 2005/06:143). I 
propositionen presenterades regeringens inriktning för att utveckla 
vindkraften i Sverige under de kommande fem åren. Bland annat 
 betonades vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndig-
heter aktivt ska bidra till förbättrade förutsättningar för planering 
av lokalt förankrad, förnyelsebar och långsiktigt hållbar elproduk-
tion från vind. Regeringen betonade också att vindkraften bör ges 
en  högre prioritet än vad den har i dagsläget och att den inom de 
 närmaste fem åren ska stödjas med hjälp av följande insatser:

- Ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen införs för de 
 kommuner som genom aktiva planeringsinsatser utvecklar förutsätt-
ningarna för en utbyggnad av vindkraftsanläggningar.

- Fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5 procent till 0,2 
procent. 

- Ett nationellt center för vindbruk skapas för att sprida kunskap om 
naturresursen vind och säkerställa tillgången till information för att 
underlätta planeringen av vindkraft.

- Förlängningen av pilotprojektstödet för att stödja en marknads   -
intr oduktion av vindkraft bör i ökad utsträckning inriktas mot förut-
sättningar i landområden med goda vindförutsättningar och utvärd-
eringar av tidigare investeringar.

- Fortsatt förenklingsarbete och översyn för att underlätta för vind-
kraften, bland annat genom att gränsen mellan anmälningsplikt och 
tillståndsplikt för vindkraftverk höjs.

Riksdagen har samtidigt satt som mål för den svenska vindkrafts-
utbyggnaden är att det år 2015 ska vara möjligt att producera 10 
TWh vindkraft per år. 
 
Proposition 2008/09:146 - Prövning av vindkraft 
Riksdagen har antagit regeringens proposition (2008/09:146) 
”Prövning av vindkraft”. Prövningsprocessen i tillståndsärenden har 
därmed ändrats. De mest väsentliga ändringarna beskrivs nedan.

Allmänt
Tidigare krav på detaljplan och bygglov i huvudsak tas bort i det 
fall uppförandet fått tillstånd enligt miljöbalken. Det ska dock 
 fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk avses uppföras där 
det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse och anläggningar.

För miljöprövningen införs en bestämmelse om att prövnings-
myndigheten får ge tillstånd till en vindkraftsanläggning endast 
om kommunfullmäktige har tillstyrkt det. Fortfarande får dock 
 regeringen tillåta en anläggning för vindkraft om det från nationell 
synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till 
stånd.

Tillstånd / anmälan
Tillåtlighetsprövningen kommer att genomföras olika beroende på 
om verken ska prövas genom tillstånd eller endast blir anmälnings-
pliktiga.

Tillstånd
Regeringen avser att i förordning föreskriva att gränsen för vilka 
verk som är tillståndspliktiga bestäms utifrån verkens höjd och 
antal. Troligen som utredningen föreslagit för verk som har en höjd 
 inklusive rotorblad över 150 meter eller en gruppstation med sju 
eller flera verk med en höjd inklusive rotorblad över 50 meter. De 
flesta verk kommer därmed troligtvis att falla inom tillståndsplikten.
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Tillståndspliktiga verk prövas av länsstyrelsen enligt miljöbalken och 
bygglov enligt plan- och bygglagen behövs inte. För att länsstyrelsen 
ska få lämna tillstånd måste dock kommunfullmäktige ha tillstyrkt 
detta. Regeringen kan slutligen ändå köra över kommunens vilja.

Anmälan
Icke tillståndspliktiga verk prövas enligt miljöbalken som ett 
anmälnings ärende i miljönämnden. Bygglov kommer som idag även 
att prövas enligt plan- och bygglagen.

Boverket 
Boverket har i januari 2009 givit ut Vindkraftshandboken. Denna 
handbok kommer tillsammans med översiktsplanen att bli ett viktigt 
underlag vid prövning i de enskilda vindkraftsverksärendena.

Energimyndigheten
Energimyndigheten har som expertmyndighet regeringens uppdrag 
att främja en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft för att Sverige på 
lång sikt ska basera hela sin energiförsörjning på förnybar energi.

Hösten 2006 startade Energimyndigheten en översyn av områden av 
riksintresse för vindbruk. Ett flertal områden föreslogs bli områden 
för riksintresse. Förslaget var sedan ute på remiss under våren 2007. 
Hässleholms kommun ifrågasatte starkt att så stora delar av nord-
östra Skåne skulle ha så speciella förutsättningar för vindkraft att det 
skulle kunna klassas som riksintresse. Samtidigt betonades vindbruk 
vara en viktig faktor för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

Energimyndigheten har under hösten 2007 föreslagit att det ska 
 planeras för 30 TWh vindkraft i Sverige till år 2020.

Vindkraftspark till havs vid Lillgrund i Öresund.
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Vindkartering  
Energimyndigheten har låtit Uppsala universitet genomföra en 
vindkartering. Syftet var att öka tillförlitligheten i bedömningen 
av den svenska vindenergipotentialen. Med vindkartering menas 
vind hastighetsberäkning och kartläggning av vindförhållandena per 
kvadratkilometer. 

Vindkarteringen har gjorts på tre olika höjder som är lämpliga 
för vindkraftverk. Kartan till höger anger årsmedelvindarna i 
Hässleholms kommun på 72 meter över nollplansförskjutningen. 
 Uppskattningsvis ligger nollplansförskjutningen på tre fjärdedelar av 
vegetationens höjd. För ett område med 20 meter hög skog är alltså 
nollplansförskjutningen 15 meter och vindberäkningen gäller då       
72 + 15 = 87 meter ovan mark.

Nollplansförskjutningen (i bilden ovan markerat d) kan uppskattningsvis 
sättas till tre fjärdedelar av vegetationens höjd (angett som h). 

Årsmedelvindarna i Hässleholms kommun beräknade på 72 meters höjd 
ovan nollplaneförskjutningen.
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REGIONAL OCH MELLANKOMMUNAL NIVÅ  
Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen tillståndsprövar enligt miljöbalken de vindkraftverk 
som erfordrar tillstånd enligt tillhörande förordning.

Länsstyrelsen i Skåne län föreslår i sitt remissvar till Energi-
myndigheten att endast tio områden i Skåne kan vara möjliga 
 riksintresseområden för vindbruk. Av de föreslagna områdena 
ligger fyra ute till havs och sex stycken på land. Den teoretiska 
 produktionen i dessa områden beräknas till cirka 13 TWh/år. 
Inget av de föreslagna riksintresseområdena ligger i Hässleholms 
 kommun.  

Boverket har ställt sig positiva till Hässleholms kommuns initiativ 
att få igång samverkan mellan kommunerna angående vindkrafts-
planeringen i nordöstra Skåne. Boverket säger också att kommunen  
fungerar som en bra drivkraft som gynnar de övriga kommunerna  
i regionen. Därför har Hässleholms kommun fått ett statligt 
 planeringsstöd på 240 000 kr.
 
Skånskt landsbygdsprogram
Länsstyrelsen har tillsammans med bland annat Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) i Alnarp tagit fram ett regionalt program för att 
främja en helhetsorienterad utveckling av den skånska landsbygden.  
I programmet finns omfattande information om landskapet i och 
kring Hässleholms kommun men endast få riktlinjer som berör 
ämnes området vindkraft. 

Andra planeringsunderlag
Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag specifikt för 
 utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar på land. I denna skrift 
finns beskrivningar av de regionala miljömålen och konkreta riktlin-
jer för utbyggnad av vindkraft på land.   

Vindkraftverk på Kristianstadsslätten.
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Samråd och samsyn 
Det har varit viktigt att tidigt samråda med länsstyrelsens hand-
läggare om det här tillägget till översiktsplanen. Vid ett tidigt 
 samrådsmöte diskuterades hur planförslaget kunde utvecklas och    
hur man arbetat på andra håll i regionen. Vid detta tillfälle fanns 
även Försvarsmakten närvarande. 

I ett tidigt skede av planarbetet kontaktades samtliga nio grann-
kommuner. Kommunen har sedan tidigare goda erfarenheter av 
 liknande samarbete i nordöstra Skåne. Syftet med de tidiga kontak-
terna var att öka den gemensamma kunskapen om vindkraft efter-
som flera kommuner arbetat med liknande planprojekt samtidigt. 
Ett annat skäl till att ha tidiga samrådsmöten var att öka förståelsen 
för de geografiska områden som gränsar till andra kommuner. På 
så sätt förväntades samsynen öka, handläggningstiderna förkortas 
och antalet överklaganden av ärenden i ett senare skede minskas. På 
sikt skulle det här grannsamarbetet också kunna utmynna i konkreta 
plansamarbeten i någon eller några av gräns trakterna. 

Inledningsvis handlade mötena med grannkommunerna mest om 
övergripande planfrågor och stora geografiska områden. Under 
hösten 2007 intensifierades diskussionerna och i Hässleholm träffade  
planförfattarna tillsammans med byggnadsnämndens presidium vissa 
grannkommuner för att diskutera mer detaljerade intresseområden 
och inkomna bygglovsansökningar. 

Karta över Hässleholms kommun och grannkommunerna.
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KOMMUNAL NIVÅ 

Kommunens roll
I de ansökningar om uppförande av vindkraftverk, som erfordrar 
tillstånd enligt miljöbalken, är kommunen remissorgan till läns-
styrelsen. För att tillstånd ska kunna lämnas måste dock kommun-
fullmäktige ha tillstyrkt att tillstånd lämnas. För tillståndspliktiga 
verk erfordras inte bygglov.

Kommunen prövar övriga ansökningar genom bygglov hos 
byggnads nämnden samt som ett anmälningsärende enligt miljö-
balken hos miljönämnden.Vid handläggning av anmälningsärenden 
skall miljönämnden bedöma om verksamheten går att förena med 
den kommunala översiktsplanen.Vid behov upprättar kommunen 
även detaljplan. Ställningstagande i kommunens översiktsplan utgör 
riktlinjer vid respektive prövning.

Landskapsanalys
Det mest karaktäristiska för Hässleholms kommun, jämfört med 
Skånes övriga kommuner, är det mångformiga, småskaliga och 
varierande landskapet. I gällande översiktsplan betonas vikten av att 
bevara det småbrutna, växlande öppna och slutna landskapet. Hur 
denna målsättning stämmer överens med en utbyggnad av vindkraft 
kommer att utredas i den separata miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Naturvårdsprogram
Landskapet i Hässleholms kommun är indelat i fyra karaktärs-
områden; Nordskånes skogsbygd, Nordskånes mellanbygd, 
Centralskånes mellanbygd och Centralskånes slättbygd. Dessa 
markerades i kommunens naturvårdsprogram från 2005 som fyra 
skilda delar. I verkligheten går det inte att urskilja någon tydlig 
gräns mellan dessa, utan landskapets karaktär förändras successivt 
när man rör sig genom kommunen. I norr domineras markerna 
av tät och mörk skog med mindre bostadsenheter som öppnar 
upp landskapet. I söder övergår landskapet till mer öppna marker 
och mer sammanhållen bebyggelse som omges av ljusare skog. 
De längsta vidderna finns i sydöst som domineras av stora öppna 

odlingsmarker vilka avdelas av mindre skogsområden och dungar. 
Enligt översiktsplanen ska de fyra karaktärerna följa vissa riktlinjer 
för att deras värden ska bestå och utvecklas till ett vackert, intressant 
och lockande landskap. 

Nordskånes skogsbygd

Nordskånes mellanbygd

Slättbygd

Centralskånes mellanbygd

Landskapskaraktärer

De fyra landskapskaraktärerna i Hässleholms kommun.
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DEFINITIONER, LAGSTIFTNING OCH PLAN-
VERKTYG
Det finns en del begrepp och definitioner som används i det här plan-
förslaget och därför är viktiga att förklara. En del av definitionerna 
har sin naturliga koppling till befintlig lagstiftning medan andra 
definitioner kommer från diskussioner och ställningstaganden som 
gjorts i kommunen. 

Bygglov
I plan- och bygglagen (PBL) regleras bland annat frågor avseende 
bygglov. För vindkraftverk gäller generellt bygglovplikt. När det 
 gäller vindkraftverk som har en höjd på högst 20 meter över mark-
ytan erfordras inte bygglov. De får inte ha en turbindiameter som är 
större än 3 meter, ska uppföras fristående och inte placeras närmre 
gräns än ett avstånd som är större än kraftverkets höjd över marken 
(PBL kap 8 § 2 punkt 6). Vindkraftverk som har fått tillstånd vid 
prövning enligt miljöbalken erfordrar inte heller bygglov (PBL kap 8 
§ 2 stycke 3).

Detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument mellan kommun, 
markägare och grannar. Vid detaljplanens upprättande görs en 
 sammanvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Planen 
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra 
inom ett visst markområde. Detaljplanen styr hur mark och vatten får 
användas till exempel för bostäder, handel, kontor eller som i detta 
fall för vindkraftverk. Bygglov får inte lämnas i strid med detalj-
planen. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av 
en ny detaljplan. (PBL kap 5 § 1-2)

I fråga om vindkraftverk gäller kravet på detaljplan endast om de ska 
uppföras inom område där det råder stor efterfrågan på mark för be-
byggelse och andra anläggningar (PBL kap 5 §1 punkt 3). Kommu-
nen kan dock om behov finns, utan lagkrav, låta upprätta detaljplan.Vindkraftverk vid Lyngby i Kristianstads kommun.
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Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser är i likhet med en detaljplan, ett juridiskt 
bindande dokument mellan kommunen, markägare och grannar. Till 
skillnad från detaljplanen reglerar områdesbestämmelser bara någon 
eller några få frågor. Områdesbestämmelser tillämpas då en kommun  
vill säkerställa ett syfte i översiktplanen inom ett viss begränsat 
 område, till exempel vindkraft. Områdesbestämmelser upprättas, 
ändras och upphävs på samma sätt som detaljplaner.

Miljöbalken
Bestämmelserna i miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer  
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vindkraftverk prövas 
enligt miljöbalken antingen som ett tillståndsärende eller som ett 
anmälnings ärende beroende på verkens höjd över markytan och antal 
verk i grupp.

Ordningslagen
Ordningslagen innehåller särskilda föreskrifter om allmänna 
samman komster och offentliga tillställningar samt föreskrifter om 
allmän ordning och säkerhet i övrigt. Det gäller dels vid samman-
komster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anlägg-
ningar och verksamheter, dels i viss kollektiv persontrafik. För att få 
avlossa skott inom detaljplanelagt område krävs skottlossningstill-
stånd av Polismyndigheten (Ordningslagen kap 3 § 6). 

Jaktlagen
Jaktlagen beskriver hur rätten till jakt, jaktens bedrivande och vilt-
vården inom svenskt territorium ska bedrivas. Jakt i område med 
vindkraftverk ska i enlighet med jaktlagen bedrivas så att människor 
och egendom inte utsätts för fara (Jaktlag 27 §). Skuggningseffekten från ett vindkraftverk med totalhöjden 150 meter. Skug-

gan sträcker sig cirka 1 km från tornet. Fotot är taget i november (mitt på 
dagen) i Lyngby.
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Buller
En stor del av ljudet från ett vindkraftverk är av aerodynamiskt 
ursprung och framkallas då bladen skär genom luften. Ljud-
utbredningen avtar med avståndet då ljudenergin fördelas över ett 
större  område. Boverkets och Naturvårdsverkets rekommenderade 
rikt värden är 40 dBA som högsta ljudnivå nattetid utomhus vid 
 bostäder. För samlad fritidsbebyggelse eller områden som i över-
siktsplanen redovisas som friluftsområden där naturupplevelser 
eller tystnad betraktas som viktiga kvaliteter gäller 35 dBA. I de 
fall när det förkommer rena toner, vilka generellt uppfattas som mer 
 störande, bör kraven på ljudnivå skärpas med 5 dBA. 

Skuggningar
Med allt större och högre vindkraftverk har problemet med skugg-
störningar blivit alltmer framträdande. Boverket anger ett riktvärde 
på åtta timmars faktisk skuggningseffekt per år och 30 minuter om 
dagen på störningskänsliga platser samt vid bostäder. 
 
Skyddsavstånd
Bedömningen av skyddsavstånd görs lokalt med utgångspunkt från 
de speciella förhållanden som råder vid varje enskilt vindkraftverk. 
Prövningsmyndigheten ansvarar för att bedöma skyddsavstånd och 
om någon särskild analys behövs.

Elnät
Nya elektriska ledningar för försörjning av vindkraftsgrupper ska 
placeras så att elektromagnetiska fält blir så små som möjligt. 
Vid högspänningsanläggningar ska den så kallade ”försiktighets-
principen” gälla. Transformatorer och olika typer av ställverk/
strömför delare ska placeras på väl tilltaget avstånd från områden där 
 människor vistas stadigvarande.

Upplevelse
Utredningar och analyser visar på att toleransen för vindkraft är 
högre där en anpassning gjorts till landskapet. En koncentration 
av vindkraftverk i sammanhållna grupper påverkar landskapet i 
 mindre omfattning än om verken placerats fritt. Om grupperna eller 
parkerna  av vindkraftverk står skilda från varandra upplevs de som 
mer  positiva. I Boverkets handbok visas på metoder för att analysera 
landskapet i förhållande till vindkraftsetableringar.

Kvantitativa definitioner
I det här planarbetet används tre olika kvantitativa definitioner för 
vindkraftverk, nämligen; enstaka verk, grupper och parker av vind-
kraftverk. 

Enstaka verk = Ett eller två vindkraftverk
Grupper av verk =  Tre till fem vindkraftverk i formation
Parker av verk = Minst sex stycken vindkraftverk



20    Tillägg till Översiktsplan - Tema Vindkraft

BESKRIVNING AV MARKNADEN 

Aktörer 
I Hässleholms kommun finns en mängd olika aktörer som vill 
 etablera vindkraft. Omfattningen varierar beroende på aktörernas  
organisation och affärsidé. Det finns en del företag som vill etablera 
stora parker av vindkraftverk och inom stora samman hängande 
markområden. Det finns också en mängd mindre aktörer och 
 fastighetsägare som vill uppföra ett eller något enstaka verk. En 
del företag har närmast specialiserat sig på att bygga ut vindkraften 
i slättlandskap medan andra ser en stor potential i skogsbygds-
landskap.  

Enkät 
I samband med planarbetet har stadsbyggnadskontoret haft omfatt-
ande kontakter med de olika intressenterna. En del har lämnat in 
bygglovsansökningar medan andra endast gjort mera försiktiga 
förfrågningar. För att öka kunskapen om branschen och tekniken har 
stadsbyggnadskontoret skickat ut en enkät till de kända aktörerna. 
Syftet med enkäten har även varit att bidra till en öppen dialog där 
intentioner och idéer tidigt kan diskuteras och vidareutvecklas.   

Enkätsvaren visar att de flesta intressenterna vill bygga grupper eller 
parker av verk. Förklaringen är att det innebär en ekonomisk och 
driftsmässig optimering. Aktörerna förordar uteslutande 2-3 MW 
verk. Dessa verk har i dagsläget en totalhöjd på ungefär 150 meter. 

Flera av de tillfrågade kan tänka sig en utbyggnad i såväl skogs-
bygder som i slättlandskap. En del företag uppger att de  välkomnar 
 detaljplanering av framtida etableringar medan andra förordar 
bygglov och en mer fri placering av vindkraftverken. Vindkraftverk på slätten utanför Vinslöv med en totalhöjden på cirka 100 

meter.

 
Vinslövsslätten
Vinslövsslätten är ett område i den östra delen av kommunen som 
tidigt varit intressant för en utbyggnad av vindkraftverk. Här ligger 
även kommunens enda uppförda vindkraftverk.
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INKOMNA FÖRFRÅGNINGAR
Under år 2007 och 2008 har det till byggnadsnämnden kommit in 
ansökningar om bygglov och förhandsbesked på över 130 stycken 
vindkraftverk. Flera av ansökningarna berör högt belägna skogs-
områden. Byggnadsnämnden har återremitterat ärendena till stads-
byggnadskontoret i avvaktan på att tillägget till översiktsplan ska 
bli klart. I ett fall har man dock valt att påbörja ett programarbete 
parallellt med översiktsplanarbetet. Programmet omfattar Nävlinge-
åsen och innefattar ett par olika inkomna ansökningar.  

Enligt vindkartan som Energimyndigheten och Uppsala  universitet 
upprättat har Hässleholms kommun en beräknad medelvind på 
mellan 6 - 8 meter/sekund på en höjd av 72 meter över nollplane-
förskjutningen. Detta innebär att det kan finnas goda förutsättningar 
för vindkraftetableringar i kommunen. Hässleholms kommuns 
målsättning, i egenskap av klimatkommun, är att gynna förnyelsebar 
energiproduktion. Det är dock viktigt att planeringen av vindkraft 
sker med hänsyn till de ställningstaganden som redan gjorts i den 
gällande översiktsplanen.

Kartan till höger visar både inkomna bygglovansökningar och muntliga 
förfrågningar som inkommit fram till och med mars 2009. Kartutsnittet 
 nedan visar en förstoring av Nävlingeåsen (det stora svartmarkerade områ-
det) där ett programarbete påbörjats.
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ANALYS I 
- vindkartering och inkomna förfrågningar 

På kartan till höger visas dels den vindkartering som gjorts av 
 Uppsala universitet, dels de ansökningar och förfrågningar som 
inkommit till kommunen fram till slutet av år 2007.

Grupper och parker har markerats med vågräta skrafferingar och 
enstaka verk har markerats med vindsnurror. Ansökningarna och 
 förfrågningarna på kartan motsvarar ungefär 120 stycken vindkraft-
verk.

På kartan motsvarar en vindsnurra ett verk varav det i dagsläget finns 
cirka 25 förfrågningar/ansökningar. De vågräta skrafferingarna som 
motsvarar grupper och parker av verk står för resterande cirka 100 
förfrågningar/ansökningar som finns inom Hässleholms kommun.

Av kartan kan avläsas att de flesta förfrågningarna ligger inom 
 områden där det blåser mellan 7 - 8 meter per sekund. De områden 
där det i dagsläget finns flest förfrågningar berör dels Nävlingeåsen, 
söder om Hässleholms tätort samt på Matterödsåsen. På Matteröds-
åsen finns även kända ansökningar i Klippans och Höörs kommuner 
(se utsnittet nedan).

Teckenförklaring
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ANALYS II
- vindkartering, inkomna förfrågningar och förslag till riks-
intresseområden för vindkraft.

Kartan till höger visar vindkarteringen samt de förfrågningar och 
ansökningar som inkommit till kommunen (vindsnurror och skraff-
eringar). Dessutom framgår de områden som Energimyndigheten 
redovisade i samband med sitt förslag till riksintresseområden för 
vindbruk (svart markering).

Förslaget till riksintresseområden grundar sig på var i kommunen 
det inte finns bebyggelse inom en radie på 400 meter. Tätorter och 
områden med höga kulturmiljövärden har också tagits bort.  

Av kartan kan utläsas att många av de områden där det finns förfråg-
ningar/ansökningar är relativt obefolkade, med ingen eller väldigt 
begränsad bebyggelse.  

Teckenförklaring

Föreslaget område 
av riksintresse för 
vindbruk
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DEL 2 - FÖRSLAG

INLEDNING
Hässleholms kommun anser att nyttjandet av vindenergin, genom 
byggandet av vindkraftverk, är en viktig faktor för att nå miljömålen 
och en långsiktig hållbar utveckling. Som klimatkommun välkomnas 
vindkraften därför till Hässleholms kommun. 

Utbyggnaden måste dock styras utifrån en helhetssyn och det 
 allmänna intresset av att få ut effektivast möjliga elproduktion till 
priset av minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 

En väsentlig del av kommunens styrka ligger i den vidsträckta 
landsbygden med dess varierande natur- och kulturmiljöer i vilken 
ny gles bebyggelse även kan inordnas. För att bevara denna styrka 
och profil är det viktigt att en kommande vindkraftutbyggnaden styrs 
på ett  sådant sätt att prioriterade natur- och kulturmiljöer kan läm-
nas orörda och opåverkade till gagn för såväl kommuninvånare som 
besöks- och turistnäringen. Detta innebär att stor hänsyn måste tas 
till de negativa effekter som vindkraftetableringar kan medföra även 
rent visuellt.

STRATEGI FÖR VINDKRAFTSUTBYGGNAD
- Några geografiska områden väljs ut där vindkraftsintresset kan 
få högre prioritet än andra allmänna intressen. Detta för att kunna 
koncentrera utbyggnaden till de ur vindkraftsynpunkt lämpligaste 
områdena vilka har potential att rymma betydande produktions-
anläggningar.

- Vara beredd att pröva andra geografiska områden som exploatör  
 eller vindkraftsintressent kan visa på har hög vindenergi, god 
 genomförbarhet och som bedöms ha möjlighet att på ett positivt 
sätt kunna förenas med andra motstående intressen och ställnings-
taganden i översiktsplanen.

- Vindkraftverk etableras i grupper eller parker för att få ett optimalt 
utnyttjande av vindenergin.

- Vindkraftsetableringar ska lämplighetsprövas i detaljplan.

- Etablering av enstaka verk skall normalt inte medges.
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KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN
Övergripande ställningstaganden

Gällande översiktsplan
De ställningstaganden som är gjorda i gällande översiktsplan,        
antagen av kommunfullmäktige i maj 2007, ska i första hand 
 användas även vid prövning av vindkraftsetableringar. 

Allmänna ställningstaganden
Även enskilda vindkraftverk, med totalhöjder på 100 till 150 
meter eller mer, kan få betydande inverkan på omgivning och 
landskapsbild långt utanför den enskilde markägarens gränser. 
Vindkraft utbyggnaden i Hässleholms kommun ska därför styras 
av  allmänintresset som är att få effektivast möjliga elproduktion 
till priset av minsta möjliga miljöpåverkan, minsta påverkan på 
 bevarandevärdena och på områden av riksintresse för bland annat 
kultur- och naturmiljöer.

Vindenergipotentialen är av stor betydelse. Därför måste vindmät-
ningar genomföras för att kunna göra en bedömning av kostnads-
effektiviteten i respektive område. Detta i en avvägning mot de 
eventuella negativa konsekvenser en etablering kan medföra på 
allmänna bevarandeintressen rörande bland annat kultur- och natur-
miljöer. 

Strategiska ställningstaganden
Vindkraftsetablering som påtagligt motverkar de grundläggande 
strategiska utvecklingsfaktorerna enligt gällande översiktsplan för 
Hässleholms kommun ska inte tillåtas.

Hässleholms kommuns översiktsplan är visionär och strategisk. Den 
anger färdriktningen för kommunens framtida hållbara utveckling. 
Enligt kommunens framtidsbild ligger kommunens styrka bland 
 annat i den vidsträckta landsbygden, med levande och varierade 
kultur- och naturmiljöer och med kommundelscentra som erbju-
der all basservice och möjligheter att resa med tåg. Strategier för 

att  tillvarata och nyttja denna utvecklingspotential har preciserats 
i  planen. De strategier, som kan komma att stå i motsatt intresse 
gentemot vindkraft, finns inom strategierna boende, värdefull natur, 
friluftsliv och rekreation samt turism. 

Strategi för boendet är det strategiområde som riskerar att komma i 
störst konflikt med de grundläggande utvecklingsfaktorerna eftersom 
det inte har något annat uttalat skydd. 

I ett strategiskt långsiktigt perspektiv råder det stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse inom stora delar av kommunens yta.

Förutom tätorternas expansion, så är det möjligheten till ny gles 
bebyggelse ute i kommundelarna, som har en stor betydelse 
för kommunens framtida boendeutveckling. Vindkraftverk har 
stor  omgivningspåverkan och fordrar stort skyddsavstånd till 
 intilliggande bostäder. Vid bedömning och prövning av nya områden  
för vindkraftverk ska hänsyn tas inte bara till befintliga bostäder 
utan även till möjligheten att utveckla ny gles eller sammanhållen 
bostads bebyggelse. Vindkraftsutbyggnaden föreslås därför främst 
 koncentreras till lämpliga vindkraftområden vilka kommunen pekat 
ut som områden där vindkraftintresset kan få högre prioritet än andra 
allmänna intressen.

Enstaka verk utplacerade i landskapet motverkar de grundläggande 
strategiska utvecklingsfaktorerna.

För att kommunen ska tillstyrka tillstånd enligt miljöbalken för 
vindkraftsetableringar, ska lämpligheten normalt först ha prövats i 
detaljplan. 

Om en vindkraftsetablering, som endast är anmälningspliktig enligt 
miljöbalken, av miljönämnden bedöms kunna innebära betydande 
miljöpåverkan ska etableringen tillståndsprövas.
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Lämpliga områden
Utpekade områden
Fyra områden i kommunen pekas ut som lämpliga för större vind-
kraftsetableringar. Dessa områden är delar av Nävlingeåsen, del av 
Matterödsåsen, ett område väster om Vittsjö samt ett område öster 
om Emmaljunga. Gemensamt för dessa områden är att de har goda 
vindförhållanden, relativt gles befintlig bostads bebyggelse, kan 
rymma betydande produktionsanläggningar och att det här också 
finns flera förfrågningar från vindkraftsintressenter.

Inom de utpekade områdena finns i gällande översiktsplan redan 
angivna allmänna intressen (inom naturvård, friluftsliv och buller-
fria områden) som är motstående intressen till vindkraft. Någon 
av vägning mellan dessa intressen och vindkraft har inte gjorts i 
gällande  översiktsplan. Därför ska en omprövning av tidigare ställ-
ningstaganden inom de utpekade områdena vara möjlig. 

Områdena som redovisas på kartan har inte angetts med någon exakt 
geografisk avgränsning. Denna avgränsning måste ske i den fortsatta 
lämplighetsprövningen med en avvägning mot de andra motstående 
allmänna och enskilda intressena.

De utpekade områdenas slutliga lämplighet för vindkrafts-
etableringar kommer att prövas i kommande detaljplaneprocess. 
Det är inte möjligt eller rimligt att på översiktsplanenivå vara så 
 detaljerad som erfordras för ett sådant ställningstagande.

Markanvändningskarta och vindenergikarta samt de av kommunen fyra 
utpekade områdena där vindkraft kan få högre prioritet än andra allmänna 
intressen.
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Andra områden
Vid prövning av förfrågningar om vindkraftsetablering inom ej 
utpekade områden kan eventuellt nya lämpliga områden tillkomma.
Dessa områden måste ha god genomförbarhet och ge ett optimalt 
nyttjande av vindenergin. De ska också kunna förenas med de över-
gripande ställningstagandena (se sid 26), inte ingå i områden som 
ska hållas fria från vindkraft samt ha möjlighet att förenas med de 
motstående intressena.

Med beaktande av bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen ska 
lämplighetsprövningen av dessa andra områden också ske i en detalj-
planeprocess. Det är exploatörens ansvar att redovisa  erforderligt 
kunskapsunderlag för en sådan prövning.

Utformningsprinciper
Följande grundprinciper gäller vid utformning av grupper av vind-
kraftverk:

- Vindkraftverken i en grupp bör ha en sammanlagd effekt på minst 
10 MW.

- Enstaka vindkraftverk och mindre grupper av verk ska undvikas 
om det leder till att utnyttjandet av områden för större grupper, med 
högre produktion, försvåras.

- Områden för vindkraftverk bör utnyttjas optimalt ur produktions-
synpunkt. Detta genom att effektiva verk uppförs, genom att det 
första verket i en grupp placeras med hänsyn till en möjlig framtida 
utbyggnad och genom att det lämpligaste området väljs med tanke på 
att det bör finnas ett passande avstånd till nästa vindkraftsanläggning.

- Verken i grupperna ska stå i enkla geometriska formationer och 
följa landskapets struktur med hänsyn till siktlinjer, vyer och vad 
som är optimalt ur vindenergisynpunkt.

- Vindkraftverken i grupperna bör ha likartat utseende och får inte 
förses med reklam.

Vindkraftverk på väg för slutmontering. Bilden är tagen i Hallands län.



 Tillägg till Översiktsplan - Tema Vindkraft            29

Enstaka verk
Med enstaka verk avses ett eller två verk fritt utplacerade i land-
skapet. Kommunens ställningstagande är att bygglov eller tillstånd 
för sådana verk normalt inte ska medges, då de motverkar grund-
läggande strategiska utvecklingsfaktorer enligt gällande översikts-
plan för Hässleholms kommun. Även om verken kan samordnas med 
övriga motstående intressen, så motverkar de kommundelens möjlig-
heter att utvecklas genom ny gles bebyggelse.

Om exploatören kan visa att vindförhållandena är så goda på platsen 
att uppförandet av ett vindkraftverk är ekonomiskt försvarbart, ska 
det allmänna intresset att nyttja vindenergin styra. En avgränsning 
av området samt ett optimalt nyttjande ska då utredas i enlighet 
med vad som anges ovan under rubriken ”Andra områden”. Mindre 
gårdsverk kan oftast prövas direkt i bygglov.

Områden fria från vindkraft
Det finns områden som utan närmre prövning är olämpliga för       
exploatering av vindkraft. Områden som enligt översiktsplanen  redan 
har annan motstående markanvändning är undantagna,  inklusive 
tätorternas utbyggnadsområden. 

Dessutom föreslås att alla naturområden av riksintresse liksom de 
klass 1-områden som pekats ut i kommunens naturvårdsprogram och 
översiktsplan ska undantas från utbyggnad av vindkraft. Ett exempel  
på ett sådant område är Hovdalaområdet som är ett prioriterat fritids- 
och rekreationsområde som därtill har både höga kultur- och natur-
värden.

Även andra områden med höga kulturella värden som kan påverkas 
påtagligt av en vindkraftsetablering ska undantas. Kyrkor, slott och 
herrgårdar är exempel på viktiga karaktärsskapande element och 
landmärken som sedan lång tid tillbaka varit dominerande inslag 
i vårt kulturlandskap. Syftet har redan från början varit att dessa 
 byggnader ska dominera i landskapsbilden och ge ett imponerande 

Kartan visar var det i Hässleholms kommun finns områden som utan 
 närmare prövning är olämpliga för exploatering av vindkraft (markerat 
grått på kartan).
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intryck på iakttagaren. Idag skapar de därtill ett tidsdjup som ger en 
känsla av att förflyttas bakåt i tiden. Vindkraftverk bryter mot det 
historiska landskapets karaktär och drar platsen in i nutiden, vilket 
gör det svårare att förstå och uppleva den historiska dimensionen. 
Vidare uppstår ofta en tydlig skalkontrast när ett vindkraftverk 
 uppförs i närheten av områden med karaktärsskapande element 
av kulturhistoriskt värde. Detta måste beaktas särskilt vid den 
 kommande lämplighetsprövningen av vindkraftutbyggnaden. Ett 
exempel på detta är området kring riksintresseområdet i Gumlösa 
som länsstyrelsen, av kulturmiljöskäl, pekat ut att vara av särskild 
 betydelse att bevara för såväl dagens kommuninnevånare och 
 besökare som för framtida generationer. 

Likaså anses markområden som är strandskyddade olämpliga för 
framtida vindkraftsexploatering. Inom de utpekade områdena bör 
en avvägning gentemot strandskyddet kunna ske i samband med 
tillståndsprövningen.

Det finns även andra, mer kontroversiella, områden där det enligt 
översiktsplanen inte får bedrivas störande och bullrande verksam-
het, så kallade bullerfria områden. Dessa områden kan i framtiden 
 komma att bli viktiga för människor i hela regionen. I läns styrelsens 
planeringsunderlag sägs att det finns tämligen få områden där 
ljudnivån inte överstiger 30 dB. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att  bullerfria områden har stor betydelse för människans upplevelse 
av naturen. Denna bedömning ligger helt i linje med miljöbalken. 
I 3 kap 2 § miljöbalken anses stora sammanhängande opåverkade 
 områden vara tveksamma för etablering av vindkraft. Bedömningen  
ligger också i linje med det här planförslaget. Varken buller-
fria  områden eller stora sammanhängande grönområden, utöver 
 eventuellt inom utpekade lämpliga områden, föreslås bli aktuella  för 
exploatering av vindkraft.

Motstående intressen
Allmänt
I länsstyrelsens planeringsunderlag för stora vindkraftsanläggningar 
från 2006 anges de motstående intressena som kan vara aktuella vid 
vindkraftsetablering. Här redovisas också under rubriken ”uteslutna, 
tveksamma och möjliga områden” generella avvägningar gentemot 
vindkraftsintresset. 

Storleken på nedan angivna hänsynszoner ska ses som riktlinjer. Av-
ståndet till respektive vindkraftverk kan vara både större och  mindre 
och fastställs slutligen i samband med prövningen av  respektive 
verk.

Följande intressen är motstående intressen till etablering av vind-
kraftverk:

- Tätorter inkluderat utbyggnadsområden enligt översiktsplanen 
 omges med en hänsynszon av minst 2000 meter.

- Mindre byar och kyrkbyar omges med en hänsynszon av minst 
1000 meter.

- Områden med samlad bebyggelse och enskilda bostäder omges 
med en hänsynszon av minst 500 meter (dock minst 5 gånger vind-
kraftverkens totalhöjd).

- Avstånd till annan markägares gräns ska vara minst verkets total-
höjd.

- Sjöar och vattendrag med strandskyddsområden omges med 
 hänsynszon av minst 500 meter. Inom de utpekade områdena kan 
andra hänsynszoner komma att tillämpas. 
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- Områden med karaktärsskapande element och landmärken liksom  
riksintresseområden, kulturminnesvårdsområden, naturvårds-
områden, Natura 2000-områden, rekreationsområden, områden med 
landskapsbildsskydd, fornminnen, arter eller biotoper omges med 
hänsynszoner som prövas i varje enskilt fall.

- I bullerfria områden är grundprincipen att störande ljud från vind-
kraftverk inte ska tillåtas vara högre än vad som gäller för bostäder. 

- Vägar, järnvägar, flygplatser och el- och telekommunikations-
anläggningar med flera prövas med en hänsynszon som fastställs 
efter samråd med respektive anläggnings huvudman.

- Landskapets tålighet. För att man ska kunna avgöra tåligheten eller 
sårbarheten måste effekterna och konsekvenserna av den förändrade  
landskapskaraktären diskuteras. Hur påverkar förändringen till 
 exempel livsmiljön, en fortsatt förvaltning av landskapet och land-
skapets attraktivitet för friluftsliv och kulturism?

- Möjligheterna för tillkommande ny gles bebyggelse på 
 lands  bygden.

Skuggor, reflexer och buller
Vid varje etablering av vindkraftverk ska sol- och skuggförhållanden 
till närliggande bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse 
studeras och redovisas. Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer 
för maximal skuggtid ska användas vid prövningen.

Naturvårdsverkets och Boverkets rekommenderade riktvärden för 
buller från vindkraftverk ska tillämpas vid prövningen. Ljudni-
vån gäller den sammanlagda ljudnivån för vindkraftverk i grupp, 
 antingen de är prövade som grupp eller om de genom sin placering 
ökar den sammanlagda ljudnivån. 

Vindkraftverk utanför Lyngby i Kristianstads kommun.
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- En lagakraftvunnen detaljplan ger en trygghet över tiden för 
vindkraftsexploatören. Byggnadsnämnden kan då neka bygglov 
för  bostäder inom skyddsområdet med hänvisning till detaljplanen.  
Bygglovfrågan är oftast avgjord i planen. Bygglovbefrielse är  möjlig 
att ge i detaljplanen. Bygglov gäller endast i två år varefter ny 
bygglovprövning måste ske om  byggandet av verket dess för innan 
inte påbörjats. Tid mellan beställning och leverans av vindkraftverk 
är oftast längre än två år. 

- Den parallella prövningen enligt miljöbalken kan samordnas med 
detaljplaneprocessen.

- En detaljplan är kommunens enda möjlighet att planmässigt styra 
etableringarna av vindkraftverk. Detaljplanen gör kommunen aktiv i 
sina beslut. Prövning genom endast bygglov ger istället kommunen  
en passiv och ”polisiär” roll. Kommunen ska då endast bedöma 
 aktuell specifik bygglovsansökan och verkets eventuella olämplighet 
mot andra starka motstående intressen. Detta ger en slumpartad och 
ingen planerad utbyggnad av vindkraften.

- Utredningskravet ligger hos exploatören som ska visa att före-
slagna vindkraftverk är fysiskt möjliga och ekonomiskt försvarbara. 
 Kommunen undviker att i bygglov pröva verk som inte kommer 
att kunna uppföras på grund av genomförandemöjligheterna inte är 
tillräckligt utredda av sökanden.

Motiv för detaljplan
Översiktsplanen kan och bör inte upprättas på en sådan detaljnivå 
som erfordras för att kunna göra tillräckliga lämplighetsbedöm-
ningar för enskilda vindkraftsverk eller områden för grupper av 
verk. Detta skulle innebära ett kunskapsinhämtande på detaljnivå 
över hela kommunens yta som inte är rimligt att genomföra i en 
översikts planeprocess. Istället bör varje område prövas genom  
detaljplan med de riktlinjer som anges i detta tillägg och med  
följande motiv:

- I ett strategiskt långsiktigt perspektiv råder det stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse inom stora delar av kommunens yta. Detta med 
hänsyn till kommunens goda tillgång på allemansrättslig mark och 
läge i Öresundsregionen.

- Vindkraftverk får en betydande inverkan på omgivningen. Vind-
kraftsintresset ska vägas samman med andra allmänna och enskilda 
intressen.

- Det allmänna intresset att tillvarata och utnyttja vindenergin på 
respektive plats kan optimeras genom detaljplanearbete.

- Vindkraftsintresset kan i detaljplanen vägas mot tidigare beslutade 
allmänna intressen och mot andra motstående enskilda intressen.

- Rättssäkerhet. Genom en tydlig planprocess kan berörda sakägare 
bli delaktiga och följa beslutsprocessen redan på ett tidigt stadium. 
Detaljplanen är juridiskt bindande och fastighetsägare som lider 
planskada har till exempel möjlighet att söka ersättning.
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Aktualitetsförklaring, 2011-2014 
Under nästa mandatperiod ska kommunfullmäktige ta beslut om 
vilka delar i Hässleholms kommuns översiktsplan och tillägget 
till översiktsplan som fortfarande är aktuella, vilka som behöver 
uppdateras, vilka nya förutsättningar som har tillkommit och om de 
politiska ställningstagandena fortfarande är relevanta. På så sätt hålls 
planen uppdaterad och tidshorisonten för ställningstagandena skjuts 
ständigt framåt med 10-15 år. 

Istället för att upprepa hela proceduren med framtagandet av helt ny 
översiktsplan, förs hela tiden diskussioner kring de, för kommunen, 
viktiga frågorna. Den här processen är viktigare för kommunens 
medborgare än själva slutprodukten. 
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Bakgrund
I maj 2007 antogs en kommunövergripande översiktsplan för Hässleholms 
kommun. I slutskedet av arbetet med översiktsplanen kom information 
om att det kan vara ekonomiskt lönsamt att bygga vindkraftverk i skogs-
bygder. Intresset för att bygga vindkraftanläggningar i Hässleholms 
kommun ökade från några enstaka bygglovsansökningar till förfrågningar 
om mer än 130 vindkraftverk. Kommunen beslutade då att ta fram ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen med temat Vindkraft, för att klarlägga 
förutsättningarna inför en framtida strukturerad vindkraftsutbyggnad.  

Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor som vindkraft är en viktig 
del i arbetet med att minska utsläppen av framförallt koldioxid och 
förbrukningen av fossila bränslen. En utbyggnad av vindkraften inom 
kommunen kan ge positiva effekter i form av framförallt minskade utsläpp 
till luft. Vindkraftutbyggnaden måste dock ske efter noggrann bedömning 
av konsekvenserna såväl lokalt som regionalt. De konsek-venser som ska 
vägas mot varandra är nyttan med vindkraftverken och den påverkan de 
kan medföra för människors hälsa och miljön. 

Miljöbedömning
En översiktsplan ger starka riktlinjer för hur vägar och järnvägar ska dras 
genom kommunen, var industriområden ska lokaliseras och hur övrig 
användning av mark och vatten ska ske. Sedan den 21 juli 2004 måste 
översiktsplaner miljöbedömas. 

Miljöbedömningens process och genomförande styrs av miljöbalkens 
regelverk. Miljöbedömningen inleds med en bedömning av de konse-
kvenser planförslaget medför som kan vara av betydande art, en så kallad 
MKB-avgränsning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 
därefter, där planförslagets konsekvenser jämförs med ett nollalternativ 
och alternativa utbyggnadsförslag. De miljöaspekter som kommunen i 
samråd med länsstyrelsen bedömt kan vara av betydande art beskrivs. 

I samband med antagande av planen ska kommunen i en särskild samman-
ställning redovisa resultatet av miljöbedömningen. I denna redovisas 
även vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att förhindra betydande 
miljöpåverkan och hur man avser följa upp denna.

Sammanfattande redogörelse
Miljöbedömningen har gjorts av oberoende konsulter på SWECO 
Architects. Samrådshandlingen för Tillägg till översiktsplan för 
Hässleholms kommun och samrådsammanställningen till densamma har 
utgjort underlag. Likaså har Hässleholms översiktplan 2007 och Rambølls 
landskapsanalys av Hässleholms kommun använts i arbetet.  

Avgränsningen av MKB och val av nollalternativet och utbyggnads-
alternativet har gjorts i samråd med stadsbyggnadskontoret i Hässleholms 
kommun. Kommunen har samrått med länsstyrelsen om avgränsningen 
den 2008-10-20. 
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1 Kommunens plan för vindkraft 
Hässleholms kommun vill gynna förnyelsebar energiproduktion. 
Utbyggnaden ska styras utifrån en helhetssyn och det allmänna intresset 
av att få ut effektivast möjliga elproduktion till priset av minsta möjliga 
negativa miljöpåverkan. Det är viktigt att planeringen av vindkraft sker 
med hänsyn till de ställningstaganden som redan gjorts i den gällande 
översiktsplanen. 

Utgångspunkterna för föreslagen planeringsstrategi för vindkraft-
utbyggnaden är därför kommunens översiktsplan samt aktuell kunskap 
om vindförhållandena i kommunen. Därtill har den politiska visionen 
om kommunens framtid samt de synpunkter som kommuninvånarna och 
grannkommunerna gett vid samråden varit avgörande för hur den slutliga 
vindkraftstrategin utformats.

Kommunen pekar ut fyra områden där vindkraften kan få högre prioritet 
än andra allmänna intressen. Motivet är att kommunen vill koncentrera 
utbyggnaden till de ur vindkraftsynpunkt lämpligaste områdena. Utöver 
dessa områden kan dock vindkraftgrupper även vara lämpliga i andra 
delar av kommunen. Exploatören måste då dock visa att vindkraften går 
att förena med motstående intressen. Slutligen identifierar kommunen 
områden som är direkt olämpliga för vindkraftetablering. Dessa utgörs av 
områden som i den kommunövergripande översiktsplanen föreslagits för 
annan markanvändning samt en del särskilt värdefulla områden, se mer i 
det tematiska tillägget för vindkraft. 

Kommunen anger också en rad rekommendationer och restriktioner som:

• Grupper och parker av vindkraftverk ska föregås av 
detaljplaneläggning. Grupperna bör ha en sammanlagd effekt 
om minst 10 MW.
• Enstaka verk ska undvikas om det leder till att utnyttjande av 
områden för större grupper försvåras. 
• Områden för vindkraft bör utnyttjas optimalt ur produktions-
synpunkt.

• Vindkraftverken ska stå i enkla geometriska formationer, följa 
landskapets struktur och samtidigt optimera elproduktionen. 

• Tätorter och utbyggnadsområden ska omges med en hänsynszon 
på 2000 meter. Mindre byar och kyrkbyar omges av en hänsynszon 
på 1000 meter. Områden med samlad bebyggelse och enskilda 
bostäder omges av hänsynszon på minst 500 meter. Hänsynszon 
innebär en vindkraftsfri zon.
• De så kallade bullerfria områdena ska, liksom en del natur- och 
kulturmiljöer normalt undantas från vindkraftutbyggnad.

^̂

^

Tätort

Lämpliga vindkraftsområden

Olämpliga vindkraftsområden

^ Uppförda vindkraftverk
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1
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Figur 1. Kartan visar de områden som kommunen bedömer som lämpliga för 
storskalig vindkraftsutbyggnad. Grå områden visar områden där översiktsplanen 
identifierat andra starka intressen och som därför anses olämpliga för vindkraft. 
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2 Avgränsning av MKB
Tillägget om vindkraft till Hässleholms översiktsplan utgör med avsikt 
en övergripande och generell strategi för hur vindkraftfrågan ska hanteras 
i kommunen. För miljökonsekvensbeskrivningen innebär detta att det 
är främst principiella diskussioner om tänkbara konsekvenser som kan 
beskrivas. Resonemang kring påverkan på exempelvis landskapsvärden 
och boendemiljöer sker på en generell nivå för att hitta de knäckfrågor 
som är viktiga att studera vidare i samband med detaljplaneläggningen. 

Miljöbedömningen innefattar endast de miljömässiga konsekvenserna av 
planförslaget. Sociala och ekonomiska frågor som vindkraftens stärkande 
av lönsamheten på jordbruks- och skogsbruksfastigheter behandlas inte i 
någon vidare utsträckning här.

2.1 Betydande miljöpåverkan
Det är de aspekter av planen som kan anses utgöra en betydande miljö-
påverkan som miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på, enligt 
 reglerna om miljöbedömning. De potentiellt betydande miljökonse-
kvenserna - negativa såväl som positiva - som Hässleholms plan för 
 vindkraft kan leda till bedöms vara: 

• förändrad landskapsbild 

• påverkan på bebyggelse och boendemiljö genom ljud/
  skuggeffekter

• påverkan på rekreationsvärden

• påverkan på natur- och kulturmiljövärden  

• luft/klimatpåverkan

• möjligheten att uppnå följande miljömål (se motiv till               
    avgränsningen i bilaga 1, sida 32):

  1. Begränsad klimatpåverkan 

  11. Myllrande våtmarker

  12. Levande skogar

  13. Ett rikt odlingslandskap

  15. God bebyggd miljö

  16. Ett rikt djur och växtliv

Frågor som inte kan anses lika betydande att behandla är: mark, vatten, 
naturresurshushållning samt säkerhet. Dessa frågor hanteras lämpligast 
i samband med detaljplaneläggningen. Hälsofrågor i form av ljud- och 
skuggpåverkan samt elektromagnetisk strålning behandlas i generella 
termer genom diskussion kring till exempel lämpliga skyddsavstånd. 
Sammanlagda aspekter är viktiga att lyfta bland annat när det gäller 
landskapsbild och rekreationsvärden. 
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3 Alternativa scenarier
En MKB ska redovisa olika alternativ, bland annat ett så kallat   noll-
alternativ. Alternativen finns med för att man ska kunna jämföra 
miljökonsekvenser av förslaget med andra sätt att uppfylla syftet med 
planen. 

3.1 Nollalternativ
Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om översiktsplanen inte 
antas. 

Hässleholm har det senaste året fått in förfrågningar om totalt drygt 130 
vindkraftverk i kommunen, framförallt i södra delen av kommunen. 
I nollalternativet har kommunen inte tagit fram en strategi för hur 
vindkraftfrågan ska hanteras och därför behandlas förfrågningarna utan 
någon väl genomarbetat politisk hållning. Det är inte troligt att alla 
vindkraftverken kommer att uppföras, då en del av dem innebär konflikter 
med närboende, med allmänna intressen eller helt enkelt inte visar sig vara 
lönsamma vid närmare produktionskalkyler. Samtidigt så skulle troligen 
fler förfrågningar komma in till kommunen efter hand. I nollalternativet 
antas att flera av grupperna/parkerna skulle komma att genomföras 
och att hälften av de enstaka verken skulle uppföras, framförallt då i 
slättbygden, där de flesta förfrågningar om enstaka verk finns. Kommunen 
har i nollalternativet inget krav på detaljplaneläggning, utan det räcker 
med bygglov. Även enstaka vindkraftverk tillåts. Områden med annan 
markanvändning enligt gällande översiktsplan anses inte olämpliga för 
vindkraft i nollalternativet. 

Tänkbara konsekvenser av nollalternativet jämförs med planförslagets i 
kapitel 5.3 Uppfyllande av miljömålen. 

I denna utbyggnadsstrategi byggs ett antal stora vindkraftanläggningar 
i de fyra områden som kommunen utpekat som lämpliga för storskalig 
vindkraftutbyggnad. Ytterligare någon eller några grupper av 
vindkraftverk kan komma att exploateras utanför dessa områden. 

Däremot sker ingen vindkraftetablering inom områden som är utpekade 
som olämpliga. I de fall då utpekade vindkraftsområden överlappar 
olämpliga områden kan dock vindkraft komma att etableras. Vindkraften 
är i dessa fall av stort allmänt intresse, men måste avvägas mot de starka 
motstående intressen som finns. Vid detaljplanläggningen kommer dessa 
frågor att prövas ingående. I huvudalternativet antas att vindkraft kan 
komma till stånd inom olämpliga områden i de fyra utpekade områdena. 
Konsekvenserna av en sådan utbyggnad beskrivs. 

Inga enstaka verk tillåts utan en anläggning ska bestå av minst tre 
vindkraftverk. Alla vindkraftsetableringar ska lämplighetsprövas i 
detaljplan. 

3.2 Huvudalternativ: utbyggnad enligt ÖP-tillägget
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Ett annat utbyggnadsalternativ är att kommunen antar ett mål om att 
50 % av den totala elenergianvändning i kommunen ska produceras i 
kommunen. Detta ske ske inom de större områden där det blåser allra mest 
(7,5-8 m/s). Under år 2006 var elanvändningen i kommunen totalt sett 549 
GWh, vilket inkluderar såväl hushållens användning som de verksamheter 
ligger i Hässleholms kommun. Om vindkraftsproducerad el ska stå för 50 
% av denna krävs alltså en elproduktion på 275 GWh/år. 

Ett 2-2,5 MW stort vindkraftverk producerar cirka 5 GWh/år på en plats 
med relativt god vindstyrka. Det skulle då krävas 55 vindkraftverk i 
kommunen för att uppnå målet om 50 %.  

Syftet med alternativet är att öka andelen förnybar energi och att 
begränsa kommunens klimatpåverkan. Genom att etablera vindkraft 
kan elproduktion från fossila bränslen ersättas. Detta innebär att 
utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider kan minska. En 
elproduktion på 275 GWh/år som målet 50 % innebär medför följande 
utsläppsminskningar :

- 275000 ton CO2
- 330 ton SO2
- 275 ton NOx

Enligt Hässleholms Energi- och klimatplan var CO2-utsläppen för 
kommunen 214 672 ton år 2006. För de andra ämnena finns inga angivna 
siffror. Målet att bygga ut vindkraft motsvarande 50 % av elförbrukningen 
skulle alltså göra kommunen koldioxidneutral.

Konsekvenserna av en sådan utbyggnad för landskapsbild, påverkan på 
motstående intressen, boendemiljöer med mera beror naturligtvis på var 
och hur dessa cirka 55 vindkraftverk placeras. Vid en övergripande analys 
går de dock att exploatera inom de fyra utpekade vindkraftsområdena, då 
hänsyn tagits till enskild bebyggelse och till andra motstående intressen. 
I verkligheten kommer markägarintresse, elnätsanslutning, påverkan på 
radiokommunikationssystem etc. begränsa utbyggnadsmöjligheten till viss 
del. Eftersom det finns stora potentiella arealer för vindkraftverk enligt 
kommunens förslag, så bedöms dock målet 50 % kunna uppfyllas.

 

3.3 Alternativ 2: 50 % av kommunens elförbrukning
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Förutom vindkraftverken i sig ställer en etablering krav på tillfartsvägarnas 
utformning, upplagsplats med mera. I skogsmiljöer innebär detta att en del 
träd behöver fällas för att transporter och anläggningsmaskiner ska komma 
fram. Skogsvägnätet ger idag landskapet en ålderdomlig prägel, vilken 
kan komma att brytas vid en storskalig vidnkraftsetablering. I kapitel 4.3 
beskrivs generella aspekter av vindkraftsetablering i skogsmiljö. 

Sammantaget kan de olika ingreppen leda till att landskapet öppnas 
upp. För att minska de sår som anläggandet kan medföra i form av väg-
ombyggnad och trädfällningar utmed vägar och vid själva byggplatsen bör 
krav ställas på en försiktig och omsorgsfull anläggningsfas.

ter

1

4 Konsekvenser för miljön  

4.1 Vindkraft inom utpekade om-
råden
Område 1 Väster om Vittsjö

Landskapsbild
Området ingår i det som i Hässleholms översikts- 
plan betecknas som en del av Nordskånes skogs- 
bygd. Översiktsplanen gör klart att det är viktigt att  
skogen fortsättningsvis dominerar och att större byar  
som öppnar upp landskapet inte bör tillåtas.

Landskapet väster om Vittsjö är i huvudsak skogsklätt med öppna 
partier i form av betesmark och hyggen och vid den relativt sparsamma 
bebyggelsen. Ett relativt modernt småskaligt skogsbruk med ensartade 
bestånd blandas med mer varierade miljöer som tillsammans med de 
gamla grusvägarna ger en tydlig länk mellan olika epoker. Topografin 
i området varierar mellan cirka +100 meter över havet till cirka +145 
meter över havet. I de lägre delarna finns myrmark. Bostadshus, vägar, 
betesmarker och andra tecken på mänsklig aktivitet ligger alla längs 
relativa höjdryggar. De saknas helt i Frostemossen som ligger centralt i 
området.  

En tydlig karaktär i området är det småskaliga jord- och skogsbruket 
som bedrivits av människor med stark förankring i området. Detta jämte 
myrmarkens stora inverkan på landskapsbilden är de två enskilt största 
orsakerna till att landskapet ser ut som det gör idag. Om vindkrafts-
etableringen innebär ändrade markägarförhållandena kan den småskaliga 
skogsbrukstraditionen komma att ändras.

Vindkraftsetablering i skogsmiljö innebär att vindkraftverken från många 
platser inte syns. Om större vindkraftsanläggningar etableras kommer 
oftast endast delar av anläggningen att upplevas, se mer i kapitel 4.3. 
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Bebyggelsen och boendemiljön
Bebyggelsen i området är relativt gles och de flesta husen ligger enskilt 
utmed vägarna. Kring bebyggelsen öppnar landskapet upp sig något med 
uppodlad mark, betesmarker med mera. 

Området har valts ut som lämplig för vindkraft, då bebyggelsen är 
förhållandevis gles jämfört med övriga delar av kommunen. Då hänsyn 
tagits till behovet av hänsynsavstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk 
finns stora arealer för vindkraftsetablering kvar. Det bör vara möjligt 
att etablera vindkraft i området utan att utsätta boende för ljud- och 
skuggpåverkan.

Då bebyggelsen ligger utmed vägarna och omges av något mer öppen 
mark, kan det vara just från dessa miljöer som vindkraftverken kommer att 
upplevas. Fotomontage eller liknande bör visa hur en tilltänkt etablering 
kan komma att synas från dessa miljöer. 

Rekreationsvärden 
Området har inga utpekade friluftslivsvärden. Drygt en kilometer söder om 
området finns ett så kallat bullerfritt område, där kommunen vill värna om 
tystnaden. Vindkraftsetablering i utpekat vindkraftområde bör inte leda till 
att värdet som bullerfritt område påverkas, då det handlar om relativt stort 
avstånd. 

Naturvärden  
Inom området finns en del naturvärden, framförallt knutet till moss- och 
myrmarkerna. I södra delen av området är Stensmyr-Vejshultamyr (N5) 
utpekat som riksintresseområde för naturvården. En del av riksintresset 
utgör även ett Natura 2000-område, Stensmyr. Naturvärdena är bland 
annat känsliga mot åtgärder som påverkar hydrologin i området, 
för anläggande av skogsvägar och avverkning av skogen. Enligt 
översiktsplanen utgör området kring Stensmyr-Fäjemyr ett av åtta större 
sammanhängande naturområden dit de främsta naturvårdsinsatserna i 
kommunen ska riktas. 

Utöver Stensmyr och Fäjemyr finns det ytterligare två våtmarker inom 
vindkraftsområdet samt i den nordöstra delen ett större myrkomplex som 
sträcker sig även utanför området mot Emmaljunga. 

Etablering av vindkraft och tillhörande anläggningar som vägar med 
mera kan vid en oförsiktig lokalisering innebära att hydrologiska 
förhållanden ändras, vilket skulle påverka naturvärdena mycket negativt. 
Vindkraftverken kräver dock goda grundläggningsförhållanden och 
myrarna är därmed ointressanta som lokaliseringsplats. Det är dock viktigt 
vid etablering intill myrmarkerna att undvika väg- och ledningsdragning 
genom myrmarkerna samt att på annat sätt ändra de hydrologiska 
förhållandena. Ett försiktighetsavstånd bör hållas till framförallt Natura 
2000-området Stensmyr i södra delen av området. 

Kulturmiljö
Området innehåller inga utpekade riksintressen för kulturmiljövården. 
Däremot finns det en regionalt intressant kulturmiljö vid Kämlehöljalt. 
Detta område är representativt för ett äldre odlingslandskap i en 
svårbrukad skogsbygd. Det finns lämningar från järnframställning och 
de små brukade ytorna, betesmarkerna och stengärdesgårdarna är viktiga 
inslag i helhetsbilden. 

Etablering av moderna vindkraftverk i området kan påverka upplevelsen 
av det äldre odlingslandskapet kring Kämjehöjalt. Även vindkrafts-
etablering utanför området kan medföra en stor påverkan på upplevelsen 
av kulturmiljölandskapet. Dessa konsekvenser bör dock kunna undvikas 
genom att inte placera vindkraftverk i de öppna landskapspartierna kring 
Kämlehöjalt. Med fotomontage kan illustreras hur en vindkraftsanläggning 
påverkar kulturmiljövärdena.   

Det finns en del fornlämningar inom det för vindkraft utpekade området. 
Dessa bör dock kunna undvikas vid detaljlokalisering av vindkraftverken.



45

0 2 000 4 0001 000 Meter

Bostad - 500 m

RI Natur

Natura 2000

Våtmarker

Regional kulturmiljö

Fornlämningsområde

Figur 2. Kartan visar vilka motstående intressen det finns inom det för vindkraft utpekade området. Kring enskilda bostadshus finns markerat en hänsynszon på 500 meter 
för att indikera var bebyggelsen kan vara begränsande för vindkraftsutbygg naden. I analysen har dock endast bostadshus inom Hässleholms kommun ingått. Det finns dock 
bostadshus nära kommungränsen i Örkelljunga som också kräver ett hänsynsavstånd till närmaste vindkraftverk. 
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Område 2 Öster om Emmaljunga

^̂

^

2Landskapsbild  
Området ingår i det som i Hässleholms översiktsplan 
betecknas som en del av Nordskånes skogsbyggd. 
Översiktsplanen poängterar att det är viktigt att 
skogen fortsättningsvis dominerar och att större byar 
som öppnar upp landskapet inte bör tillåtas.

Landskapet öster om Vittsjö är i huvudsak skogsklätt med öppna 
partier i form av betesmark i söder, väster och öster där den sparsamma 
bebyggelsen återfinns. I området finns även hyggen som öppna partier 
i det annars slutna landskapet. Kring bebyggelsen är skogen mindre 
ensartat, jämfört med de mer obebyggda centrala delarna som domineras 
av granskog. I nordost dominerar stora Hästmyr och i nordväst ligger 
större sjöar. Topografin i området varierar mellan cirka +120 meter över 
havet till cirka +135 meter över havet. I de lägre delarna finns myrmark. 

Bostadshus, vägar, betesmarker och andra tecken på mänsklig aktivitet 
ligger framförallt samlade längs sydsluttningen vid Vieån. Det småskaliga 
jord- och skogsbruket ger landskapet en tydlig karaktär.   

Liksom i område 1 kommer vindkraftsanläggningar som placeras i 
området från många håll döljas av skogen. Hela anläggningen kommer 
sällan att upplevas på samma gång. Vindkraftsetablering kommer med stor 
sannolikhet ställa krav på förändring av befintligt vägnät och utbyggnad av 
nya vägar. Se mer i kapitel 4.3 

Bebyggelsen och boendemiljön 
Bebyggelsen i området är gles, vilket är en av anledningarna till att 
området bedöms som lämpligt för vindkraft. De flesta husen ligger enskilt 
utmed vägarna liksom i område 1. Kring bebyggelsen öppnar landskapet 
upp sig något med uppodlad mark, betesmarker etc. 

Då hänsyn tagits till behovet av hänsynsavstånd mellan bebyggelse och 
vindkraftverk finns stora arealer för vindkraftsetablering kvar. Det bör vara 
möjligt att etablera vindkraft i området utan att utsätta boende för ljud- och 
skuggpåverkan.

Då bebyggelsen ligger utmed vägarna och omges av något mer öppen 
mark, kan det vara just från dessa miljöer som vindkraftverken kommer att 
upplevas. Fotomontage eller liknande bör visa hur en tilltänkt etablering 
kan komma att synas från dessa miljöer. 

Rekreationsvärden   
Det finns rekreationsvärden inom området, framförallt i de södra delarna. 
Vittsjöarna med omgivningar utgör ett viktigt rekreationsområde med 
vandrings- och cykelleder samt camping i anslutning till sjön. Skåneleden 
går genom södra delen av området. Vieån och dess dalgång är intressant 
för rekreation då här finns höga natur- och kulturmiljövärden. Kommunen 
driver Vieåprojektet, som syftar till att bevara och tillgängliggöra området. 
Rekreationsområdena är idag också fria från bullrande verksamheter 
och i översiktsplanen utpekat som tyst område, vilket ytterligare ökar 
rekreationsvärdet. Enligt översiktsplanen bör inga bullrande verksamheter 
förläggas i dessa områden. 
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Vindkraftsetablering i den sydligaste delen av området skulle medföra 
konflikt med friluftsintresset, då vindkraftverk kan störa upplevelsen av 
ostörd natur både genom ljudalstringen och genom den visuella påverkan. 

Naturvärden  
Viåns dalgång i södra delen av området har stora natur- och 
kulturmiljövärden och är i översiktsplanen utpekat som ett 
naturstorområde, det vill säga områden dit naturvårdsinsatser ska 
fokuseras. Vieån är tillsammans med Hörlingeängar och Ubbalt även 
av riksintresse för naturvården (N10). Utmed Vieån finns bland annat 
en äldre ädellövsskog vid Malseröd, vilken beskrivs i kommunens 
naturvårdsprogram. De stora värden som finns utmed Vieån för såväl 
naturvård som kulturmiljövård och rekreation skulle kunna skadas av en 
storskalig vindkraftsetablering. Vindkraftverk bör därför etableras med ett 
respektavstånd till utpekade bevarandeintressen utmed ån, så att negativ 
påverkan undviks. 

I norra delen mot kommungränsen finns Hästmyr, en högmosse med 
martallar och en skyddsskog av tall. Området ges i naturvårdsprogrammet 
den högsta värdeklassen. Det finns ytterligare våtmarker inom det för 
vindkraft utpekade området. Våtmarker utgör en bristvara då man ser 
till Skåne som helhet och utgör ekologiskt känsliga områden som inte 
bör påverkas. Vindkraftsetablering kan medföra att de hydrologiska 
förhållandena ändras och bör undvikas vid våtmarkerna. Grundläggningen 
blir dessutom svår och kostsam, så intresset borde vara ganska lågt. 

Bostad - 500 m

RI Natur

Natura 2000

Våtmarker

Regional kulturmiljö

Fornlämningsområde

Figur 3. Kartan visar vilka motstående intressen det finns inom det för vindkraft  utpekade området. Kring enskilda bostadshus finns markerra en hänsynszon på 500 meter 
för att indikera var bebyggelsen kan vara begränsande för vindkraftsutbygg naden. I analysen har dock endast bostadshus inom Hässleholms kommun ingått. Det finns dock 
bostadshus nära kommungränsen i Osby som också kräver ett hänsyns avstånd till närmaste vindkraftverk. 
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Kulturmiljön
Området angränsar i öster till en regionalt värdefull kulturmiljö, Bjäret, 
som utgör ett välbevarat exempel på småskaligt odlingslandskap där 
skogen haft stor betydelse. Bebyggelsen visar den sociala skiktningen 
i det äldre bondesamhället. Vindkraftverk som placeras så att man 
upplever verken på nära håll samtidigt som man rör sig i det småskaliga 
odlingslandskapet skulle medföra en stor påverkan på upplevelsen av 
kulturmiljön. Vindkraftsetablering bör dock kunna ske inom det utpekade 
vindkraftsområdet utan att påverka detta kulturmiljöintresse då skogen 
förmodligen visuellt avskärmar vindkraftverken från Bjäret-området. Vid 
vindkraftsetablering nära det regionalt utpekade kulturmiljöområdet kan 
fotomontage visa eventuell påverkan. 

Inom området finns ingen rik förekomst på fornlämningar enligt forn-
minnesregistret. Vid Hyngarp finns det dock en fossil åkermark och en 
bytomtslämning. 
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Område 3 Matterödsåsen Landskapet sydväst om Tyringe är i huvudsak skogsklätt med blandskog 
med stor del ädellövskog. Öppna partier i form av betesmark återfinns 
främst i söder samt i nordväst vid den relativt sparsamma bebyggelsen. I 
den nordöstra delen är skogen tätare och öppna platser förekommer som 
hyggen. Ett relativt modernt småskaligt skogsbruk med ensartade bestånd 
blandas med mer varierade miljöer som tillsammans med de gamla 
grusvägarna ger en tydlig länk mellan olika epoker. 

Matterödsåsen dominerar landskapet genom sin sydväst-nordostliga 
sträckning. Topografin varierar mellan cirka +125 meter över havet till 
cirka +170 meter över havet. Området upplevs som kuperat med större 
höjdskillnader i söder och längs den västra delen där terrängen sluttar mot 
Fåglasjön med omland. Höjdskillnaden är här uppemot 40 meter. I de lägre 
delarna finns myrmark, särskilt vid den större sjön Grösjön som ligger 
centralt i området. 

Liksom i de två föregående områdena medför topografin och skogs-
områdena att eventuella vindkraftsanläggningar från många platser inte 
kommer att synas, se mer kapitel 4.3. När det gäller Matterödsåsen kan 
placering av vindkraftverk just på åsens sluttning i väster medföra att 
vindkraftsparken blir tydligt synlig från V Torup, väg 21 och Fåglasjön. 
Om den däremot placeras indragen från själva sluttningen på höjdplatån 
kan de komma att döljas av vegetation och topografi. Vindkraftsetablering 
kommer med ställa krav på förändring av befintligt vägnät, alternativt 
utbyggnad av nya vägar. Befintliga skogsbilvägar är smala och kommer att 
behöva breddas och ibland även rätas ut.

Sammantaget kan de olika ingreppen leda till att möjligheten att framhäva 
de många sjöarna och myrarna genom vackra leder, vägar och siktstråk 
förändras då vindkraftverken på några ställen kan dominera landskaps-
bilden.

^̂

^3

Landskapsbild 
Området ingår i det som i Hässleholms översikts-
plan betecknas som gränsen mellan Nordskånes 
mellanbygd och Centralskånes mellanbygd. Enligt 
översikts planen ska de många sjöarna och myrarna 
framhävas genom vackra leder, vägar och siktstråk.
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Bebyggelsen och boendemiljön
Även i detta område är bebyggelsen gles och husen ligger enskilt utmed 
vägarna. Bebyggelsen i området inom Hässleholms kommun bildar tre 
sammanhållna strukturer, mellan vilka det finns större områden möjliga för 
vindkraftsetablering, se figur 4.  Det bör vara möjligt att etablera vindkraft 
i området utan att utsätta boende för ljud- och skuggpåverkan.

Då bebyggelsen omges av något mer öppen mark kan vindkraftverken 
kommer att synas från just boendemiljöerna, beroende på var 
vindkraftverken placeras. Fotomontage eller liknande bör visa hur en 
tilltänkt etablering kan komma att synas från dessa miljöer. 

Rekreationsvärden
Västra delen av området ingår i ett av de i översiktsplanen utpekade 
områdena där avsaknaden av buller är en rekreationsresurs att värna om. I 
övrigt finns inga särskilt utpekade rekreationsvärden inom område 3.   

Naturmiljö 
Naturvärdena inom området i Hässleholms kommun ligger främst 
i nordvästra och sydöstra delarna. I nordväst är de starkt knutna till 
kulturmiljövärdena genom hedbokskogar och skogsbetesmarker i det 
regionalt värdefulla kulturmiljöområdet (se nedan). 

Utanför kommungränsen finns i södra delen ett riksintresse för 
naturvården, Syrkhultamossen – Svalemossen (N41). I området finns en 
svagt välvd mosse och sumpskog. Vindkraft i Hässleholms kommun bör 
inte kunna påverka detta riksintresseområde. 

I sydöstra delen finns kring Myrarp naturvärden som beskrivs i 
kommunens naturvårdsprogram. Naturvärdena består bland annat av 
högmosse, alkärr och hedbokskog. Dessa ingår även i ett så kallat 
naturstorområde, Hovdala-Brönnestad-Myrarp, enligt översiktsplanen. 
Vindkraft bör undvikas inom dessa områden då förändringar i hydrologin 
och avverkning av träd kommer att störa naturvärdena.  

Figur 4. Kartan visar vilka motstående intressen det finns inom det för vindkraft utpekade området. Kring enskilda bostadshus finns markerra en hänsynszon på 500 meter 
för att indikera var bebyggelsen kan vara begränsande för vindkraftsutbygg naden. I analysen har dock endast bostadshus inom Hässleholms kommun ingått. Det finns dock 
bostadshus på andra sidan kommungränsen vilka också kräver ett hänsyns avstånd till närmaste vindkraftverk. 
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Det finns strandskyddade områden att ta hänsyn till vid vindkraftsetable-
ring, framförallt kring Grösjön.  

Nordväst om området finns ett fågelskyddsområde och vid fältbesöken 
inför denna MKB uppmärksammades en större förekomst av fåglar i detta 
vindkraftsområde än de övriga. Vid vindkraftsetablering i detta område bör 
en fågelinventering göras.

Kulturmiljö 
Det finns ett regionalt värdefullt kulturmiljöområde i nordvästra delen, vid 
Smedeboda sydväst om Tyringe. Smedeboda ligger i ett större bokskogs-
dominerat landskap med flera grusåsar som löper i nord-sydlig riktning. 
Jordbrukslandskapet är omväxlande och småskaligt och ligger insprängt 
i bokskogspartier. Gårdsbebyggelsen är representativ och visar äldre 
byggnadstradition. 

Det finns en del fornlämningar inom det för vindkraft utpekade området. 
De flesta utgör by- eller gårdstomter. Enligt fornminnesregistret finns dock 
stora områden utan kända fornlämningar. 

Vindkraft bör kunna etableras i området utan att ge stora konsekvenser för 
kulturmiljövärdena. Det är ur kulturmiljösynpunkt bäst att inte lokalisera 
områdets vindkraftsanläggning till det nordvästra hörnet. 
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Område 4 Nävlingeåsen Skogsbruket är relativt modernt  och småskaligt med ensartade bestånd av 
framförallt gran blandat med mer varierade lövskogsområden. De många 
stenmurarna längs de gamla grusvägarna ger en tydlig historisk koppling. 

Topografin i området varierar mellan cirka +75 meter över havet till cirka 
+150 meter över havet. I de lägre delarna finns myrmark. Bostadshus, 
vägar, betesmarker och andra tecken på mänsklig aktivitet ligger samlade i 
väster, vid Sandåkra samt i områdets södra och sydostliga delar. 

Landskapet är något mera öppet än de tre föregående områdena. 
Vindkraftverk kan därför komma att synas från fler platser än i område 
1-3, även om de oftast kommer att skärmas av genom skogspartierer och 
topografin. 

En vindkraftsetablering medför sannolikt att en del grusvägar kommer 
behöva förändras och kompletteras med nya vägar för att verken ska 
kunna transporteras till lokaliseringsplatsen. Konflikt kan då uppstå till 
följd av de vanligt förekommande stenmurarna på Nävlingeåsen. Så 
långt möjligt bör ingrepp i dessa undvikas. Generella konsekvenser av 
vindkraftsetablering i skogsmiljöer beskrivs i kapitel 4.3. 

Bebyggelsen och boendemiljön 
Bebyggelsen i området är relativt gles och husen ligger enskilt utmed 
vägarna. Viss bebyggelse ligger samlad i norr, vid Tykarp. Den centrala 
delen av området är huvudsakligen fri från bebyggelse och lämnar därmed 
ett större samlat område där vindkraft kan etableras utan att utsätta boende 
för ljud- och skuggpåverkan.

Rekreationsvärden
Det finns i område 4 inga särskilt utpekade värden för friluftslivet. 
 Däremot  finns det goda möjligheter till rekreation inom delar av området, 
exempelvis vid Göingeåsen. Direkt söder om det för vindkraft utpekade 
området finns ett område som utgör ett bullerfritt område. Vindkrafts-
anläggningar i allra sydligaste delen av området kan därför medföra 
ljudpåverkan som minskar det bullerfria området.  

^̂

^

4

Landskapsbild  
Området ingår i det som i Hässleholms översiktsplan 
betecknas som en del av Centralskånes mellanbygd. 
Landskapet sydost om Tormestorp är i huvudsak 
skogsklätt med öppna partier i form av betesmark och 
hyggen. Öppna partier finns även vid bebyggelsen. 
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Naturvärden
Det finns i området en del mindre områden med naturvärden. Det finns vid 
Adseke en fuktig bokskog och vid Ljungarum en kalkfuktäng. Det finns 
sumpskog och lindlönnskog. Det finns även mindre områden som har 
strandskydd. Vindkraftsetablering i dessa mindre områden skulle kraftigt 
påverka naturvärdena. Dock bör det vara relativt lätt att undanta dessa 
från exploatering och ändå lyckats realisera större vindkraftsparker då 
naturvärdena utgör avgränsade områden. Skyddszoner till områdena kan 
övervägas för att möjliggöra att naturområdena med tiden kan utvecklas 
och öka i utbredning.

I öster sträcker sig vindkraftsområdet in i ett av översiktsplanens 
naturstorområden. Det är Nävlingeåns nordsluttning och Vinneå som har 
stora naturvärden. Enligt naturvårdsprogram bör särskilt skydd eftersträvas 
inom detta område. Vindkraftsanläggningars eventuella konsekvenser 
för naturvärdena inom området beror till stor del på detaljlokalisering av 
verken. Det går inte på denna nivå att bedöma eventuella konsekvenser på 
naturstorområdet.  

Kulturmiljö 
Området på Nävlingeåsen har stora kulturmiljövärden. Det finns tre 
regionalt särskilt värdefulla kulturmiljöområden; Norra Mellby-Adseke, 
Göingeåsen-Ignaberga mfl samt Oretorp-Dammhuset. I översiktsplanen 
anges generellt sett att det är viktigt att behålla det gamla vägnätet längs 
åsarna för att visa upp den vackra och historiska miljön kring vägarna. 
Det finns relativt stora områden med fossil åkermark, framförallt i de 
nordvästra och södra delarna av området. 

Landskapet vid Norra Mellby-Adseke är omväxlande med skogar, 
betesmarker, både små och stora åkrar samt stemurar. Området är 
representativt för det kulturlandskap, som under 1800-talet växte fram i de 
mellersta delarna av Skåne. Bykärnorna är oregelbundet grupperade men 
väl sammanhållna. Tillsammans med den spridda torpbebyggelsen har de 
ett stort kulturmiljövärde.

Bostad - 500 m

RI Natur

Natura 2000

Våtmarker

Regional kulturmiljö

Fornlämningsområde

Figur 5. Kartan visar vilka motstående intressen det finns inom det för vindkraft utpekade området. Kring enskilda bostadshus finns markerra en hänsynszon på 500  meter 
för att indikera var bebyggelsen kan vara begränsande för vindkraftsutbygg naden.  
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Kulturmiljövärdet inom det nordvästra området Göingeåsen-Ebbjörnarp-
Ignaberga-Tykarp är mångfasetterat. Göingeåsen har ett stort värde genom 
skoglig kontinuitet och rik förekomst av fornlämningar. Området är även 
intressant för friluftslivet. Kring Ebbjörnarp finns ett variationsrikt och 
välbevarat kulturlandskap. Området kring Ignaberga och Tykarp speglar ett 
ålderdomligt odlingslandskap som fått mycket av sin nuvarande utseende 
genom 1800-talets skiftesreformer. Förhållandet mellan två sockenkyrkor 
av olika ålder, bevarade sida vid sida, är båda tydliga representanter för sin 
tid. Kalkgrottorna är ett intressant exempel på tidiga industrier.

Området vid Oretorp-Dammhuset i nordost visar ett omväxlande 
odlingslandskap där skogen och Vinneå varit av stor betydelse. 
Karaktäristiska gårdsmiljöer som Norregård, Nygård, Oretorp och 
Dammhuset visar traditionellt byggnadsskick. Området utgör en del av det 
naturstorområde som nämndes ovan.

Etablering av storskaliga vindkraftsanläggningar kan innebära en kraftig 
kontrast mot de mer ålderdomliga och oftast småskaliga kulturlämningarna 
inom området. Samtidigt medför skogen och topografin att en etablering 
från många platser inte kommer att synas. En väl utformad anläggning bör 
kunna etableras utan att påtagligt skada kulturmiljövärdena. Det bör dock 
ställas krav på redovisning av varifrån anläggningen kommer att ses och i 
känsliga miljöer hur anläggningen kommer att se ut.

Vindkraft kan även komma att exploateras i områden som inte pekats ut 
som lämpliga eller olämpliga för vindkraft. Dessa resterande områden 
som är möjliga för vindkraftsanläggningar är stora och har vitt olika 
förutsättningar. Diskussionen kring potentiella konsekvenser får därför 
hållas på det generella planet. 

Landskapsbild
Hässleholms kommun består av ett mångformigt, ofta småskaligt och 
varierande landskap. I den gällande översiktsplanen betonas vikten av att 
bevara det småbrutna, växlande öppna och slutna landskapet. På många 
platser upplever man utblickar över stora, varierande, skogsområden som 
här och var är påverkade av mänsklig aktivitet. Generella konsekvenser av 
vindkraftsetablering på landskapsbilden beskrivs i kapitel 4.3. 

Vid etablering av vindkraft i icke utpekade områden kan såväl grupper som 
parker av vindkraftverk komma att realiseras såvida påverkan på andra 
intressen är acceptabel, enligt kommunens tillägg till översiktsplanen. 
Som redovisas i kapitel 4.3 kommer vindkraftsanläggningar till stor 
del att synas från få platser i landskapet. Däremot kan påverkan på det 
småskaliga vägnätet, som ger landskapet en ålderdomlig karaktär komma 
att påverkas. Om vägarna förändras på många ställen i landskapet kan det 
påverka totalupplevelsen av landskapet. Nyanlagda eller uträtade vägar har 
en mindre variation och detaljrikedom jämfört med de gamla vägarna som 
slingrar sig fram utifrån de lokala förutsättningar som funnits sedan länge. 
Områden som tidigare hade en unik karaktär riskerar bli mer lika.  

Bebyggelsen och boendemiljön
Bebyggelsestrukturen varierar inom de delar av kommunen som varken 
utpekats som lämpliga eller olämpliga för vindkraft. I stora områden är 
bebyggelsen relativt gles, men det finns även relativt många byar och 
mindre samhällen. Även efter hänsyn till bebyggelsen kvarstår dock ett 
antal relativt stora områden där vindkraft kan placeras utan att överstiga 
ljud- och skuggriktvärden för boende.  

4.2 Vindkraft i ej utpekade, men inte helt olämpliga 
områden
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I översiktsplanen pekas möjligheten till ny bebyggelse på landsbygden ut 
som en viktig attraktionskraft i kommunen. Vindkraftsetablering i mindre 
men många grupper minskar möjligheten till ny sådan bebyggelse, genom 
att det behövs ett hänsynsavstånd mellan bostäder och vindkraftverk. 
Etablering av vindkraft utanför de utpekade vindkraftsområdena bör därför 
vägas mot möjligheten till ny bebyggelse på landsbygden.

Rekreationsvärden 
Det finns inga utpekade riksintressen för friluftslivet inom de möjliga 
vindkraftsområdena. Däremot utnyttjas en hel del områden för 
rekreation, såväl naturområdena närmst tätorterna som en del tillgängliga 
skogsområden längre från bebyggelsen. Skåneleden går genom kommunen 
i nordsydlig och östvästlig riktning. 

Vindkraftverk kan komma att påverka rekreationsvärdet framförallt 
genom sin ljudalstring. Vi söker ofta tystnaden då vi söker upp 
rekreationsområden. En åtgärd för att minska vindkraftens påverkan 
på rekreationsvärdena kan därför vara att undanta de områden som i 
översiktsplanen utpekats som särskilt värdefulla rekreationsområden 
samt bullerfria områden från vindkraftsetablering. Ett stort sådant område 
finns kring Finjasjön-Hovdala. I andra områden kanske konflikten med 
rekreationsvärden får accepteras för att möjliggöra vindkraftsetablering.

Natur- och kulturmiljövärden 
De områden som kan bli aktuella för vindkraftsetablering då hänsyn tagits 
till skyddsavstånd till bostadshus, utgörs framförallt av skogsområden. De 
öppna landskapspartierna har oftast spridd bebyggelse, vilket gör det svårt 
att etablera grupper eller parker av vindkraftverk. 

I den norra delen av kommunen finns många våtmarker även inom möjliga 
vindkraftsområden. Vindkraftsetablering kan medföra förändring av 
hydrologin genom grundläggningen av verken samt framdragande av väg 
och ledning till verken. Vindkraftsetablering i våtmarksområdena torde 
inte vara intressant på grund av grundläggningssvårigheter, däremot kan 
det tänkas att vindkraftsetablering sker i anslutning till våtmarkerna. Det 
blir då viktigt att även exempelvis vägdragning och ledningsläggning inte 
påverkar hydrologin i området.  

Det finns inga utpekade riksintresseområden för natur- och 
kulturmiljövården inom de vindkraftsmöjliga områdena, förutom längst 
upp i norr. Här utgör Bröna Myr (N8) ett riksintressant område för 
naturvården. Området utgör en värdefull platåformigt välvd mosse. 
Liksom övriga våtmarker är den känslig för ändring av de hydrologiska 
förhållanden samt avverkning av kantzonernas skog. 

Då hänsyn tas till behovet av skyddsavstånd till bostadsbebyggelse finns 
det framförallt potential för vindkraft inom det regionalt intressanta 
Göingeåsen-Ebbjörnarp-Ignaberga-Tykarp. Som nämndes tidigare i 
samband med beskrivningen av område 4 utgör området ett variationsrikt 
och välbevarat kulturlandskap. Det område som kan bli aktuellt för 
vindkraft sammanfaller med Skåneledens sträckning genom området 
vid Göingeåsen och Ebbjörnarp. Kulturmiljö- och rekreationsvärdena 
i detta område riskerar påtagligt skadas av storskaliga ljudalstrande 
vindkraftverk. Detta delområde bör därför undantas vindkraftsetablering

Turism
Hässleholms kommun vill leva upp till att vara en central knutpunkt 
i Göingebygden genom att utveckla turismen. Tre områden pekas ut i 
översiktsplanen då de har hög potential för turismutveckling, nämligen 
Finjabygden, Vittsjö/Verum samt Ignaberga/Gumlösa. I Skåne råder 
det brist på naturområden som är fria från större exploateringar och där 
besökaren kan uppleva en tyst och ostörd miljö. I Hässleholms kommun 
finns större sådana områden, vilka utgör en värdefull potential för 
turismutvecklingen. 

Vindkraftsetablering i dessa områden kan minska potentialen för turism-
utveckling genom att tystnaden i naturområdena bryts. Vid en etablering 
av vindkraft inom tysta områden och inom de särskilt utpekade turist-
områdena bör konsekvenserna noggrant studeras så att en avvägning 
mellan intresssena kan göras. 
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4.3 Vindkraft i skogsmiljö 

Merparten av de områden som i Hässleholms kommun kan komma att 
vara aktuella för vindkraftetablering utgörs av skogsmark. Påverkan på 
landskapsbilden är annorlunda jämfört med mer traditionell placering i 
öppna och högt liggande eller mer kustnära placeringar. Nedan beskrivs 
generella konsekvenser av vindkraftsetablering i skogsmiljö, vilken är 
gemensam för i princip alla potentiella vindkraftsplatser i kommunen.

I skogsklädda omgivningar minskas eventuella vindkraftsverks synlighet 
från många platser. Så länge skogen får fortsätta att dominera landskapet 
kommer vindkraftverk endast synas från de öppna delarna i landskapet. 
Mest påtagligt kommer verken att framträda när man befinner sig en bit 
bort från anläggningen, cirka 5-10 kilometer. På detta avstånd kan flera 
vindkraftverk synas samtidigt och därmed uppfattas som en grupp eller 
park, medan när man befinner sig närmare anläggningen endast kommer 
att se några få vindkraftverk åt gången. När man kommer närmare 
kommer vindkraftverken att skymmas av skogsterrängen och topografin. 
Storskalig vindkraftsetablering bedöms därför inte riskera dominera 
landskapsupplevelsen i Hässleholms kommun. Dock bör man eftersträva 
att få en så väl samlad grupp av vindkraftverk som möjligt. Inbördes 
placering är ur landskapsbildssynpunkt mindre avgörande här än i mer 
öppna landskap, då anläggningen i sin helhet sällan kommer att upplevas.

Vindkraftsetablering kommer med stor sannolikhet ställa krav på 
förändring av befintligt vägnät, alternativt utbyggnad av nya vägar. 
Befintliga skogsbilvägar är smala och kommer att behöva breddas och 
ibland även rätas ut. En upplagsplats, med plats för fordonsparkering, 
arbetsbodar med mera behöver också anläggas i anslutning till en 
vindkraftpark. Även efter återställandet kommer byggskedet med lämna 
spår efter sig i landskapet. 

Under byggskedet måste mark intill varje vindkraftverk tas i anspråk 
för tillfälliga upplag, byggarbetsplats med mera. Det gäller främst vid 
 monteringen av vingarna på rotorn. Hur stort detta område är beror på 
vilket vindkraftsfabrikat som väljs, då monteringen av vingarna kan ske på 
olika sätt.

Skogsbilvägar kan behöva rätas ut/breddas för att klara transporterna av 
vingarna, alternativt kan träd i trånga passager behöva fällas. Idag slingrar 
sig vägarna fram och undviker mossarna. Då ett modernt vindkraftverks 
rotorvinge måste levereras i ett stycke, 45-50 meter långt, måste vägarna 
rätas ut både i sid- och höjdled. 

Nya ledningar kommer att förläggas i mark och eventuellt tillkommande 
transformatorstationer kommer att placeras inom skogsmarken. Dessa 
anlägggningar bedöms enbart medföra en mindre och lokal påverkan på 
landskapsbilden.

Sammantaget kan de olika ingreppen leda till att landskapet öppnas 
upp. För att minska de sår som anläggandet kan medföra i form av väg-
ombyggnad och trädfällningar utmed vägar och vid byggplatsen bör krav 
ställas på en försiktig och omsorgsfull anläggningsfas.
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4.4 Uppfyllande av miljömålen

Ett viktigt syfte med planen är att bidra till det första av de sexton 
miljökvalitetsmålen; begränsad klimatpåverkan, genom att möjliggöra 
för förnybar elproduktion utan utsläpp av växthusgaser och andra 
föroreningar. Miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt växt och 
djurliv och Myllrande våtmarker påverkas i viss mån liksom God bebyggd 
miljö. Bedömningen är att en varsam placering gör att påverkan på dessa 
miljömål blir begränsad. 

1. Begränsad klimatpåverkan 

Ändrat klimat, ändrade förutsättningar för jord- och skogsbruk, höjning 
av havsytan och fler översvämningar kan bli följderna av utsläpp av så 
kallade växthusgaser. Halten av dessa gaser i atmosfären ska stabiliseras 
på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. I Skåne har det antagits ett antal regionala delmål. Ett av dem 
anger att utsläppen av växthusgaser som ett medelvärde för perioden 2008-
2012 ska vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Ett annat delmål 
anger att el producerad från förnybara energikällor ska öka med 2 TWh 
(terawattimmar) från 2002 års nivå till år 2010.

Ett vindkraftverk på 1 MW (megawatt) kan producera 2,5 GWh 
(gigawatttimmar) på ett år. Detta sparar enligt SOU 1999:75 en utvinning 
av knapp 1000 ton kol och minskar därmed utsläpp av 2500 ton koldioxid, 
3 ton svaveldioxid samt 2,5 ton kväveoxider. Ett verk på 2-2,5 MW som 
antas producera 5 GWh/år minskar därmed utsläppen med 5000 ton 
koldioxid och så vidare. 

Nollalternativet:
I nollalternativet antas hälften av idag inkomna förfrågningar kommer 
att realiseras. Detta innebär ungefär 15 enstaka och 50 verk placerade 
i parker. Med dagens storlek på vindkraftverk motsvarar dessa 65 
vindkraftverk 130-160 MW.  Vindkraftverken skulle enligt räknesättet 
ovan en minskning av koldioxidutsläppen med 325 000 ton.  

Huvudalternativet:
I huvudalternativet fokuseras vindkraftsutbyggnaden till fyra områden där 
större vindkraftsanläggningar kan byggas. Områdena rymmer med lätthet 
de 65 vindkraftverk som anges i nollalternativet.

Bedömning:
Alternativen ger teoretiskt sett ingen större skillnad i möjligheten 
att begränsa klimatpåverkan genom att etablera relativt många 
vindkraftverk. Det är svårt att sia om det verkliga utfallet då exempelvis 
markägar intresset, påverkan på allmänna intressen med mera påverkar 
möjligheten att etablera vindkraft. Nollalternativet innebär dock en 
brist på kommunal styrning av vindkraftsanläggningarna. Detta riskerar 
att medföra en osäkerhet hos kommuninvånare vad som gäller för 
vindkraftsutbyggnaden, vilket kan ge en reaktion mot mängden vindkraft 
som dyker upp runt om i kommunen. Likaså medför nollalternativet 
en ökad osäkerhet för exploatörerna för de investeringar som görs i 
samband med tillståndsansökningar, då kommunens politiska vilja kring 
vindkraftsutbyggnaden inte finns redovisat. Huvudalternativet bedöms 
därför troligen kunna leda till fler realiserade vindkraftsanläggningar 
och därmed en bättre effekt på miljömålet Begränsad klimatpåverkan än 
nollalternativet. 

10. Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Hässleholms 
kommun är mycket rik på våtmarker sett i ett skånskt perspektiv. Det 
finns öppna våtmarker bland annat i form av stora högmossar, vilka finns 
rikligt i nordvästra delen av kommunen med karaktärsarterna orre, trana, 
myrlilja och kallgräs. Det finns även trädklädda våtmarker, bland vilka det 
exempelvis finns många artrika alsumpskogar i kommunens södra del.

Hässleholms kommun vill restaurera och öka antalet våtmarker 
i kommunen. Minst tio procent av de våtmarker som pekas ut 
i naturvårdsprogrammet bör återställas senast år 2010 enligt 
miljömålsprogrammet. Skogsbilvägar bör inte byggas över våtmarker 
på kommunal mark med höga natur- eller kulturvärden, eller så att dessa 
våtmarker påverkas negativt på annat sätt.  
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Vindkraftsetablering undviks normalt sett i våtmarker av såväl 
naturmässiga som byggnadsmässiga skäl. Kraven på transportvägar till 
vindkraftsanläggningen kan dock medföra att vägar utmed våtmarkerna 
kommer att breddas och rätas ut.  

Nollalternativet:
Nollalternativet möjliggör vindkraftsetableringar i såväl större som 
mindre grupper runt om i kommunen. Normalt sett etableras vindkraft 
inte i våtmarksområden men det finns en liten risk att ytterkanterna av 
våtmarksområden kan komma att påverkas av vägombyggnad. 

Huvudalternativet:
Huvudalternativet innebär att vindkraftsetablering koncentreras till ett 
fåtal platser i kommunen. Särskilt de två nordliga områdena och området 
i sydväst innehåller stora områden med våtmarker där vindkraft bör 
undvikas. Samtidigt finns det stora områden där vindkraft kan etableras 
utan att göra intrång i våtmarkerna. Det är viktigt att elnätsanslutning 
och vägdragningar nära våtmarkerna inte nämnvärt stör de hydrologiska 
systemen. 

Bedömning:
Såväl nollalternativ som huvudalternativ riskerar påverka miljömålet 
Myllrande våtmarker. Risken för detta är dock liten, dels eftersom det 
oftast är ointressant ur byggtekniska skäl att etablera vindkraft i våtmarker, 
dels eftersom kraven på miljöhänsyn vid våtmarker är höga. Vid 
anläggandet av vägar vid våtmarker ställs normalt krav på att hydrologin 
inte ska påverkas. Kommunen bör ställa krav på att stor hänsyn tas till att 
hydrologin kring våtmarkerna inte påverkas negativt av vindkraftverken 
eller deras följdanläggningar. 

12. Levande skogar 

Miljömålet syftar till att skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Flera av de regionala delmålen riktar in sig på den biologiska mångfalden 
och anger till exempel ökad andel grova träd, hård död ved samt andel 
äldre lövrik skog. Målen syftar även till att skydda kulturmiljövärden, 
bland annat att skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att fornlämningar inte 
skadas. Senast år 2010 har områden av särskilt intresse för rekreation och 
friluftsliv utpekats samt överenskommelser gjorts med berörda skogsägare. 

Hässleholms kommun utgörs till 40 procent av skog, enligt 
översiktsplanen. Det är ett relativt småbrutet skogslandskap med en stor 
andel alsumpskog. Det finns även en hel del ädellövskog med stora värden.

Nollalternativet:
Nollalternativet innebär vindkraftsetablering såväl i skogs- som 
odlingslandskapet och färre antal verk kan därmed placeras i skogen än i 
huvudalternativet. I övrigt samma konsekvenser som nedan. 

Huvudalternativet:
Huvudalternativet innebär att vindkraftsetablering framförallt kommer 
att ske i skogsområden. Sådan etablering medför oftast ombyggnation 
av befintliga vägar, alternativt dragning av nya vägar för att torn och 
vingar ska kunna transporteras till lokaliseringsplatsen. Vingarna är ofta 
45-50 meter långa, vilket ställer krav på stora kurvradier. Det småbrutna 
landskapet i Hässleholm innebär att vindkraftsanläggandet kan innebära 
att en del slingrande skogsvägar behöver rätas ut. Detta ger konsekvenser 
för landskaps- och kulturmiljöupplevelsen genom att det ålderdomliga 
vägnätet byts mot ett mer industriellt präglat landskap.

Vidare behövs det en uppställningsplats för en lyftkran vid varje verk 
för att kunna montera verket, vilket kan innebära fällning av en del träd i 
samband med anläggandet av vindkraftverken. Till en anläggning behövs 
också nätanslutning vilket i sin tur kan medföra miljökonsekvenser. 

I de fyra utpekade vindkraftsområdena finns områden med sumpskog, 
framförallt i södra delen av område 1. Även i södra delen av område 
2, i västra delen av område 3 samt jämnt fördelat över område 4 finns 
sumpskogsområden. Mitt i område fyra finns även ett antal biotop-
skyddade skogsområden. Ur grundläggningssynpunkt undviks oftast 
vindkraftsexploatering i sumpskog. 
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Bedömning: 
Nollalternativet innebär en mindre påverkan på skogsbiotoperna än 
huvudalternativet. Samtidigt ger huvudalternativet en möjlighet för 
skogsbrukarna till en ökad inkomst genom vindkraftsetablering på sin 
mark.

Vid detaljlokalisering av vindkraftverk kan hänsyn tas till eventuell 
förekomst av gamla grova träd eller ädellövspartier, så att dessa inte 
behöver påverkas. Vid breddning och uträtning av skogsvägarna bör 
stor omsorg läggas vid att minimera negativa konsekvenser vad gäller 
påverkan på natur- och kulturmiljön. 

13. Rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

I Skåne finns regionala delmål som anger bland annat att samtliga 
ängs- och betesmarker ska bevaras och skötas på ett sätt som bevarar 
deras värden. Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ska 
öka. Senast år 2010 ska ett regionalt program finnas för hur lantbrukets 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan tas tillvara. Odlingslandskapets 
kulturhistoria ska kunna upplevas och förstås samt kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer skyddas och bevaras i Skåne.

Odlingslandskapet i Hässleholm är småskaligt och förutom slättbygden i 
sydost insprängda i skogsområdena som små öppna områden. Gårdarna är 
små och medelstora, vilket skapar en mångfald i brukandet. Landskapet 
ger ett relativt ålderdomligt intryck med stengärdesgårdar, småskaliga 
åkrar med mera. 

Nollalternativet:
Nollalternativet innebär att vindkraft kan komma att etableras på slätten. 
Även enstaka vindkraftverk tillåts vilket kan vara positivt för den 
enskilde brukaren som endast vill uppföra ett vindkraftverk och på detta 
sätt öka sina intäkter. Det går att driva jordbruksverksamhet oavsett 

vindkraftsetablering eller ej – vindkraftverken innebär huvudsakligen 
att en yta på 3-400 kvadratmeter tas i anspråk för fundament. Samtidigt 
riskerar vindkraftsetableringar i det småskaliga öppna landskapet att 
dominera landskapet och därmed upplevelsen av det ålderdomliga 
intrycket.

Huvudalternativet:
Huvudalternativet innebär att ingen vindkraft etableras i odlingslandskapet 
i kommunen. Ingen negativ påverkan på miljömålet sker därför. 
Inte heller ges möjligheten till en utökad inkomst för småbrukarna, 
då enskilda vindkraftverk inte accepteras. Strategin att koncentrera 
vindkraftsutbyggnaden till stora anläggningar i skogsmiljö innebär att 
få områden undantas potentialen till etablering av hästgårdar och annan 
bostadsbebyggelse på landsbygden.

Bedömning: 
Nollalternativet innebär en negativ påverkan på upplevelsen av 
kulturmiljövärdena. Denna vägs dock upp något av en ökad lönsamhet för 
brukarna. Huvudalternativet bedöms som neutralt. 

15. God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Ett av de regionala delmålen anger att fysisk planering och 
samhällsbyggande år 2010 ska grundas på program och strategier för hur 
bland annat förnybara energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad 
av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och 
vindkraft ska främjas. I Skåne är planeringsmålet för vindkraft 2 TWh/år, 
främst baserat på en utbyggnad till havs.

Ett annat delmål handlar om buller, där det slås fast att existerande 
bullerfria områden i det skånska landskapet ska bevaras. 
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Hässleholms översiktsplan har som vision att erbjuda ett attraktivt boende 
och att upprätthålla en levande landsbygd. I översiktsplanen ges strategier 
för framtida utveckling utifrån begreppen leva, uppleva, arbeta och lära. 
Grundtanken kan sägas ta sig utgångspunkt just i den goda bebyggda 
miljön. Kommunen har i sin översiktsplan pekat ut ett antal områden som 
anses bullerfria och som ur rekreationssynpunkt bör bevaras.  

Nollalternativet:
Alternativet innebär att utbyggnaden av vindkraft inte grundas på något 
program eller strategi för utbyggnad, vilket strider mot miljömålet. 
Dessutom innebär det att ingen hänsyn tas till bullerfria områden. 
Vindkraftverk kan därmed etableras inom de i översiktsplanen 
utpekade bullerfria områdena. Konsekvensen blir att ljudalstringen från 
vindkraftverk kommer att störa det rekreativa värde som finns i dessa 
områden. 

Nollalternativet innebär att vindkraftsutbyggnaden kan ske på många 
platser i kommunen. Resultatet kan bli en spridd utbyggnaden som 
minskar kommunens översiktsplanestrategi att erbjuda ett attraktivt boende 
på landsbygden, då ny bebyggelse inte kan ske inom ett hänsynsavstånd 
från vindkraftverken. 

Miljömålet påverkas negativt av nollalternativet. 

Huvudalternativet:
Huvudalternativet innebär att kommunen främjar vindkraftsutbyggnaden 
genom att i ett tillägg till översiktsplanen ange en strategi för hur 
vindkraften bör byggas ut. Vidare innebär tillägget till översiktsplanen 
att bullerfria områden respekteras och därmed undantas från 
vindkraftsetablering. Detta utbyggnadsalternativ fokuserar även 
utbyggnaden till områden där det är relativt gles bostadsbebyggelse, vilket 
bör minimera negativ påverkan på boendemiljöer.

Bedömning: 
Huvudalternativet innebär ökad möjligheten att nå miljömålet God 
bebyggd miljö, medan nollalternativet minskar möjligheten. 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

År 2015 ska bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats så 
att andelen bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med 
minst 30 procent jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna arter 
har ökat.

Kommunen har ett naturvårdsprogram från år 2005, där värdefulla 
naturområden identifieras och beskrivs.  

Nollalternativet:
Alternativet innebär att vindkraftsanläggningar kan ske såväl i 
skogsmiljöer som på mer öppna partier. Huruvida den biologiska 
mångfalden kan komma att påverkas beror till stor del på var 
vindkraftverken kommer att etableras, så det är svårt att göra någon 
bedömning av påverkan. 

Huvudalternativet:
De föreslagna utbyggnadsområdena innehåller en del biotoper med ofta 
höga naturvärden, som exempelvis moss- och myrmarker, strandmiljöerna 
kring Viåns dalgång och härtill hörande ängsmiljöer. I områdena finns 
även partier med hedbokskogar och skogsbetesmarker. Med en oförsiktig 
vindkraftslokalisering kan dessa naturvärden komma att påverkas. Det bör 
dock vid detaljlokalisering vara möjligt att undvika känsliga miljöer vad 
gäller såväl vindkraftverk, som utbyggnad av vägar och elnät. Känsliga 
biotoper kan få ett skydd i detaljplanen.  
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Bedömning: 
Då påverkan till stor del beror på detaljlokalisering är det svårt att på 
denna övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli, likaså 
skillnaden i påverkan mellan de två alternativen. Bedömningen blir att 
det finns risk för påverkan i båda fallen, men då det bör vara relativt lätt 
att undvika konflikter genom att flytta vindkraftverken till närliggande 
område utan höga naturvärden bedöms konsekvenserna som relativt 
ringa. Ett annat sätt att minska negativa konsekvenser på växt- och djurliv 
kan vara att tidsmässigt anpassa byggskedet efter till exempel känsliga 
fågelarters häckningssäsong och perioder då markarbeten stör vegetationen 
mindre.
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5 Miljöbedömning vid detaljplanläggning
Kommunen har bedömt att den vindkraftsutbyggnad som kommunen 
vill förorda kommer att utgöras av större anläggningar, vilka kräver 
detaljplaneläggning. Nedan anges vilka aspekter som bör tas i beaktande 
då kommunen bedömer huruvida en detaljplan kan anses medföra 
betydande miljöpåverkan eller ej. Det är den samlade påverkan av hela 
anläggningen, dvs även tillhörande vägar och monteringsytor, som avgör 
om detaljplanen behöver miljöbedömas. Troligen kommer merparten av 
detaljplanerna att miljöbedömas. Konsekvenserna av elnätsanslutningen 
hanteras i koncessionsansökan för elnätsanslutning. 

5.1 Vindkraft inom områden utpekade som 
olämpliga
Kommunen har i sitt vindkraftstillägg till översiktsplanen angett en 
del områden som olämpliga för vindkraftsetablering då det inom dessa 
finns starka motstående intressen som bör bevaras eller utvecklas enligt 
översiktsplanen. Där dessa olämpliga områden överlappar de grovt 
redovisade lämpliga områdena måste en avvägning mellan intressena 
göras i det enskilda fallet. 

Vid en eventuell detaljplaneläggning för vindkraft inom dessa olämpliga 
områden bör en miljöbedömning göras för att tydligt redovisa vilka 
konsekvenser vindkraftsanläggningen kan få på övriga intressen inom 
området. 

5.2 Naturresurshushållning
Vindkraftsanläggningar tar i anspråk relativt små arealer och jord- och 
skogsbruk kan fortgå även efter en etablering. Vid detaljplaneläggning 
för vindkraft bör hänsyn tas till brukningsförhållandena, så att jord- 
eller skogsbruksdriften inte försvåras tillföljd av detaljlokaliseringen av 
vindkraftverk och dess följdanläggningar. Frågan innebär dock troligen 
inte en betydande miljöpåverkan. 

5.3 Kulturlandskapet
Påverkan på landskapsbild och kulturmiljön behöver beskrivas i samband 
med detaljplaneläggningen. Påverkan på kulturmiljöer i form av nytt 
modernt tillägg som vindkraftverken medför behöver redovisas. Sannolikt 
utgör förändringen av vägmönstret den största visuella påverkan på 
kulturlandskapet. Förändringen av vägarna medför en risk för betydande 
miljöpåverkan i det småskaliga kulturlandskapet i Hässleholms kommun.

Vindkraftverken i sig kommer att synas främst på större avstånd och sällan 
hela anläggningen på en gång. Oavsett om påverkan på landskapsbilden 
bedöms som betydande eller ej, bör visualiseringar göras i samband med 
detaljplaneläggning och tillståndsansökan. Fokus bör då ligga på  att visa 
konsekvenserna från viktiga utsiktspunkter, bebyggelsemiljöer och särskilt 
värdefulla kulturmiljöer.

5.4 Naturmiljö
Vid detaljplaneläggning behövs kunskap om förekomsten av 
fåglar och fladdermöss i närområdet till vindkraftsanläggningen. 
Då störningskänsliga arter förekommer i närheten av föreslagen 
vindkraftsanläggning bör en fågelinventering göras. 

Vindkraftsetablering nära värdefulla och känsliga biotoper bör miljö-
bedömas, då vindkraftverken, väganslutningar och kabeldragningar 
kan påverka förutsättningarna för biotopen. Detta gäller särskilt 
våtmarksområdena i kommunen. Stenmurar i odlingslandskapet är 
biotopskyddade och eventuellt intrång i dessa för transportvägar kan 
komma att kräva dispens från biotopskyddet.

Även förekomsten av lokaler med känslig flora bör lyftas i detaljplane-
läggningen. Påverkan på dessa kan dock normalt undvikas vid detalj-
lokalisering av vindkraftverken. 
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5.5 Arkeologi
Vid detaljplaneläggning behöver de arkeologiska förhållandena 
undersökas genom en särskiltd inventering. Om detta behövs eller ej 
beslutas av länsstyrelsen.

5.6 Hälso- och riskfrågor
Hälso- och riskfrågor förknippade med vindkraftsetablering utgörs 
främst av den ljud- och skuggpåverkan som vindkraftsanläggningar 
medför. Dessa aspekter utgör grundläggande förutsättningar för 
detaljlokaliseringen av vindkraftverken och kan hanteras inom ramen för 
detaljplaneläggningen. Påverkan överstigande de riktvärden som finns 
anses medföra betydande miljöpåverkan och bör miljöbedömas. 

Elektromagnetiska fält på grund av kabeldragning till vindkraftverk 
bedöms som försumbar.

5.7 Miljömål
I efterföljande detaljplaner kan följande miljömål vara relevanta att 
beskriva:

1. Begränsad klimatpåverkan
Vindkraftverkens bidrag till uppfyllandet av miljömålet bör beskrivas.

4. Giftfri miljö
Miljömålet är främst relevant då vindkraftverken tas ur drift. Säkerställs 
det att vindkraftverken demonteras och återvinns eller finns det risk för att 
de kommer stå kvar på platsen?

6. Säker strålmiljö 
Eventuell risk för att människor kommer att utsättas för risk för 
elektromagnetisk strålning bör redovisas.  

11. Myllrande våtmarker
Påverkan på de moss- och myrmarker som finns framförallt inom de två 
nordligaste vindkraftsområdena bör beskrivas. Detta gäller inte enbart 
vindkraftverken utan även väg- och elnätsanslutningen.

12. Levande skogar
Möjligheten att uppfylla detta miljömål är viktigt att beskriva vid 
kommande detaljplanläggning.Hur kommer skogsmiljön att påverkas? 
Görs intrång i skogsområden med stora naturvärden? Behöver 
avverkning ske av stora gamla träd? Görs intrång i ädellövskog? Påverkas 
sumpskogsmiljöer? 

13. Rikt odlingslandskap
Då vindkraftsetablering främst föreslås i skogsmiljöer behöver detta 
miljömål oftast inte beskrivas. Skulle dock detaljplanläggning för 
vindkraftverk på öppen mark föreslås bör påverkan på miljömålet 
beskrivas.

15. God bebyggd miljö
Påverkan på miljömålet God bebyggd miljö behöver beskrivas i 
detaljplanläggningen. Vindkraftverken kan påverka boendemiljöerna 
genom den ljud- och skuggalstring som de medför, men även 
genom förändringen av omgivande kulturlandskap. Samtidigt bidrar 
vindkraftsetablering till möjligheten att uppnå delmålet om förnybar 
energi.

16. Ett rikt växt- och djurliv
Påverkan på den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv bör 
beskrivas. 
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6 Åtgärder för uppföljning
För att följa upp miljökonsekvenserna krävs tydliga och mätbara 
 indikatorer. Det tematiska tillägget är relativt övergripande och de direkta 
konsekvenserna av en vindkraftsutbyggnad blir tydligare då specifika 
anläggningar föreslås. Relevanta uppföljningsfrågor kan därför bedömas 
först i kommande detaljplaneläggning. Som uppföljning av miljökonse-
kvenserna av det tematiska tillägget föreslås därför enbart följande:

6.1 Energiproduktion och klimatpåverkan
Kommunen kan följa upp hur vindkraftsutbyggnaden i kommunen 
utvecklas. Det kan vara intressant att exempelvis följa upp hur mycket el 
som produceras av vindkraftverk i kommunen och hur mycket utsläpp av 
växthusgaser denna elproduktion kan ersätta jämfört med energiproduktion 
från fossila bränslen.

6.2 Kulturlandskapet
Efter etablering av en första vindkraftsanläggning i skogsmiljö i 
kommunen bör uppföljning göras av hur påverkan på kulturlandskapet 
blev. Framförallt viktigt är det att följa upp hur vägnätet förändrats i 
och med vindkraftsexploateringen. Har exploateringen lett till att den 
ålderdomliga karaktären i området försvunnit? Kunde vägförändringen ha 
gjorts annorlunda med mindre konsekvenser? Bör andra krav ställas vid 
kommande etableringar?   

7 Icke teknisk sammanfattning
Nedan görs en sammanfattande jämförelse av alternativens positiva och 
negativa konsekvenser för olika miljömål. Graderingen visar hur stor 
negativ eller positiv påverkan som alternativet innebär:

– 3   betyder negativ påverkan 
   0  kan betyda både positiv och negativ inverkan
+ 3  betyder mycket positiv inverkan

Miljöaspekt    Huvud-  Noll-
     alternativ alternativ

Miljömål 1. Begränsad klimatpåverkan  +3   +2

Miljömål 11. Myllrande våtmarker -0,5  -0,5

Miljömål 12. Levande skogar   -1  -0,5

Miljömål 13. Ett rikt odlingslandskap  0   -1

Miljömål 15. God bebyggd miljö  +1   -1

Miljömål 16. Ett rikt djur och växtliv  -1   -1
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1. Begränsad klimatpåverkan
Koldioxid är den viktigaste av de växthusgaser som kommer från mänskliga 
aktiviteter. Ökad energiproduktion genom förnybara energikällor som vindkraft 
medför att användningen av fossila bränslen kan minska eller inte behöver öka. 
Därmed kan främst utsläppen av koldioxid från energiproduktion minska, vilket i 
sin tur minskar klimatpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller ett resonemang kring vilken miljövinst 
de olika alternativen kan medföra vad gäller minskade koldioxidutsläpp jämfört 
med annan energiproduktion.   

2. Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. Miljökvalitetsmålet Frisk luft handlar framför allt om luftmiljön i 
tätorter. Utsläppen av bland annat svaveldioxid och kvävedixod ska inte öka. 
Energisektorn medför utsläpp genom bland annat olje- och vedeldning. 

Ökad vindkraftproduktion kan innebära en minskning av energisektorns utsläpp 
av luftföroreningar. Vindkraftens miljövinst ligger dock främst i begränsningen av 
koldioxidutsläpp, varför MKB:n inte närmre går in på detta miljömål.

3. Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Miljömålet innebär bland annat att utsläpp av 
kväveoxider ska minska. 

Bedömningarna för miljömålet är de samma som för miljömålet Frisk luft, det vill 
säga att vindkraftens miljövinst ligger främst i begränsningen av koldioxidutsläpp. 
Därför går inte MKB:n närmare in på miljömålet Bara naturlig försurning.

4. Giftfri miljö
Miljömålet handlar främst om spridning av metaller och andra giftiga ämnen 
i naturen. Målet är inte relevant för denna vindkraftplan. Däremot blir den 
aktuell då uppförda vindkraftverk ska demonteras. Frågan hanteras i ett konkret 
vindkraftärende (tillstånd, anmälan och miljöbedömning av detaljplan).

5. Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det ger långsiktigt skydd mot skadlig UV-
strålning. Dessa ozonnedbrytande ämnen finns i till exempel kyl-, värme-, och 
klimatanläggningar. Målet är inte relevant för denna vindkraftplan.

6. Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning i den yttre miljön. Forskningen ger i dag olika rön och en 
osäkerhet om i vilken grad elektromagnetiska fält påverkar människor. Riskerna 
med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och nödvändiga åtgärder 
ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras.  

I många fall tillämpas en försiktighetsprincip som innebär att 0,2 µT (mikrotesla) 
inte ska överskridas invid bostäder. I andra fall tillämpas 0,4 µT som ett ”rikt-
värde”. 

Utbyggnaden av vindkraft ställer krav på nätanslutning och därmed potentiell 
ökning av elektromagnetiska fält. I allmänhet grävs eller plöjs elkablarna i en 
vindkraftsanläggning ner i marken. Ofta är det yttre magnetfältet kring kablarna 
försumbara vid markytan och det krävs inte stora avstånd för att klara ovan givna 
försiktighetsvärden. Vid utformningen av en vindkraftsanläggning planeras 
kabeldragningen utifrån bland annat behovet på avstånd till bostäder. Frågan 
hanteras därför bäst på en mer detaljerad nivå än i en översiktsplan.

7. Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 
på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten. Miljömålet är inte relevant för denna 
vindkraftplan. 

8. Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Miljömålet är inte relevant för denna vindkraftplan.

BILAGA 1 Bedömning av relevanta miljömål
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9. Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Miljömålet är inte 
relevant för denna vindkraftplan. 

10. Hav i balans och levande kust och skärgård
Miljömålet är inte relevant för Hässleholms kommun. 

11. Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhållande funktion i landskapet ska bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Anläggandet av skogsbilvägar 
vid och över våtmarksområden kan påverka dessa negativt.  Miljömålet beskrivs i 
översiktsplanen. 

12. Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas. 

Byggandet av vindkraftanläggningar med tillhörande vägsystem och 
transformatorstationer i skogsmiljöer kan komma att inkräkta på skogens sociala 
och natur- och kulturvärden. Frågan behandlas i MKBn.

13. Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Målet innebär för Skåne också att 
kulturarvet i odlingslandskapet ska kunna upplevas och förstås samt att hotade 
kulturmiljöer skall skyddas och bevaras. 

Byggande av vindkraftanläggningar i odlingslandskapet kan komma att inkräkta 
på kulturmiljövärdet. Samtidigt kan vindkraftetablering ge markägaren en 
förbättrad ekonomisk situation, som möjliggör fortsatt lantbruksdrift. Miljömålet 
bör behandlas i MKBn.

14. Storslagen fjällmiljö
Miljömålet är inte relevant i Skåne.

15. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 

Vindkraftetableringars främsta negativa konsekvenser är risken för bullerstörning, 
skuggpåverkan och negativ inverkan på landskapsupplevelsen för närboende samt 
vid rekreationsmiljöer. Samtidigt bidrar vindkraftutbyggnaden till uppfyllelse 
av miljömålet genom en ökad förnybar energiproduktion. Frågan behandlas i 
MKB:n. 

16. Ett rikt djur och växtliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Vindkraftetableringar kan med olämplig placering ge negativa konsekvenser för 
djur- och växtliv. När det gäller enstaka vindkraftanläggningar undviks detta 
genom en väl vald lokalisering och utformning i samband med planläggning och 
projektering. Det finns en oro för att vindkraftetablering kan påverka fågellivet 
och fladdermöss negativt. Forskning pågår inom området och frågan bör lyftas 
i de kommande detaljplaner som föreslås inom områden med ett rikt fågelliv. 
Däremot är det svårt att se att det kan röra sig om en betydande miljöpåverkan 
på översiktsplanenivå, då det främst rör sig om en detaljlokaliseringsfråga. 
Vindkraftutbyggnadens påverkan på växt- och djurliv beskrivs därför inte närmre 
i MKB:n. 
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Inkomna synpunkter - samråd

Tillägg till ”Översiktplan för Hässleholms kommun 2007” med tema 
Vindkraft

Tillägget har varit ute på samråd under tiden 14 januari - 14 mars 
2008. 

Förslaget har skickats till myndigheter, kommunala förvaltningar, 
politiska partier, intresseorganisationer och vindkraftsföretag. 
Planhandlingarna fanns tillgängliga för allmänheten på biblioteken i 
Hässleholm, Tyringe och Vinslöv samt på servicekontoren i Sösdala, 
Vittsjö och Hästveda, där personal från stadsbyggnadskontoret fanns 
på plats en kväll under samrådstiden. Dessutom fanns handlingarna 
tilgängliga på stadsbyggnadskontoret och på kommunens hemsida.

Ett allmänt samrådsmöte hölls den 24 januari i Glashuset på Norra 
Station i Hässleholm.

Följande har inkommit med skrivelser 
1. Länsstyrelsen i Skåne län
2. Vägverket
3. Region Skåne
4. Banverket
5. Luftfartsstyrelsen
6. Försvarsmakten

7. Kulturnämnden
8. Miljönämnden
9. Tekniska nämnden

10. Höörs kommun
11. Örkelljunga kommun
12. Markaryds kommun
13. Osby kommun
14. Klippans kommun
15. Kristianstads kommun

16. Centerpartiet i Hässleholm

17. Moderata samlingspartiet i Hässleholm
18. Kristdemokraterna
19. Miljöpartiet de gröna i Hässleholm
20. Socialdemokraterna i Hässleholm
21. Folkpartiet liberalerna och Folkets väl i Hässleholm
22. Vänsterpartiet i Hässleholm

23. Vittsjö turistförening, Friluftsfrämjandet i Hässleholm, 
 Hovdala vänner, Byalaget Västra Torup och Nätverket 
 Färingtofta norra
24. Kristianstad Airport
25. E.ON Sverige AB, markjuridik
26. Brittedal
27. HS Kraft AB
28. Eolus Vind AB
29. Vindkompaniet
30. Föreningen Svenskt Landskapsskydd
31. Hyresgästföreningen
32. Göingebygdens Biologiska Förening
33. Friluftsfrämjandet i Hässleholm
34. Byalaget Västra Torup
35. Hässleholms flygklubb
36. Vittsjö turistförening

37. Anna Ralsgård, Stefan Pålsson, Karin Ralsgård, Hans 
 Dahlberg och en anonym
38. Maj-Britt Ohlsson
39. ”Namnlista” stöd för Kulturnämndens yttrande (355 st)
40. Bo Hörgerud
41. Bengt Nilsson m.fl. (17 st)
42. Tim Nilsson
43. Lars Paulsson och Anders Paulsson
44. Gunnar Linderoth
45. Christina Viger Lundius m.fl. (7 st)
46. Pål Börjesson m.fl. (5 st)
47. Ebbe Lind
48. Lars Jonasson
49. Åsa Ernstsson, Peter Johansson, Teddy Olsson, Jan-Åke 
 Olsson och Ulrika Widmark
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50. Zaida Thorgren, Johnny Svenzon, Kjell Wetterlöv och Björn  
 Widmark
51. Lennart Rundstedt och Bertil Rundstedt
52. Bertil Albinsson, Anne-Beth Widmark, Acke Niléhn och   
 Tomas Nilsson
53. Glenn Åhsted och Axel Wilhelm
54. Frosten Nilsson och Gert Cöster
55. Lars-Åke Assarsson
56. Sture Svantesson (4 personer)
57. Hans Klementsson
58. Svenne Hermodsson
59. Bodil Broberg
60. Torsten Ising
61. Gunhild Lindhe
62. Bengt-Olov Karlsson
63. 1 anonymt yttrande

Sammanfattning av inkomna synpunkter
.
Länsstyrelsens samrådsyttrande (1)
1. Av planen bör det tydligt framgå vad som motiverar att vissa om-
rådenpekats ut som lämpligare för vindbruk än andra.

2. Länsstyrelsen förutsätter att man i den fortsatta planeringen kring 
vindkraft tar hänsyn till de regler som finns kring skyddsavstånd 
mellan vindkraftverk och järnvägsbank/kontaktledning.

3. Försvarsmakten har på karta märkt ut vilka geografiska områden 
som kan komma i konflikt med en framtida vindkraftsexploatering.

4. Det tematiska tillägget anger ett s.k. respektavstånd om minst 
500 meter. Bedömningen av exakt a skyddsavstånd ska göras lokalt 
utifrån de speciella förhållanden som råder.

5. I samrådsversionen nämns industrimark och markområden nära 
stora vägar och järnvägar som lämpliga etableringsområden. Läns-
styrelsen påpekar att lämpligheten av sådana utbyggnader kan 
ifrågasättas ur ett säkerhetsperspektiv och att de måsta utredas noga i 
samarbete med berörda parter.

6. Vid fortsatt planering bör hänsyn tas till de kulturminnen som är 
skyddade enligt kulturminneslagen – fornlämningar, byggnadsmin-
nen och kyrkor – samt de miljöer som pekas ut i det regionala kultur-
miljöprogrammet.

7. Riktvärden för ljud brukar anges som ekvivalenta.

8. Riktvärdet för rörliga skuggor bör gälla den samlade tiden från 
samtliga verk. 

9. I Hässleholms kommun finns flygplatserna Bokeberga och Hör-
linge, vilka inte omfattas av riksintresse. Vid planering av vindkraft 
bör hänsyn tas till de höjdbegränsande områdena i anslutning till 
flygplatserna. 

10. Byggnadsverk med en höjd av 40 meter eller högre ska anmälas 
till berörd flygplats och markeras i enlighet med Luftfartsstyrelsens 
regler. Man bör också beakta de störningar på flygets navigerings-
hjälpmedel som vindkraftsverk kan ge upphov till.

11. Det bör förtydligas att regeringen kan tillåtlighetspröva vind-
kraftsanläggningar på minst 10 MW på kommunfullmäktiges begä-
ran – tillåtlighetsprövningen är inte obligatorisk.

12. Det bör framgå om kommunen anser att de områden som före-
slås som lämpliga för vindkraft faller under 3 kap 8 § första stycket 
miljöbalken.

Vägverket (2)
1. Det är av väsentlig betydelse att vindkraftverken placeras i väl av-
vägda smågrupper och inte i alltför massiva samlingar.

2. Av säkerhetsskäl tillåts inte etableringar av vindkraftverk närmre 
allmän väg än ett avstånd motsvarande verkets totalhöjd, dock aldrig 
närmre än 50 meter.

3. Olämplig placeringen av vindkraftverk kan utgöra en fara genom 
att påkalla trafikanternas uppmärksamhet och därmed minska upp-
märksamheten på trafiken.
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Region Skåne (3)
1. Region Skåne ser positivt på att kommunen att ett helhetsgrepp 
om vindkraftsfrågan och belyser de motstående intressen som finns.

Banverket (4)
1. Skyddsavståndet mellan järnvägsbank/kontaktledning bör enligt 
Banverket vara minst totalhöjden, det vill säga tornhöjden + halva 
rotorbladsdiametern, dock minst 50 meter.

2. Varje enskilt fall av ansökan om bygglov för vindkraft måste 
sändas till Banverket på remiss, så att vindkraftsutbyggnaden inte 
kommer i konflikt med järnvägens signalsystem.

Luftfartsstyrelsen (5)
1. De störningar som i första hand kan förutses för navigerings- och  
inflygningshjälpmedel samt radar är störningar genom reflektion av 
utsända signaler mot vindkraftverkets torn och rotorblad. De re-
flekterade signalerna kan ge upphov till felaktig bäringsinformation 
alternativt utsläckning av signalen.

2. Vindkraftverk placerade inom skyddsområde för navigationsut-
rustning kankomma att orsaka störning och en noggrann utredning 
måste göras i varje enskilt fall.

3. Runt alla flygplatser finns områden som begränsar byggnadshöjder 
för att flygsäkerheten inte skall äventyras. Dessa områden bör skyd-
das genom att inte tillåta vegetation eller byggnadsverk att överskri-
da höjdbegränsningarna. 

4. Byggnadsverk med en höjd av 40 meter eller högre ska anmälas 
till berörd flygplats och markeras i enlighet med Luftfartsstyrelsens 
bestämmelser.

Försvarsmakten
1. Försvarsmakten har inte att erinra utom avseende områdena nr 3, 
6, 7, 8 samt 13, där delar av områdena är i konflikt med totalförsva-
rets intressen.

Kulturnämnden (7)
1. Påpekar att det skulle vara önskvärt att det fanns en kommentar 
om ett visuellt skydd för det kulturhistoriska riksintresseområdet: 
Gumlösa, Hälleberga backe och Sinclairsholm. Som enligt Kultur-
nämnden uppfattning inte får beröras av  framtida vindkraftsetable-
ringar.

Miljönämnden (8)
1. Miljönämnden kommer vid prövning speciellt beakta möjligheten 
till samlokalisering med störande verksamheter som vägar, järnvägar 
och industriområden. Tillgång till befintlig infrastruktur är en annan 
viktig faktor för att minimera ingreppen.

Tekniska kontoret (9)
1. Tekniska kontoret vill framhålla vikten av satsningar på alternativa  
energikällor t.ex. solenergi.

Höörs kommun (10)
1. Höörs kommun påtalar att det inom Höörs kommun finns   
förhandsförfrågningar vid Skuddarp.

2. Det finns inga motstående intressen i direkt anslutning till gränsen.

Örkelljunga kommun (11)
1. Örkelljunga kommun påpekar att Värsjön är utsett till Natura 
2000-område och instämmer med Hässleholms kommun att detta 
område ska undantas från vindkraftsutbyggnad.
2. Det finns förfrågningar om vindkraftverk både vid kommungrän-
sen och vid väg E4 i Örkelljunga kommun. Klarar landskapet två 
grupper så nära varandra och hur påverkar dessa etableringar det 
närbelägna Värsjön området.

Markaryds kommun (12)
1. Markaryds kommun har inga erinringar mot det föreslagna tilläg-
get

Osby kommun (13)
1. Markaryds kommun har inga erinringar mot det föreslagna tilläg-
get
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Klippans kommun (14)
1. Klippans kommun delar inte Hässleholms syn på att tysta områden 
och friluftsområden ”per automatik” undantas från vindkraftsetable-
ring. Dessa områden borde vara utredningsområden där intressenter 
har möjlighet att utreda och visa att området kan vara lämpligt för 
vindkraft.

2. Klippans kommun ställer sig positiv till att hålla en gränszon på 
250 meter vid prövning av vindkraftsetableringar med hänsyn till 
grannkommunens planering av tysta områden.

Kristianstads kommun (15)
1. Kristinastads kommun är positiv till Hässleholms kommuns 
planförslag för en vindkraftsutbyggnad. Det finns dock ett behov av 
fortsatt dialog mellan kommunerna för att samordna etableringarna, 
minimera konsekvenserna och optimera energiutvinningen från 
vindkraft.

Centerpartiet i Hässleholm (16)
1. Centerpartiet anser att planförslaget är starkt kopplat till nuva-
rande regelsystem och anser att vissa punkter bör få en mer moderat 
beteckning i och med de centrala utredningarna som kommer t.ex. 
miljöprocessutredningen.

2.De så kallade ”tysta områden” bör kunna utnyttjas om man efter 
noggrann prövning finner att störningarna inte är så stora att de vä-
sentligt påverkar syftet med området.

Moderata samlingspartiet i Hässleholm (17)
1. Anser att vindkraftsetableringar bör koncentreras till några områ-
den som har de bästa förutsättningarna och bör minst kunna inrymma 
20 verk.

2. Tillstånd för att bygga vindkraftverk måste vara villkorade med 
bindande krav ansvar att i framtiden finansiera rivning och omhän-
dertagande av uttjänta verk.

3. Vill att utbyggnaden koncentreras till något eller några områden 
med tydliga avstånd mellan.

4. Området kring riksintresseområdet Gumlösa är särskilt olämpligt 
för vindkraftutbyggnad med anledning av de höga kulturvärdena i 
området.

5.Vår ambition är att ett respektavstånd om minst 10 meter tornhöj-
den ska hållas till närmaste bostad och andra skyddsvärda objekt.

Kristdemokraterna (18)
1. Ställer sig tveksamma till att det skall vara detaljplan för varje 
byggnation. 

2. Det är viktigt att vissa områden är fria från vindkraft men områ-
den som Verum, norr om Vie-ån och Röke – Algustorpsområdet är 
enligt vår mening möjliga för utbyggnad utan större olägenheter.

3. Enskilda verk bör få uppföras då förutsättningarna i övrigt är 
uppfyllda.

4. De olika givna begränsningar såsom avstånd, skuggningar, ljudef-
fekter mm som finns, ska nogsamt iakttas.

Miljöpartiet de gröna i Hässleholm (19)
1. Miljöpartiet stöder förslaget om att vindkraftsetableringar ska 
föregås av detaljplanering men undrar varför inte områdesbestäm-
melser kan användas istället.

2. Vill att etableringar av vindkraft sker i grupper med undantag för 
mark där det redan idag finns störningar såsom verksamhetsområ-
den, vid vägar och järnvägar där marken är så begränsad att fler verk 
inte får plats.

3. Det bör också vid all ny detaljplanering av verksamhetsområden 
och infrastruktur prövas om etablering av vindkraft är möjlig.

4. Miljöpartiet föreslår att kommunen ska ha ett effektmål för hur 
mycket el som ska produceras av vindkraft.

Socialdemokraterna i Hässleholm (20)
1. Tycker att punkten ”Avståndet mellan grupper och parker av vind-
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kraftverk ska vara så stort att de upplevs som fristående formationer” 
bör förtydligas. 

2. Anser att det är viktigt att vi etablerar en stor vindkraftspark innan 
vi etablerar på andra ställen.
 
Folkpartiet liberalerna och Folkets Väl i Hässleholm (21)
1. Kommunens prägel, med dess kultur- och naturmiljöer, får inte gå 
förlorad.

2. Anser att vindkraften koncentreras till något eller några områden i 
kommunen.

3. Minsta respektavstånd till bebyggelse bör var 10 gånger tornhöj-
den.

4. Inom de områden som pekats ut som vindkraftsområden bör strä-
van vara att verken bildar linjer eller mönster där så är möjligt.

5. Anser att vindkraften i första hand bör byggas ut i det område som 
är beläget mellan Ignaberga och Norra Mellby.

6. Området kring Gumlösa skall hållas fritt från vindkraftsetable-
ringar.
 
7.All vindkraftsutbyggnad skall ske inom de av kommunen fastställ-
da vindkraftsområdena.  

Vänsterpartiet i Hässleholm (22)
1. Vänsterpartiets ställningstagande är att vindkraften är nödvändig, 
men att  utbyggnaden måste ske i samklang och bevarande av värde-
fulla naturområden samt att människors hälsa inte riskeras.

Vittsjö turistförening, Friluftsfrämjandet i Hässleholm, Hovdala 
vänner, Byalaget Västra Torup & Nätverk Färingtofta norra (23)
1. Det ska krävas detaljplan för alla vindkraftsetableringar.

2. Vindkraftutbyggnad skall koncentreras till platser som har bäst  

vindkraftpotential och kan rymma en betydande produktionsanlägg-
ning.
3. Anser att det inte bör etableras vindkraftverk i redan störda mil-
jöer. Detta på grund av att miljöerna inte är störande ur ett visuellt 
perspektiv. Skulle det byggas på dessa platser främjar det bara en 
spridning av verk i kommunen.

4. Utbyggnaden bör koncentreras till en eller två platser i kommu-
nen.

Kristianstad Airport (24)
1. För att säkerställa att flygtrafiken på Kristianstad Airport inte 
påverkas negativt av en vindkraftsetablering vill vi ha en opartisk 
utredning som visar att så inte är fallet. Detta gäller alla eventuella 
etableringar inom 55 kilometer från något av inflygningshjälpmedlen 
som finns vid Vä och mellan Everöd och Degeberga.

E.ON Sverige AB (25)
1. Minsta avståndet mellan vindkraftverk och ledningar är 200 meter.

Brittedals Elnät (26)
1. Ser med fördel att eventuella vindkraftverk placeras i närheten av 
20 kV nätet.

HS Kraft (27)
1. Påpekar att en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 
Detta ska ske även mellan de allmänna intressen som tidigare pekats 
ut i översiktplanen och å andra sidan det allmänna intresset som 
vindkraften utgör.

2. Begreppet ”Natur storområden” är väldigt vagt eftersom det är 
oklart vilka de höga naturvärden som ska skyddas är. Storområdena 
upptar stora delar av kommunen så några unika naturvärden är det 
således inte tal om. Sannolikt går det att samexistera på dessa platser 
och vi ser ingen anledning till varför vindkraftsetableringar automa-
tiskt ska uteslutas från dessa områden.

3. ”Bullerfria områden” inom Hässleholms kommun är lokaliserade 
till platser där det tidigare inte funnits motstående intressen, vilket 



74    Tillägg till Översiktsplan - Tema Vindkraft

inneburit att någon avvägning inte har behövts göras. En avvägning 
mellan det nationella intresset vindkraft och bullerfria områden inom 
Hässleholms kommun måste göras.

Eolus Vind AB (28)
1. Etableringar i områden med få motstående intressen borde kunna 
prövas utan föreliggande detaljplan.

2. Detaljplaneprocessen är tids- och resurskrävande.

3. Det finns stora möjligheter för allmänheten att bli delaktiga i pro-
cessen även med bygglovsförfarande.

4. Om en vindkraftsetablering inte genomförs skulle en detaljplan 
hindra en framtida exploatering av området. 

5.Detaljplan medför en oönskad inskränkning i jakträtten då ord-
ningslagen 3 kap 6 § träder i kraft inom detaljplanelagt område. 
Detta kan undvikas genom ett konventionellt bygglovsförfarande

Vindkompaniet (29)
1.Vindkraften ska inte behandlas som ”sist på plan” på grund av att 
en översiktplan redan finns utan vägas mot andra allmänna intressen.

2. Förespråkar att kommunen har någon form av kvantitativt mål för  
utbyggnaden. Det är först när ett mål finns som intresseavvägningar 
kan göras på ett korrekt sätt.

3.Anser att detaljplan är en onödig dubbelprövning och förordar 
bygglov eller områdesbestämmelser om kommunen vill hålla på en 
hårdare reglering.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd (30)
1. Förespråkar ett skyddsavstånd till bebyggelse på 10 gånger total-
höjden.
 
2. Placera all vindkraft på Nävlingeåsen och freda övriga områden i 
kommunen.

3. Att alla mätningar för ljudutbredning relateras till navhöjden istäl-
let för den nuvarande standardiserade mäthöjden av 10 meter.

4. Hänsyn skall tas till överlagrade impulsljud från vindkraftverk i 
grupp. 
Hyresgästföreningen (31)
1. Det är viktigt att en utbyggnad av vindkraftverk inte påverkar 
natur, djur och rekreationsmöjligheterna för kommuninvånarna.

Göingebygdens Biologiska Förening (32)
1.Anser att det bör byggas få och stora parker av vindkraftverk inom 
ett begränsat område. 

2. Förordar att enstaka verk och grupper av verk bara byggs i redan 
”störd natur” till exempel vid avfallsanläggningar, industrier och 
längs ledningsgator.

3. Hur blir inverkan på allemansrätten och vilka blir konsekvenserna 
för djurlivet?
 
4. Efterfrågar ”övergångszoner” i anslutning till områden undantagna 
för vindkraftsutbyggnad.

Friluftsfrämjandet i Hässleholm (33)
1. Anser att all vindkraftsetablering bör ske inom ett till två större  
sammanhängande områden.

Byalaget Västra Torup (34)
1. Tycker att hänsyn ska tas till naturvårdsplanen och översiktsplanen 
och planera vindkraftsutbyggnaden utifrån dessa två dokument.

2. Anser också att vindkraften ska koncentreras till vissa platser där 
de får så lite omgivningspåverkan som möjligt.

Hässleholms flygklubb (35)
1. Påpekar att inom bifogad karta gäller särskilda krav på utmärkning 
eller uppförande av byggnader som skulle kunna påverka flygverk-
samheten.
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Vittsjö turistförening (36)
1. Tycker att det vore bäst att koncentrera vindkraftsutbyggnaden till 
en eller ett par platser i kommunen. Föreslagna platser är Nävlinge-
åsen och område väster  om Matteröd.

Anna Ralsgård, Stefan Pålsson, Karin Ralsgård, Hans Dahlberg 
och 1 anonym (37)
1. Ifrågasätter kommunens rätt att i översiktplanen peka ut områden 
som buller fria och natur storområde.

2. Anser också att en dialog mellan kommunen och fastighetsägarna 
har skett på ett icke önskvärt sätt.

3. Påpekar också att översiktsplanen inskränker på fastighetsägarna 
rätt att  bruka sin mark.

4. Påpekar också att det är viktigt för skogsägarna att få använda sin 
mark på ett sådant sätt som ger bäst resultat såväl ekonomiskt som 
miljömässigt.

Maj-Britt Ohlsson (38)
1.Påpekar att det för lantbrukets överlevnad är viktigt att få möjlighet 
att kunna uppföra vindkraftverk på sin fastighet.

”Namnlista” stöd för Kulturnämndens yttrande (39)
1. 355 personer har skrivit under en namnlista som stödjer Kultur-
nämndens yttrande om bevarandet av Gumlösa samt att man vill 
utöka området för riksintresset.

Bo Hörgerud (40)
1. Anser att vindkraftsutbyggnaden bör ske till havs eller möjligtvis i 
områden som på Nävlingeåsen. 
2. Påpekar att aspekter som turism är viktigt att väga in då man pla-
nerar för vindkraft.

Bengt Nilsson m.fl. (17 personer) (41)
1.Anser att kommunen bör peka ut området Matteröd som särskilt 
lämpligt för utbyggnad av vindkraft.

Tim Nilsson (42)
1. Anser att planering av vindkraft bör ske på platser där stillhe-
ten redan är störd. Med detta menas platser där vindkraftsverkens 
störande påverkan inte utgör någon nämnvärd skillnad mot redan 
befintliga fond av ljud, ljus och störd horisont.

2. Ingen vindkraft bör tillåtas i gränsen mellan Klippans, Perstorps, 
Höörs och Hässleholms kommun.

Lars Paulsson och Anders Paulsson (43)
1. Anser att vindbruk bör tillåtas norr om område kring Vie åns 
dalgång inom Natur, storområde. Skogsområdet är på stor areal 
obebyggt och eventuella störande effekter kommer att bli mindre än 
på mer centralt belägna områden.

Gunnar Linderoth (44)
1. Anser att vindkraften bör begränsas till ett område på Nävlinge-
åsen och att kommunen i övrigt fredas från vindkraft. 
 
2. Anstånd till bostad bör anges till tio gånger totalthöjden.

Christina Viger Lundius m.fl. (7 personer) (45)
1. Påpekar att de miljöer med stora sammanhängande grönområden 
och tysta områden som finns i kommunen är unika och inte går att 
återskapa.
 
2. Anser att man ska bygga ut vindkraftverken i redan störda lägen 
som längs vägar och järnvägar eller möjligtvis på Nävlingeåsen.
 

Pål Börjesson m.fl. (5 personer) (46)
1. Anser att vindkraftverk bör få placeras 400-500 meter från Al-
gusttorpssjöarna.

2. Detaljplanering i skogsmark är orimligt och onödigt. Det ger 
också negativa effekter såsom att jakt ej blir tillåtet utan skottloss-
ningstillstånd.



76    Tillägg till Översiktsplan - Tema Vindkraft

Ebbe Lind (47)
1. Anser att det går att kombinera stora naturområden och vindkraft 
då vindkraftverken och inte förtar naturintrycken nämnvärt.

Lars Jonasson (48)
1. Påpekar att det i Fjärhusmossen finns ett mindre antal orre och 
tjäder. Vindkraftverk lokaliserade här skulle göra slut på dessa hotade 
arter. Påpekar också att Sverige i och med RIO-avtalet skrivit under 
på att utarmningen av den biologiska mångfalden ska ha upphört till 
2010.

Åsa Ernstsson, Peter Johansson, Teddy Olsson, Jan-Åke Olsson 
och Ulrika Widmark (49)
1. Koncentrera all utbyggnad till Nävlingeåsen och kräv detaljplan.

Zaida Thorgren, Johnny Svenzon, Kjell Wetterlöv och Björn 
Widmark (50)
1. Anser att vindkraften ska samla i grupper och föreslår Nävlinge 
och eventuellt något område till.

Lennart Rundstedt och Bertil Rundstedt (51)
1.Undra hur jakten påverkas vid detaljplanering och hur värdet på  
bostadsfastigheter kommer att påverkas om det kommer verk i närhe-
ten.

Bertil Albinsson, Anne-Beth Widmark, Acke Niléhn och Tomas 
Nilsson (52)
1. Samla verken på Nävlingeåsen, mot Klippan och Höör samt mot 
Örkelljunga.

Glenn Åhsted och Axel Wilhelm (53)
1. Samla verken på Nävlingeåsen, mot Klippan och Höör, mot Örkel-
ljunga och området öster om Emmaljunga. 

Frosten Nilsson och Gert Cöster (54)
1. Förespråkar att det byggs vindkraftsverk i Boalt. Påpekar att han 
delar kommunens åsikt med att bara bygga i grupper

Lars-Åke Assarsson (55)
1. Anser att området öster Stora Kampholma bör undantas från vind-
kraftsutbyggnad på grund av det rika djur och natur liv som finns på 
platsen.

Sture Svantesson m.fl. (4personer) (56)
1. Påpekar att det är viktigt att jakten inte får några restriktioner vid 
utbyggnad. 

Hans Klementsson (57)
1. Anser att vindkraftverk ska placeras på de platser där de gör störst 
nytta och orsakar minst störningar. 

Svenne Hermodsson (58)
1. Anser att vindkraftverken bör byggas nära befintliga vägar så att 
inte nya breda vägar måste tillskapas. 

Bodil Broberg (59)
1. Påpekar att ansökta verk påverkar bebyggelsen oerhört och före-
språkar att område väster om Isakstorp borde undantas från exploate-
ring.

Torsten Ising (60)
1. Påpekar att det finns två flygfält inom kommunen.

Gunhild Lindhe (61)
1. Undrar hur fågellivet kring Boalt kommer att påverkas av en 
utbyggnad. Undrar också över hur fastighetsägare kompenseras för 
värdeminskningar vid en exploatering.

Bengt-Olov Karlsson (62)
1. Vill ha ersättning för värdeminskning på fastighet vid exploatering.

1 Anonymt yttrande (63)
1.Inga vindkraftverk bör få byggas i Bjärnum, Mala och Vankivaom-
rådet. 
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Kommentarer

Buller
Naturvårdsverkets och Boverkets rekommenderade riktvärden för 
buller från vindkraftverk skall tillämpas vid prövningen. Ljudnivån 
gäller den sammanlagda ljudnivån för vindkraftverk i grupp, anting-
en de är prövade som grupp eller om de genom sin placering ökar 
den sammanlagda ljudnivån. I områden där naturupplevelsen och 
tystnaden är viktiga faktorer gäller Naturvårdsverkets och Boverkets 
riktlinjer för buller vid bostäder, reducerat med 5 dBA.

Detaljplan 
Enligt kommunens uppfattning har vindkraftverk en sådan betydande 
påverkan på omgivningen att de ska föregås av en lämplighetspröv-
ning i detaljplan. Detta då översiktsplanen inte kan upprättas på en 
sådan detaljnivå som krävs för att kunna göra tillräckliga lämplig-
hetsbedömningar för enskilda verk eller områden för grupper av 
verk. 

Motiv för detaljplan
- Vindkraftverk får en betydande inverkan på omgivningen. Vind-
kraftsintresset skall vägas samman med andra allmänna och enskilda 
intressen.

- Det allmänna intresset att tillvarata och utnyttja vindenergin på 
respektive plats kan optimeras genom detaljplanearbete.

- Vindkraftsintresset kan i detaljplanen vägas mot tidigare beslutade 
allmänna intressen och mot andra motstående enskilda intressen.

- Rättssäkerhet. Genom en tydlig planprocess kan berörda sakägare 
bli delaktiga och följa beslutsprocessen redan på ett tidigt stadium. 
Detaljplanen är juridiskt bindande och fastighetsägare som lider 
planskada har till exempel möjlighet att söka ersättning.

- Trygghet för vindkraftsexploatören. Byggnadsnämnden kan neka 
bygglov för bostäder inom skyddsområdet med hänvisning till 
detaljplanen. Bygglovfrågan är oftast avgjord i planen. Bygglovbe-
frielse är möjlig att ge i detaljplanen. Bygglov gäller för endast två 

år varefter ny bygglovprövning måste ske om  byggandet av verket 
dessförinnan inte påbörjats. Tid mellan beställning och leverans av 
vindkraftverk är oftast längre än två år. En lagakraftvunnen detalj-
plan ger en trygghet över tiden för vindkraftsexploatören.

- Den parallella prövningen enligt miljöbalken kan samordnas med 
detaljplaneprocessen.

- Kommunens enda möjlighet att planmässigt styra etableringarna. 
Gör kommunen aktiv i sina beslut. Prövning genom endast bygglov 
ger kommunen en passiv och ”polisiär” roll. Kommunen skall då 
endast bedöma aktuell specifik bygglovsansökan och verkets eventu-
ella olämplighet mot andra starka motstående intressen. Detta ger en 
slumpartad och ingen planerad utbyggnad av vindkraften.

- Utredningskravet ligger hos exploatören att visa att föreslagna verk 
är fysiskt möjliga och ekonomiskt försvarbara. Kommunen undviker 
att i bygglov prövar verk som inte kommer att kunna uppföras på 
grund av genomförandemöjligheterna inte är tillräckligt utredda av 
sökanden.

Skuggningar
Vid varje etablering ska sol- och skuggförhållandena till närliggande 
bostäder och annan störningskänslig bebyggelse studeras och redovi-
sas. Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer för maximal skuggtid 
ska användas vid prövningen.

Värden på fastigheter och hus
Vid upprättande av detaljplan har fastighetsägare som lider så kallad 
planskada möjlighet att söka ersättning för skadan som uppstår på 
deras fastighet. 

Skyddsavstånd
Skyddsavståndet till befintliga bostäder bör minst vara 500 meter, 
dock minst 5 gånger vindkraftverkets totalhöjd.

Etableringar på industrimark
Etableringar på industrimark ligger utanför utpekade områden och 
bör prövas som andra ej utpekade områden.
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Flygplatser, signalljus osv.
Anståndet till flygplatser m.fl. prövas med en hänsynszon som fast-
ställs efter samråd med respektive anläggnings huvudman.

Tillståndsprövningar
Regeringen kan tillåtlighetspröva vindkraftsanläggningar på minst 
10 MW på kommunfullmäktiges begäran. Någon sådan prövning för 
dessa utpekade områden kommer inte att begäras. De bedöms inte 
heller utgöra sådana lämpliga områden för vindkraft som avses i 3 
kap 8 § första stycket miljöbalken.

Kulturmiljöer
Kyrkor, slott och herrgårdar är exempel på viktiga karaktärsskapande 
element och landmärken som sedan lång tid tillbaka varit domine-
rande inslag i vårt kulturlandskap. Syftet har redan från början varit 
att dessa byggnader skall dominera i landskapsbilden och ge ett im-
ponerande intryck på iakttagaren. Idag skapar de därtill ett tidsdjup 
som ger oss en känsla av att förflytta oss bakåt i tiden. Vindkraftverk 
bryter mot det historiska landskapets karaktär och drar platsen in 
i nutiden, vilket gör det svårare att förstå och uppleva den histo-
riska dimensionen. Vidare uppstår ofta en tydlig skalkontrast när ett 
vindkraftverk uppförs i närheten av områden med karaktärsskapande 
element av kulturhistoriskt värde. Detta måste beaktas särskilt vid 
den kommande lämplighetsprövningen av vindkraftutbyggnaden. 

Ett exempel på detta är området kring riksintresseområdet i Gumlösa 
som Länsstyrelsen, av kulturmiljöskäl, pekat ut att vara av särskild 
betydelse att bevara för såväl dagens kommuninnevånare och besö-
kare som för framtida generationer.

Tysta områden
Dessa områden kan i framtiden komma att bli viktiga för människor i 
hela regionen. I Länsstyrelsens planeringsunderlag, sägs att det finns 
tämligen få områden där ljudnivån inte överstiger 30 dB. Länsstyrel-
sen gör bedömningen att tysta områden har stor betydelse för män-
niskans upplevelse av natur. Denna bedömning ligger helt i linje med 
miljöbalken. I 3 kap 2 § miljöbalken anses stora sammanhängande 
opåverkade områden vara tveksamma för etablering av vindkraft. 
Tysta områden utöver eventuellt utpekade lämpliga områden, före-
slås inte bli aktuella för exploatering av vindkraft

Stora naturområden
Det finns områden som utan närmre prövning är olämpliga för ex-
ploatering av vindkraft. Områden som enligt översiktsplanen redan 
har annan motstående markanvändning är undantagna.  

Dessutom föreslås alla naturområden av riksintresse liksom de klass 
1-områden som pekats ut i kommunens naturvårdsprogram och över-
siktsplan att undantas från utbyggnad av vindkraft.

Enskilda, grupper och parker
Vindkraftverk i Hässleholms kommun ska byggas i grupper eller 
parker för att få ett optimalt utnyttjande av vindenergin. Enstaka 
verk ska samordnas med andra eller helt undvikas.

Utbyggnadsområden
Ett antal större utbyggnadsområden som kommunen anser vara 
lämpliga för större vindkraftsetableringar kommer att pekas ut.

Avstånd till ledningar vägar och järnvägar
Anståndet till vägar och järnvägar m.fl. prövas med en hänsynszon 
som fastställs efter samråd med respektive anläggnings huvudman. 
Avståndet till järnvägar och vägar bör dock vara minst vindkraftver-
kets totalhöjd.

Fåglar och djurliv
Vidare undersökningar och kommer att krävas i detaljplanearbetet. 
Frågan avses beskrivas närmare i MKB:n.

Jakt
Avlossning av skott är inom detaljplanelagt område är inte tillåtet 
utan skottlossningstillstånd. Jakt I område med vindkraftverk ska I 
enlighet med jaktlagen bedrivas så att människor och egendom inte 
utsätts för fara.
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Inkomna synpunkter - utlåtande

Tillägg till ”Översiktplan för Hässleholms kommun 2007” tema 
Vindkraft

Samrådsförslaget reviderades efter samråd och byggnadsnämnden 
beslutade om utställning 
2008-08-12. Tillägget har varit utställt för granskning under tiden 3 
december 2008 – 6 februari 2009.
Förslaget har skickats till myndigheter, kommunala förvaltningar, 
politiska partier, intresse-organisationer och vindkraftsföretag. 
Planhandlingarna fanns tillgängliga för allmänheten på biblioteken i 
Hässleholm, Tyringe och Vinslöv samt på servicekontoren i Sösdala, 
Vittsjö och Hästveda. Dessutom fanns handlingarna tillgängliga på 
stadsbyggnadskontoret och på kommunens hemsida.
Ett allmänt samrådsmöte hölls den 24 januari 2008 i Glashuset på 
Norra Station i Hässleholm och ett utställningsmöte hölls den 8 de-
cember 2008 Glashuset på Norra Station i Hässleholm

Följande har inkommit med skrivelser 

1. Länsstyrelsen i Skåne län
2. Vägverket
3. Banverket
4. Region Skåne
5. Transport styrelsen
6. Försvarsmakten, södra skånska regementet
7. Skogsstyrelsen

8. Tekniska kontoret
9. Räddningstjänsten
10. Miljönämnden

11. Markaryds kommun
12. Hörby kommun
13. Perstorps kommun
14. Höörs kommun
15. Örkelljunga kommun
16. Kristianstads kommun

17. Klippans kommun

18. Centerpartiet i Hässleholm 
19. Folkpartiet liberalerna och Folkets Väl 
20. Några moderater (30 personer)
21. Miljöpartiet de gröna

22. Hyresgästföreningen
23. E.ON Sverige AB
24. Göingebygdens Biologiska förening 
25. Skånes ornitologiska förening
26. Ljungbyheds flygplats/SIKAB
27. Friluftsfrämjandet i Hässleholm
28. HS Kraft AB
29. TeliaSonera AB
30. Gustafsborgs Säteri AB
31. Byalaget Västra Torup
32. Hovdalas vänner

33. Börje Nilsson
34. Bengt-Åke Nilsson
35. Björn Redlund & Jette Olsen
36. Teddy Olsson
37. Björn Widmark
38. Tore Kvist & Acke Niléhn
39. Klaus Lanbert
40. Sven & Cristina Andersson
41. Pål Börjesson (6 personer)
42. Gertrud & Bernhard Andersson (10 personer)
43. Bodil Larsson & Jörn W Larsen
44. Svenne Hermodsson
45. Sture Svantesson
46. Gunhild Lindhe
47. Ulrika Widmark
48. Klas & Christina Vigre Lundius (5 personer)
49. Lars-Åke & Karin Assarsson
50. Lars & Catarina Hillman
51. Jørgen Born Rasmussen
52. John Kjellberg
53. Anita Mattsson
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54. Bengt Ekstrand & Anita Enbuske
55. Erling & Elsy Rooth
56. Ann & Bo Persson (6 personer)
57. Bodil & Tomas Broberg (4 personer)
58. Desirée Karlsson m fl (64 personer)
59. Anna Kristensson m fl (50 personer)
60. Angela Figueroa & Günter Horn

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Länsstyrelsens granskningsyttrande (1)
1. Länsstyrelsen ser positivt på det sätt Hässleholms kommun sätt att 
utreda och ta ställning i frågan om vindkraftetableringar samt krite-
rier för utbyggnad av vindkraft. 

2. Länsstyrelsen påpekar att mellankommunala frågor behandlats 
föredömligt genom tidiga samråd med grannkommuner.

3. Kommunen tar tydligt ställningstagande angående riksintressena 
för naturvård och Natura 2000 och detta är bra. Länsstyrelsen liksom 
kommunen anser att det är viktigt att skydda Natura 2000 från vind-
kraftsetableringar. Angående totalförsvaret finns inga övergripande 
intressekonflikter. Det kan dock visa sig att enskilda verk kan komma 
att utgöra hinder för försvarsmakten, detta bör prövas i varje specifik 
detaljplan. 
  
4. Det tematiska tillägget behandlar inte frågor om hälsa och säker-
het. Länsstyrelsen kan med hänsyn till planens översiktliga skala 
inte precisera om det i senare planeringsskeden kan bli aktuellt med 
ingripanden utifrån hälsa- och säkerhetsaspekterna.

5. Länsstyrelsen finner att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) på 
ett tydligt sätt beskriver konsekvenser för miljön samt vilka förebyg-
gande åtgärder man anser nödvändiga. MKB är genomgående hög 
kvalitet.

Vägverket yttrande (2)
1. Vägverket ser positivt på tillägget där samlat grepp tas kring vind-
kraftfrågan.

2. Av säkerhetsskäl tillåts inte etablering av vindkraftverk närmre 
allmän väg än avstånd motsvarande verkets totalhöjd, dock aldrig 
närmre än 50 meter.

Banverket yttrande (3)
Hänvisar till yttrande i samrådsskedet, avseende skyddsavstånd. De 
har inget att erinra mot 
vindkraftsplanen.

Region Skåne (4)
Region Skåne ser positivt på att kommunen tar ett helhetsgrepp om 
vindkraftsfrågan och belyser de motstående intressen som finns. 
Grannkommunernas intressen förefaller väl genomgånga och viktigt 
att diskussionen mellan kommunerna hålls levande.

Transportstyrelsen yttrande (5)
1. Hänvisar till sitt (Luftfartsstyrelsen) tidigare samrådsyttrande. 
Angående störningar för navigerings- och inflygningshjälpmedel.

2. De vill upplysa om de nya föreskrifterna om markering av bygg-
nader, master och andra föremål (LFS2008:47) med en höjd av  45 
meter eller högre över underliggande mark- eller vattenyta ska upp-
föras och då  föremålet är beläget utanför de för en flygplats 
fastställda hinderbegränsade ytorna.

Försvarsmakten, södra skånska regementet (6)
I Hässleholms kommun kan riksintresset för försvarsmakten komma 
att påverkas menligt av uppförande av vindkraftverk. De höga 
verken kan utgöra flyghinder eller komma att störa olika typer av 
kommunikationssystem. Försvarsmakten bör därför kontaktas i tidigt 
skede i plan- och bygglovärenden som berör objekt högre än 20 me-
ter utanför tätort och 50 meter inom tätort
 
Skogsstyrelsen (7)
Framhåller att placeringen av vindkraftverk i skogsmark inte får 
innebära att aktivt brukande av skogen hämmas på grund av risken 
för oönskade visuella effekter då skogen avverkas. 
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Tekniska kontoret (8)
Har inga ytterligare synpunkter än de som lämnades i samrådet, 
angående vikten av satsning på alternativa energikällor.

Räddningstjänsten (9)
Räddningstjänsten påpekar vikten att säkerställa möjligheten att få 
ut, och ner, skadad person från generatorutrymme. 

Miljönämnden (10)
Stöder ställningstagandena i tillägget till översiktsplanen och anser 
att det är positivt att kommunen har en gemensam plan och inrikt-
ning att jobba mot. Det ger goda förutsättningar att samordna pröv-
ning för vindkraftsanläggningar parallellt enligt miljöbalken hos 
miljönämnden eller länsstyrelsen med detaljplan och bygglov hos 
byggnadsnämnden. 

Markaryds kommun (11)
Ingen erianran
  
Hörby kommun (12)
Ingen erinran

Perstorps kommun (13)
Önskar att Hässleholms kommun samråder i ett tidigt skede vid eta-
bleringar nära kommungränsen.

Höörs kommun (14)
Ett utpekat område lämpligt för vindkraftsetableringar gränsar till 
Höörs kommun vid Hagstad-Stavaröd, Ella och söder om Korsaröd. 
Det finns motstående intressen på deras sida kommungränsen befint-
lig och planerad fritidsbebyggelse samt natur- och kulturintressen. 
Det är viktigt att kommunerna samverkar och samråder vid behand-
lingen av ansökningar för vindkraftverk nära kommungräns, efter-
som vindkraftverk kan ge påverkan över kommungränsen.

Örkelljunga kommun (15)
Inom arbetet med att ta fram tillägg till Örkelljungas översiktsplan 
ÖP07, tema vindkraft, kommer samråd att ske med Hässleholms 
kommun. Intresset för vindkraft är stort och många frågor i gräns-
området mellan kommunerna återstår. De betonar att en fortsatt aktiv 

dialog är viktig.

Kristianstads kommun (16)
Kristianstads kommun är positiv till Hässleholms kommuns planför-
slag gällande vindkraftens utbyggnad. I enskilda ärende är det viktigt 
att det finns en öppen dialog kommunerna emellan för att samordna 
vindkraftsetableringar nära kommungränsen.

Klippans kommun (17)
Anser att tysta områden inte per automatik kan undantas från vind-
kraftsetablering, utan bör ingå i utredningsområden.

Centerpartiet i Hässleholm (18)
1. Anser att det är av stor vikt att områden och fastigheter som har de 
rätta förutsättningarna för vindkraft, ska få möjlighet att utvecklas. 

2. Vidare bör det vara möjligt att pröva etablering av vindkraft även 
om den ligger i så kallade tysta områden.

3. Meningen ”enstaka verk ska samordnas med andra verk eller, om 
det inte går helt  undvikas” bör ändras från helt till helst.

Folkpartiet liberalerna och Folkets Väl (19)
1. De anser att vindkraftverksutbyggnaden bör koncentreras till något 
eller några lämpliga större områden. Ett sådant ”storområde” bör 
kunna rymma 40 vindkraftsverk när det är fullbyggt. Övriga delar av 
kommunen skall hållas fri från vindkraftsverk. Utställningsförslaget 
har till stor del tagit hänsyn till deras synpunkter, dock anser de att 
man bör bygga ut ett ”storområde” i taget, förslagsvis Nävlingeåsen.
 
2. De stödjer kravet på lämplighetsprövning med detaljplan.

Några moderater (30 personer) (20)
1. De är positiva till successiv utbyggnad av vindkraft i kommunen. 
De påpekar synpunkter som de framförts i samrådet; koncentrera 
etableringar till några områden, minimera störningarna för boende, 
rörligt friluftsliv, rekreation och turism, villkora byggnation av vind-
kraft, m m
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2. Det är positivt att utställningsförslaget har väsentligt tagit med 
de synpunkter de haft och att detaljplanekravet har förtydligats. De 
utgår ifrån att detta kommer vara kvar i slutversionen av Tema Vind-
kraft.

Miljöpartiet de gröna (21)
1. De är positiva till förslagets ambition att balansera behovet av 
en kraftig utbyggnad mot behovet av att bevara naturmark och att 
utbyggnad ska ske med allmänintresset som styrande kriteriet. 
 
2. Områden som redan är exploaterade och bullerutsatta bör prövas 
särskilt för möjlighet och lämplighet att bygga vindkraft (t.ex. indu-
striområden). Den visuella störningen bör dock beaktas.
 
3. All ny detaljplanering för verksamhetsområden och infrastruktur 
bör pröva möjlighet till etablering av vindkraft inom planområdet.

Hyresgästföreningen (22)
De har inget att erinra.

E.ON Sverige AB (23)
Ur flygsäkerhetssynpunkt är det viktigt att vindkraftverk placeras 
minst 100 meter från kraftledning vid master lägre än 50 meter, och 
minst 200 meter från kraftledning vid master över 50 meter. Detta 
eftersom de använder sig av helikopter både vid lokalisering av led-
ningsskador och för att kontinuerligt besiktninga sina kraftledningar. 
De påpekar att elförsörjning är en mycket viktig funktion i samhället 
och det är en låg acceptans mot avbrott.

Göingebygdens biologiska förening (24)
1. Rent allmänt är de positiva till utbyggnad av vindkraften. De har 
förslag på förändring av formulering av kommunen övergripande 
vision (citerad i förordet).
 
2. De påpekar att det är viktigt att visa gränserna för de fyra utpekade 
områdena med hänsyn till den verkliga landskapsbilden.
 
3.De är positiva till att vindkraftsetableringar lämplighetsprövas i 
detaljplan.

4. Då stora investeringar krävs och bristande erfarenhet av att bygga 
i skogsbygder föreslås att man börjar bygga ut i ett område först och 
utvärdera detta innan nästa område påbörjas. 

5. ”Del av Matterödsåsen” bör inte exploateras i ett första skede 
bland annat för att det delvis ingår i ”bullerfritt område” och tillsam-
mans med grannkommunerna Höör, Klippan och Perstorp bör en 
samsyn för området presenteras först.
 
6. Miljökonsekvensbeskrivningen har inte nog poängterat miljöpro-
blemen i anslutning till varje verk, i form av buller, ljuseffekter dag 
som natt samt skuggbildning. 
 
Skånes ornitologiska förening (25)
1. De avråder som regel från skogsbaserad vindkraft eftersom det 
ännu inte gjorts någon studie över hur skogens djur reagerar på 
vindkraftverk och med kraftigt utökade och förstärkta vägnät.
 
2. De anser att tillägget är för vagt skrivet, eftersom förutom i de 
utpekade områdena även kan komma etableringar i andra delar av 
kommunen. I miljökonsekvensbeskrivningen sägs dessutom att 
vindkraft kan komma att etableras i olämpliga områden, detta är inte 
acceptabelt.
 
3. Område Nävlingeåsen anser de mest lämpligt för byggnation av 
vindkraft. Område väster Vittsjö kan klara ett mindre antal verk, 
med fördel vid redan hårt exploaterade Flåssmyr. Område öster 
Emmaljunga innehåller mycket myr- och våtmarker och gränsar/
tangerar till flera sjöar varför de är försiktiga angående acceptans 
för vindkraftverk – och anläggande av nya vägar. De anser att större 
delen av området är olämpligt för byggnation av vindkraft. Område 
Matterödsåsen i området finns ornitologiska, tysta, mörka samt stora 
kulturella värden. Området är ett av de sista skånska stora tysta och 
mörka område med unika kvalitéer. Trots detta tycks området vara 
något av ett centrum för vindkraftsintressen i Skåne, förutom nästan 
150 verk med en höjd på över 100 meter tillkommer ingrepp i form 
av nya eller modifierade vägar (breddade, uträtade, förstärkta) samt 
diverse störningar som ljud, ljus och skuggor. De påpekar på att om-
rådet borde i stället pekas ut som olämpligt för vindkraftsetablering.
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Ljungbyheds flygplats/SIKAB (26)
De har fått in hinderremisser från 113 vindkraftverk i Hässleholms 
kommun. Luftfartsverket (nu transportstyrelsen) har för operatö-
rerna beskrivit konsekvenserna och redovisat vilka totalhöjder som 
inte påverkar Ljungbyheds flygplats. Merparterna av remisserna 
påverkade MSA sektorn till flygplatsen. I område sydväst Tyringe är 
en del av verken grupperade inom flygplatsens kontrollzon. De vill 
se en dialog angående verkens totalhöjder. 

Friluftsfrämjandet i Hässleholm (27)
De är positiva till att deras synpunkter har beaktats och att allmän-
intresset lyfts fram. De anser att det är lämpligast att börja bygga ut 
vindkraft i ett område och utvärdera de vunna erfarenheterna innan 
man går vidare. MKBn tar inte i tillräcklig grad upp de negativa 
konsekvenserna för miljön till följd av vindkraftsbyggande. 

HS Kraft AB (28)
De planerar 7 vindkraftverk i område väster Vittsjö. I område Näv-
lingeåsen planerar de 17 vindkraftverk och har hämtat in ett omfat-
tande kunskapsunderlag. I område Matterödsåsen planerar de två 
projekt och vindmätning pågår sedan ett år med 100 meters mast. 
Dessa är belägna i ren produktionsskog med goda respektavstånd 
till upplevelsevärden. De har hämtat in ett omfattande kunskapsun-
derlag som styrker lämpligheten för vindkraftsetablering med vissa 
justeringar. 

TeliaSonera AB (29)
Området Nävlingeåsen berör befintlig radiolänkstråk. Med hänsyn 
till att tänkt lokalisering av vindkraftverk befaras medföra allvarliga 
bekymmer för teletrafiken inkl. radiolänkstationerna måste TeliaSo-
nera avstyrka föreslagen lokalisering. Om ett område om 100 meter  
på var sida om länkstråket lämnas fritt, samt 350 meter runt länksta-
tionen har de ingen erinran mot uppförande av vindkraftverk.

Gustafsborgs Säteri AB (30)
1. De är intresserade att bygga en vindkraftspark inom område som 
Hässleholms kommun pekar ut som olämpligt för exploatering av 
vindkraft. De är ägare till marken sedan mitten av 1800-talet och 
markanvändningen har förändrats ett flertal gånger under åren. En 
etablering av vindkraft ser de som en naturlig del av utvecklingen 

inom vissa lämpliga områden. De grundar det på vindförhållanden, 
produktionsskog ej lämpligt som rekreation, avsaknad av speciella 
natur- och kulturvärden, inga boende, avstånd till andra markägare, 
avstånd till sjöar och vattendrag.

2. Bolaget bedriver skogsbruk med gallringar, avverkningar och 
energiuttag, dessa åtgärder genererar ett buller som överstiger kraven 
på ett ”tyst område”. Därför kan de inte acceptera att deras marker 
klassas som ett ”tyst område” då det kan inskränka på deras normala 
skogsbruk.

Byalaget Västra Torup (31)
Liggande förslag innebär bra riktlinjer för etablering av vindkraft i 
kommunen.

Hovdalas vänner (32)
1.Är positiva till att man styr utbyggnaden av vindkraftverk så att de 
inte sprids över hela kommunen. Boendemiljöer och områden med 
specifika natur- och kulturvärden bör undantas från etableringar av 
vindkraft eftersom den visuella påverkan blir omfattande. 
 
2. De känner stor tveksamhet mot etablering av vindkraft på Näv-
lingeåsen och hur detta kan påverka Hovdalaområdet. När det nat-
tetid blir intensivt ljus på de snurrande verken, kan man då uppleva 
stjärnhimlen? Det är viktigt att besökare på Hovdalafältet kan upp-
leva den fantastiska utsikten över Finjasjön utan att naturupplevelsen 
och stillheten störs av ett antal gigantiska vindkraftsanläggningar 
som dominerar horisontlinjen. 
  
3. De ser det positivt att kommunen vill styra och samla vindkraft-
verken till några få områden och att detaljplaneläggning skall föregå 
utbyggnad. 

4. En utbyggnad på Nävlingeåsen bör ske så att negativa effekter 
inte fås på Hovdalafältet. Känslan av stillhet och ro gör området till 
en av Hässleholms kommuns största tillgångar. Vindkraftverk förtar 
naturupplevelsen och skapar stresskänsla.
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Börje Nilsson (33)
Det är ofta överdrivna förhoppningar på vindkraften och man förbi-
ser svårigheter och problem. Det innebär stora kostnader att ansluta 
verken till det svenska elnätet. Ljudstörningar är svåra att rättvist 
mäta vid olika väderlek. Skuggmätningar visar stora obehag som säl-
lan nämns. Svensk natur riskerar att fyllas av övergivna och rostiga 
vindkraftverk. Om det ska byggas vindkraftverk ska det vara i stora 
parker utan större miljöpåverkan och där ansvarsfrågorna är klara 
från byggande till rivning.

Bengt-Åke Nilsson (34)
1. Kommunen har på ett bra och professionellt sätt behandlat vind-
kraftfrågan. Eftersom oron för störningar är stor är det viktigt att i 
god tid ge information så att kommuninnevånarna blir delaktiga om 
framtida planer.

2. Positiv till att fyra områden är utpekade för vindkraft, bland annat 
Matterödsåsen.
 
3. Anser att vindkraften ska ha högre prioritet i de fyra områdena. 
Etablering bör ske för att få ut effektivast möjliga elproduktion. 
Handlingstiderna för att bevilja tillstånd ska förenklas och kortas.

Björn Redlund & Jette Olsen (35)
1. Är bekymrade angående vindkraftsetablering på Nävlingeåsen. 
Menar att områdets natur- och djurliv förstörs och att det blir skug-
gor och ljud från verken. De bor i Danmark och är granne med 2 
verk, 70 meter höga på 900 meters avstånd.
 
2. De har saxat från en del artiklar på nätet som påvisar störningar. 
Bland annat; Felplacerade verk som förstör dyrbara naturområden. 
Närboende kan uppleva en sämre livskvalité. Skuggor i sig själva 
är inte så störande. Däremot när vinden kommer från det hållet den 
lågtstående solen lyser ifrån skuggas en stor areal och det uppstår en 
stroboskopeffekt när skuggorna från vingarna faller ner över mark 
och byggnader och det bildas ”blink”. Vissa blinkningar kan orsaka 
epileptiska anfall. 
 

Teddy Olsson (36)
1. Menar att det är viktigt att kommunens styrdokument är entydigt 
och tillgodoser helheten och allmänintresset. Vindkraftsutbyggnaden 
måste styras till ett par områden där det blåser mest och kommunens 
yta i övrigt lämnas utan vindkraftverk. Det är viktigt att kommunen 
inte ger efter när fler vill bygga ut, hävda styrdokumentet.
 
2. Kommunen bör ge etableringstillstånd i 1 eller maximalt 2 områ-
den till en början.

Björn Widmark (37)
1. Minsta respektavståndet till bostäder borde vara 1000-1500 meter 
och detta skulle göra vår kommun olämplig för vindkraftsutbyggnad. 
 
2. Utbyggnaden måste styras av allmänintresset som är att få mest 
möjliga elenergi till minst möjliga ingrepp i boendemiljöer och i vår 
fina och unika natur.
 
3. Det är rimligt att börja i ett område först.
 
4. En markägare har ingen självklar rätt att få bygga vindkraftverk.
 
5. Ifrågasätter begreppet grupp och park av vindkraft och tycker att 
det vore rimligare att kalla >6 st för grupp och >12 st för park med 
hänvisning till olika omvärldsprojekt. Det är positivt med de stora 
utpekade områdena. Ett område bör färdigbyggt utgöra en betydande 
produktionsanläggning på ca 40 vindkraftverk.
 
6. Det krävs tydliga regler och styrdokument, här har tema vindkraft 
kommit en bra bit. 
 
7. En del negativa konsekvenser saknas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Buller, skuggor, reflexer, intensivt ljus, påverkan på land-
skapsbilden och isbildning

Tore Kvist & Acke Niléhn (38)
Menar att utpekat område vid Gumlösa som anses olämpligt för 
exploatering av vindkraft bör utökas enligt kulturnämndens samråds-
yttrande och eftersom området då sträcker sig över kommungränsen 
bör samverkan ske med Östra Göinge kommun. 
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Klaus Lanbert (39)
Är positivt till det mesta i tillägget tema vindkraft men önskar att 
kommunen skriver in att utbyggnad till en början bara skall tillåtas 
inom ett av de fyra utpekade områdena. Så att man kan utvärdera 
konsekvenser. 

Sven & Cristina Andersson (40)
Påpekar att det finns höga kulturmiljövärden kring Rammen vid Näv-
linge. Vandringsled som följer ”gedaryggen” längs åsen mot Norra 
Mellby där delar av denna ”hålväg” är från 800-talet. Bleke mosse 
längst upp i Rammen är en ”pärla” med sin unika natur, sitt djurliv, 
tillsammans med de förfallna resterna av en svunnen ”industriepok” 
av torvbrytning. Tystnaden är ytterligare en stor kvalité i området. De 
protesterar mot att området vid Rammen exploateras för vindkraft. 
De vill behålla dessa värdefulla unika områden kring Rammen.

Pål Börjesson (6 personer) (41)
1. De är 5 skogsfastigheter som planerar en vindkraftspark tillsam-
mans omfattande 7 st vindkraftsverk i Röke-Algustorp och Slättsjö 
planeras 5-6 st, alla dessa är planerade inom neutrala områden. 
Området är gles befolkat, blåser mycket och ligger nära väg 24. De 
menar att området Röke-Algustorp och Slättsjö bör ingå i ”utpekat 
område” i vindkraftsplanen. 
 
2. Hänsynszonerna runt sjöarna om 500 meter bör förtydligas, om 
det utgår från öppen vattenyta.

Gertrud & Bernhard Andersson m fl (10 personer) (42)
1. Motsätter sig inte en hänsynsfull utbyggnad av vindkraften även 
de anser att energiformen inte är den mest kostnadseffektiva och att 
den utgör ett negativt inslag i landskapsbilden. 
 
2. De delar uppfattningen om att utbyggnaden skall styras av all-
mänintresset, dock saknar de avsiktsförklaring om minsta möjliga 
påverkan på de människor som bor inom kommunen. I MKBn sak-
nas redovisning hur människor påverkas medicinskt och psykiskt av 
störningar från vindkraftverk. 
 
3. Lika stora hänsynszoner bör läggas runt byar och kyrkbyar som 
runt tätorter.

4. I översiktsplanens ställningstagande påpekades att för Tykarps-
grottan, Ignaberga by och Ignaberga kalkbrott det är viktigt att 
fortsätta med att utveckla turismen. Därför bör etableringsområdet på 
Nävlingeåsen ändras så att inte Ignaberga by med dess invånare och 
verksamheter riskerar att påverkas negativt av diverse störningar. 

Bodil Larsson och Jörn W Larsen (43)
1. Anser att de som sätter upp vindkraftverk bör fondera medel för 
borttagandet i framtiden.
 
2. Påpekar att miljön kring verken blir ohälsosam och att människor 
som bor där bör kompenseras för sjunkande fastighetsvärde.
 
3. Protesterar mot utbyggnaden av verken vid Järseke i Kristianstads 
kommun.
 
4. Anser att turistindustrin bör beaktas och att denna näring och in-
komst kan försvinna om landskapet fullpeppras med vindkraftverk.
 
Svenne Hermodsson (44)
Påpekar att Hässleholms kommun och Kristianstads kommun av-
sikter skiljer sig vid kommungränsen. Vidare anses att detta område 
(område vid Järseke, Kristianstads kommun) bör planeras gemen-
samt innan det fattas beslut om uppförande av vindkraftverk.

Sture Svantesson (45)
Påpekar att det vid alla vindkraftsetableringar bör finnas någon form 
av handlingsplan samt garanti för att alla vindkraftverk tas bort efter 
det att de tagits ur bruk så att allmänhetens intressen skyddas.

Gunhild Lindhe (46)
1. Påpekar att området Boalt – Dalalycke - Mörkhult är spelplats för 
tjäder. Inventering av fågellivet bör ske före etablering och uppfölj-
ning efteråt.
 
2. Ny teknik där vingar ersätts med en ”boll” förmodas innebära 
mindre påverkan vid anläggning av transportvägar till byggplats.
 
3.Rekreationsområde för boende sträcker sig utanför 500 meters 
gräns.
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4. Hur kompenseras de för sjunkande fastighetsvärde.

Ulrika Widmark (47)
Påpekar att etableringsplatser för vindkraft skall ha förmåga att 
rymma en betydande produktionsanläggning, 20 – 40 verk. Det skall 
inte tillåtas utspridda verk eller enskilda utbrutna grupper. Man bör 
geografiskt koncentrera utbyggnaden till några få större samman-
hängande områden. Matterödsåsen är kanske ett område som vind-
kraftsintressena måste vika för konflikten med motstående intressen.

Klas & Christina Vigre Lundius (5 personer) (48) 1. 
Påpekar gränsproblem eftersom det i området är flera kommuner och 
projekt som berör de som grannar. De olika kommunerna har olika 
syn på bestämmelser och detaljplan. Man ser inte till helheten för 
området, Håkanstorpsmölla - Oretorp och Skuddarp eftersom de lig-
ger i olika kommuner. Kommunerna borde redovisa nära projekt på 
andra sidan kommungränsen.
 
2. Buller- och skuggberäkningar lär göras i samband med detaljplan, 
dock kommer inte alla kommuner att kräva detta. Redan vid fyra 
samlokaliserade verk kan bullernivån fördubblas. Projektören har 
krav på sig att redovisa inte bara egna projektet utan även helheten 
och hur den påverkar miljön. Tysta områden ska hävdas och beva-
ras. Utmärkning med högintensivt vitt blinkande ljus ger mycket 
störningar. Fågellivet i samband med vindkraftverk i skogen är inte 
beskriven och det finns anledning att invänta en undersökning.
Miljöpåverkan av byggnation i området är viktig. Området innehåller 
gamla slingrande vägar med historia och rötter. En etablering innebär 
troligen stor påverkan på dessa vägar, bredd, sträckning och kabel-
dragning. Vägarna blir kvar även om verken tas bort i framtiden. 
Vindkraftens påverkan på människan bör utredas och försiktighets-
principen ska gälla.
 
3. Närheten till vindkraft kommer enligt många mäklare fastighets-
priserna att sjunka kraftigt och i vissa fall blir fastigheter osäljbara. 
Vissa fastigheter får byggförbud om verk ligger nära och bullerni-
våer blir för höga. Skadestånd för sjunkande fastighetsvärde finns i 
Danmark.

4. Miljönyttan av vindkraftprojekten är diskutabla eftersom Sverige 
har ett betydande elöverskott.

Lars-Åke & Karin Assarsson (49)
Ifrågasätter valet av de fyra unika naturområden som är utpekade för 
exploatering av industrier, vindkraft. De föreslår att vindkraftsverken 
byggs på industriområden. Detta skulle då vara en miljöinsats som 
ger miljonintäkter för kommunen och därmed medborgarna till del. 
Naturen finns då kvar för framtiden att nyttja för våra barn. De mot-
sätter sig vindkraft på ”orörd” natur.

Lars & Catarina Hillman (50)
1. Det är absurt med alla dessa bygglovsansökningar på vindkraft-
verk som lämnats in. Om dessa blir byggda skulle det bli ett av de 
största ingreppen i den svenska naturen som någonsin gjorts. För att 
minska ingreppen ska verken bara placeras där de gör mest nytta och 
minst skada, till havs, längs motorvägar, järnvägar och andra redan 
exploaterade, bullerfördärvade miljöer.

2. Skogarna norr om Färingtofta, Skånes största tysta område, är 
direkt olämpliga att placera vindkraftverk i.

3. De har sedan 2005 verksamhet som vänder sig till turister som 
vill komma ut i den tysta, svenska oexploaterade naturen. Deras 
verksamhet skulle förlora stort på en exploatering av vindkraftverk i 
området, med diverse störningar av ljus och buller.

Jørgen Born Rasmussen (51)
1. Motsätter sig vindkraftverk nära hans fastighet, Stora Tockarp 
1:16 V. Torup och planen för vindkraft i Hässleholms kommun. Detta 
på grund av att hans fastighet utsätts av störningar med skadligt blin-
kande ljus, skuggor och oljud från vindkraftverk. Vindkraftverk som 
är konstruerade att stå långt ute till havs är inte bullerdämpade och 
är därför olämpliga att sätta upp intill bostäder. Han har gjort upp en 
datamodell över sin bostad och två av de planerade vindkraftverk för 
att visa höjdskillnad, växtlighet, skuggor, buller, lågfrekventa ljud, 
mm. Han vill med den snabbuppbyggda modellen visa att det blir 
störningar med så korta avstånd. Det finns formler hur buller breder 
ut sig och dessa kan gälla för små vindkraftverk. För att beräkna 
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buller för verk som är 150 – 200 meter höga behövs mer kunskap om 
buller i turbulent luft och dess utbredning. Oro finns också för hög- 
och lågfrekvent ljud och hur långt dessa hörs. 

2. I danska Skog- och Naturstyrelsens publikation ”Store vindmöller 
i det åbne land” från 2007 rekommenderas att arbeta i konsekvenszo-
ner för verk på 150 meter, där en närzon är 0- 4.5 km och en mel-
lanzon är 4.5 – 10 km samt en fjärrzon är 10 – 16 km. Rassmussen 
menar att verk på 150 meter innebär ett mycket dominerande ele-
ment för alla i närzonen. Och dessa verk har stor inverkan på miljön 
i mellanzonen samt kommer att vara ett större element tillsammans 
med andra stora element i fjärrzonen. Han menar att Hässleholms 
kommun bör införa dessa zonbegrepp och regler så att förhållandet 
mellan människor och vindkraftverk regleras.

John Kjellberg (52)
1. Påpekar att området mellan Tyringe – Perstorp – Färingstofta och 
Norra Rörum är ett mycket värdefullt område. Kombinationen av 
glest befolkat, utan asfalterade vägar, tyst och endast måttligt ljusför-
orenat. Det är ett område som kan få en ökad betydelse i framtiden. 
 
2. Det är positivt att vindkraftverk byggs, men att lägga 98 verk (i 
tre kommuner) i detta ett av Skånes sista opåverkade område är inte 
särskilt lyckat.
 
3. Att de aktuella verken kommer att ligga i tre kommuner ökar ris-
ken på att man missar helhetssynen. De tre kommunerna borde i stäl-
let tillsammans ordna en långsiktig plan för bevarande av området.
 
4. Bästa placering för vindkraftverk bör vara i anslutning till stora 
trafikerade vägar och industriområden, dvs. i redan påverkade områ-
den.

Anita Mattsson (53)
Motsätter sig byggnation av vindkraft på Matterödsåsen.

Bengt Ekstrand & Anita Enbuske (54)
1. Matterödsåsen som är utpekat som lämpligt utbyggnadsområde för 
vindkraft är ett oerhört vackert, orört skogsområde med sjön Grösjön 

i centrum. Sjön omgärdas av myrmark, blandskog, hyggen, gamla 
skogsvägar, gamla gärdsgårdar och har ett rikt fågelliv, levande fau-
na, tysthet, stillhet, lugn och bör bevaras för framtida generationer.

2. Kommunen vill gynna förnyelsebar energiproduktion utan negativ 
miljöpåverkan med hjälp av vindkraftverk.

3. Man måste beakta att en vindkraftsanläggning betraktas som en 
miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken 9 kap. 1 § 3 st eftersom 
den kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, rörliga 
skuggor samt visuell påverkan. Vindkraftverk har även negativ inver-
kan på naturmiljön, såväl flora som fauna, kulturmiljö och friluftsliv.

4. Denna typ av miljöfarlig verksamhet ska anläggas i redan exploa-
terade områden eller i riksintresseområdena för vindkraftverk.

5. Enligt Elforsk rapport 08:17 är de grundläggande vindförhållande-
na i skogen outredda och forskning behövs. Förhållanden med höga 
turbulensintensiteter och vindgradienter kan leda till försämrad pro-
duktion, större laster och därmed kortare livslängd. Okända förslit-
ningsskador på verken i skogsmiljö aktualiserar frågor om säkerhet 
och ekonomisk förmåga att återställa verken i brukbart skick.

6. Lag har införts i Danmark om skadeståndsrätt för vindkraftsgran-
nar. I Sverige ska en utredning titta på hur en ersättning ska ges till 
grannar som drabbas av värdeminskningar. 

7. De motsätter sig att Matterödsåsen exploateras som ett detaljpla-
nelagt industriområde för miljöfarlig verksamhet.  

Erling & Elsy Rooth (55)
1. I tillägget anges att den slutliga prövningen avgörs genom detalj-
planeläggning. Enligt framlagt förslag SOU ”Prövning av vindkraft” 
föreslås att bygglov slopas för verk som tillståndsprövas genom 
miljöbalken. Byggnadsnämndens möjlighet att styra etableringar via 
detaljplan slopas och översiktsplanernas ställning stärks. Därmed 
behöver tillägget uppdateras.
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2. De påpekar att MKBn visar okunskap om kulturlandskapets 
värden i deras del av Nävlingeåsen. Det finns mycket värdefulla 
kulturmiljöer i denna södra delen av åsen, gamla vägar, stenmurar 
(enkel- och dubbelmurar, rågångar, gränsmurar) vissa daterade från 
1600-talet. Dessutom odlingsrösen, fägator, fornåkrar, torpruiner 
mm. I området finns också skyddsvärda ängs- och hagmarker. De 
påpekar att förslaget bör kompletteras med landskapsanalys som visa 
hur illa vindkraftverken passar in i detta natur- och kulturlandskap.
 
3. De motsätter sig att deras by Krokaröd med närliggande områden 
exploateras med vindkraftverk. De kortsiktiga ekonomiska vinsterna 
ska inte förstöra det långsiktigt hållbara perspektivet att kunna finna 
såväl egen som kommersiell rekreation i området.

Ann & Bo Persson ( 6 personer) (56)
Likalydande yttrande som Erling & Elsy Rooth

Bodil & Tomas Broberg ( 4 personer) (57)
1. De vill ha en omprövning angående vindkraftsetablering på Mat-
terödsåsen. Vindkraftsetablering skulle få förödande konsekvenser 
för boende på Matterödsåsen. Flora, fauna och alla människor som 
rör sig i område kommer att beröras av försämringar, i form av bul-
ler. Bygge av vägar och verk skulle göra stora ingrepp i den unika 
skogsmiljö som finns på Matterödsåsen.
 
2. De 90-talet verk som planeras innebär en  industriell verksamhet 
som är orimligt att placera i ett tyst område. Miljöbalken understry-
ker vikten av att tysta områden får förblir tysta.
 
3. I Vision -2020 har Skyrupsgården, Trästället m fl arbetat för turism 
och rekreation på Matterödsåsen. Med vindkraftsverksetableringar i 
storlek som beskrivs verkar detta inte meningsfullt.
 
4.Det är viktigt att den demokratiska processen sker på kommunal 
nivå och att kommunen arbetar fram ett vindkrafttillägg.
 
5. Hänsynszoner bör vara minst 10 gånger verkets totalhöjd för att 
minimera störningar för närboende.
 

6. Eftersom vindkraft i skogsmiljö inte är testat är det rimligt att att 
de istället etableras där kraften behövs, i industriområden eller till 
havs där vindkraften är provad.

Desirée Karlsson m fl (64 personer) (58)
1. De motsätter sig vindkraftverk på Matterödsåsen med omnejd. De 
har valt bort all service som tätorterna har att erbjuda för att bo i ett 
unikt område som är av stor vikt att värna. De kvalitéer som finns 
i området är eftersökta och ovanliga i hela Öresundsregionen. Här 
finns tystnad, ingen hårt trafikerad väg, järnväg eller annan källa till 
ständigt oljud och det gör miljön unik.

2. HS Kraft AB hänvisar till danska undersökningar för att avfärda 
att lågfrekventa ljud från vindkraftverk skulle vara ett problem. Dock 
skriver framstående forskare att metoder för dessa undersökningar 
inte är tillförlitliga.

3. I undersökning av ett område med 17 verk i Tyskland visade att 
boende 1.9 km från vindkraftverken stördes av ljudet under nätterna. 
I Frankrike ligger ett förslag om byggstopp 1.5 km från bostäder. På 
Matterödsåsen planeras verk som närmast 700 meter från närmsta 
bostad.

4. Till problemet med oljud från vindkraftverken kommer också ljus-
föroreningar, dvs oönskat ljus utomhus nattetid som stör djur, natur 
och människor.

Anna Kristensson m fl (50 personer) (59)
Likalydande yttrande som Desirée Karlsson m fl

Angela Figueroa och Günter Horn (60)
De protesterar mot vindkraftsprojekten i skogen vid Norra Färing-
tofta.
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Kommentarer (temavis) 
(PP= privatperson)

1.Hinder för flygtrafiken och kommunikationssystem (Trans-
portstyrelsen + Telia)
Synpunkterna skall vägas in vid respektive ärendeprövning.

2.Samordning av projekt med grannkommunerna i kommun-
gränsen (kommunerna+PP) 
Samarbete för ärenden i kommungränserna med grannkommuner 
finns redan och kommer att fortsätta. Se dokument sid 14 Samråd 
och samsyn.

3.Vindkraft i bullerfria/tysta områden enligt ÖP (C+PP)
Detta strider mot syftet med bullerfria/tysta områden. Kan försvåra 
möjligheterna att neka etablering av annan bullrande verksamhet i 
dessa områden.

4.Områden som har rätta förutsättningar för vindkraft ska få 
möjlighet att utvecklas (C)
Detta prövas inom ställningstagandet ”Andra områden” i tillägget.

5.Enskilda verk ”helt undvikas” respektive ”helst undvikas” (C)
Detta innebär en väsentlig ändring av grundprincipen i tillägget.

6.Ett utpekat område i taget, t.ex Nävlingeåsen (FP+Folkets 
V+GBF+PP)
Det är olämpligt att införa handläggningsrutiner i tillägget.

7.Vindkraft inom industriområden (MP+PP) 
Vindkraftverk är svåra att kombinera med bebyggelse inom industri-
områden på grund av säkerhetskrav.

8.Skall vindkraft byggas på Matterödsåsen? 
(GBF+Ornitologerna+PP) 
Inkomna synpunkter skall vägas in vid lämplighetsprövningen i res-
pektive ärende/projekt.

9.Gustafsborgs säteri pekas ut som lämpligt område för vind-
kraft (PP)
Detta kan prövas inom ställningstagandet ”Andra områden” i tilläg-
get.

10.Nävlingeåsen tveksam (Hovdalas vänner+PP)
Inkomna synpunkterna skall vägas in vid lämplighetsprövningen i 
respektive ärende/projekt.

11.Rammenområdet på Nävlingeåsen olämpligt (PP)
Inkomna synpunkter skall vägas in vid lämplighetsprövningen i 
respektive ärende/projekt.

12.Större respektavstånd till bostäder 1000-1500 meter (PP)
Vald hänsynszon överrensstämmer i stort med de ställningstaganden 
som tagits vid överprövning av ärenden i förvaltningsdomstol. 

13.Större friområde kring Gumlösa (PP)
Inkomna synpunkter skall vägas in vid lämplighetsprövningen i 
respektive ärende/projekt.

14.Röke-Algustorp-Slättsjö peka ut som lämpligt område för 
vindkraft (PP)
Detta kan prövas inom ställningstagandet ”Andra områden” i tilläg-
get.

15.Motsättningen mot turistindustrin (PP)
Grundprincipen i tillägget är att koncentrera vindkraftsetableringarna 
och att minska motsättningarna till andra intressen däribland turism.

16.Endast större produktionsanläggningar 20-40 verk. Inga 
spridda verk (PP) 
Detta överrensstämmer med grundprincipen i tillägget.

17.Ingen vindkraft på ”orörd natur” (PP)
Detta skulle i princip omöjliggöra vindkraftsetableringar i Hässle-
holms kommun.
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18.Miljökonsekvensbeskrivning tar upp för lite om miljöpåver-
kan (GBF+Friluftsfrämjandet+PP)
Detta kommer att redovisas och vägas in vid lämplighetsprövningen 
i respektive ärende/projekt.

Inkomna yttranden enligt ovan föreslås inte innebära någon revide-
ring av tillägget. Utöver en del redaktionella ändringar föreslås en 
justering av tillägget för att anpassas till liggande lagförslag.

Beslutsförslag

Tillägg till ”Översiktsplan för Hässleholms kommun 2007”, tema 
vindkraft godkänns och översänds till kommunfullmäktige för anta-
gande.

Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm i april 2009 
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