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Förord
Den vindkraftsplan du nu har i din hand är ett resultat av kommunens strategiska och fysiska planering
som en vägledning för utbyggnad av vindkraft i vår kommun. Den har utarbetats av en grupp tjänstemän i kommunen som till sin hjälp haft konsulter för inventeringar, projektledning och specialiststöd.
Ledning och styrning för arbetet har skett genom nära samarbete och avrapporteringar i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt med chefstjänstemän för berörda förvaltningar och samhällsbyggnadsnämndens presidium.
Kommunen har haft som mål att upprätta planen med delaktighet och reellt inflytande från kommuninvånarna och övriga med intresse för vindkraftsetablering. Därför har ett flertal informations- och
samrådsmöten hållits för allmänhet och övriga berörda. Arbetsmaterial och planförslag har också varit
tillgängligt på en för ändamålet särskild framtagen hemsida. Synpunkter som kommit fram under arbetets gång har avvägts och så långt möjligt beaktats i planförslaget.
Arbetet med vindkraftsplanen har också samordnats och skett parallellt med översiktsplanen för hela
kommunen, vilken upprättas enligt regler och former i plan- och bygglagen samt miljöbalken och där
alla övriga fysiska planeringsfrågor om mark- och vattenanvändningen behandlas. Planen benämns därför ”Tematiskt tillägg till översiktsplanen”.
En lättillgänglig sammanfattning av planen finns som ett särskilt dokument. I denna beskrivs också
arbetsprocessen och resultatet i form av en översiktlig kommunkarta med mer eller mindre lämpliga
områden för vindkraftsutbyggnad. Där anges även detaljerade riktlinjer som stöd för handläggning och
prövning av vindkraftsärenden.
Kommunen har antagit ett mål att vara fossilbränslefri år 2030 som ett led i EU:s program för energiomställningen. EU ställer därvid stora krav på Sverige som helhet med våra inhemska miljövänliga
energikällor. Vindkraft och övriga miljövänliga och förnyelsebara energikällor, såsom sol och biobränslen, kommer att få en mycket viktig roll i detta arbete. Kommunstyrelsen har uttalat en generös syn på
vindkraftsutbyggnad vilket innebär att vindresurserna ska kunna användas optimalt och så långt möjligt
kunna samexistera med andra företeelser och anspråk på landskapet.
Det är kommunstyrelsens förhoppning att föreliggande plan ska ge stöd och vägledning för såväl intresserade vindraftsexploatörer som kommunens tjänstemän och andra myndigheter vid tillståndsprövning
av förekommande projekt.
Kalmar den 6 september 2010

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande
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Innehåll och läsanvisning
Vindkraftsplanen är uppdelad i flera delar. Förutom inledningen (sidan 7–11) består rapporten av:
Del A: Förutsättningar och avvägningar (sidan 7–54)
Del A utgör underlag för vindkraftsplanen övriga delar, B–D. Här beskrivs bland annat vindkraftsplanens syfte, landskapets förutsättningar att härbärgera vindkraft och de intressen som inverkar på en
vindkraftsutbyggnad. Här förs även ett resonemang om hur olika värden och intressen kan vägas emot
varandra.
Del B: Riktlinjer och rekommendationer (sidan 55–72)
Del B redovisar kommunens viljeinriktning samt vilka områden som bedömts som lämpliga respektive
olämpliga för vindkraft, inklusive motiveringar till hur lämpligheten har klassats. Vidare redogörs för
de riktlinjer som måste beaktas då vindkraftverksetableringar planeras. Här lämnas även rekommendationer till den som avser att ansöka om att få etablera vindkraft inom Kalmar kommun, till exempel råd
angående landskapsanalys, grannsamverkan och förankringsprocesser. Dessutom ges information om
vad som gäller för olika typer av ansökningsärenden.
Del C: Delområdesbeskrivningar (sidan 73–112)
Del C kan ses som en fördjupning av del B, såtillvida att här beskrivs ingående hur delområden lämplighetsklassats för vindkraftsutbyggnad.
Del D: Konsekvenser (sidan 113– 135)
Del D är en miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsplanen för Kalmar kommun. Här analyseras
konsekvenserna av de riktlinjer för vindkraftsutbyggnad som presenteras i del B.
Källor och ordförklaringar ( sidan 136–138)
Bilagor
Karta med lämplighetsklasser i A3-format
Länsstyrelsens granskningsyttrande
Kortversion
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Inledning och bakgrund
Del A – innehåll och uppbyggnad
Innehållet i Del A: Förutsättningar och avvägningar utgör underlag för vindkraftsplanens
övriga delar, B–D.
I kapitlet inledning/bakgrund förklaras syftet
med en vindkraftsplan samt dess upplägg. Vidare
vilka nationella och regionala mål som finns samt
utvecklingen av vindkraftverk genom åren.

Tillhörande plankarta med ”Lämplighetsklassning
för etablering av vindkraftverk” finns även förstorad som bilaga. Kartor och bilder är framtagna av
Mellanrum AB om inte annat anges.
Sist i vindkraftsplanen finns källor och ordförklaringar. Där redovisas även en figur med energilexikon.

Kalmar kommuns vision/mål med att upprätta en vindkraftsplan

Inledningskapitlet följs av kapitlet förutsättningar
för vindkraftsutbyggnad. I detta redovisas olika
intressen som finns i landskapet. Syftet är att
informera om viktiga förutsättningar och om
vilka restriktioner och motstående intressen som
finns och ska beaktas i framtagandet av vindkraftsplanen. Här beskrivs bland annat landskapets
struktur, historia, hur landskapet används av oss
människor, vindförutsättningar i kommunen samt
värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Kalmar kommun har, liksom Kalmar län, antagit
visionen/målet att länet ska vara fossilbränslefritt
2030 och det gäller all energianvändning. Kalmar
kommun kommer att bidra med sin del så att
visionen kan bli verklighet. Målet grundar sig på
EU:s mål och på att Sverige kommer att kunna ta
ett stort ansvar i omställningen till förnyelsebara
energikällor. Kalmar län är det enda län i landet
där samtliga kommuner ingår i projektet Uthållig
kommun.

Den vindkraft som etableras ska så långt möjligt uppfattas som ett naturligt inslag i harmoni
med landskapet, med syfte att förse kommunen
med miljövänlig energi. Huruvida vindkraftverk
uppfattas som positiva eller negativa inslag i ett
landskap är till stor del subjektivt, men det är
ändå viktigt att på ett så objektivt sätt som möjligt
visa vindkraftens effekter på landskapet. Därför
görs här en ingående landskapsanalys där landskapskaraktärer identifieras. Utifrån dessa bedöms
och diskuteras landskapets visuella känslighet för
utbyggnad med vindkraft.

Kalmar kommun anser att vindkraften är en
viktig förnybar energiresurs som får stor betydelse för att nå det fossilbränslefria länet 2030.
Kommunen vill ge uttryck för en generös syn på
vindkraftsutbyggnaden. Fossila bränslen kommer
sannolikt inte vara utfasade 2030. För att kommunen ska bli fossilbränslefri måste användningen av
de fossila bränslena kompenseras av att verksamheter inom dess gränser kan ”exportera” förnyelsebar energi.

Möjligheten att en vindkraftsetablering uppfattas
som något logiskt och positivt, snarare än något
främmande och störande, påverkas i hög grad
genom dialogen med dem som bor och verkar i
landskapet. Stor vikt har därför lagts på att under
framtagandet av vindkraftsplanen samråda med
kommunens invånare, liksom med intresseföreningar, markägare, grannkommuner, länsstyrelsen
och andra som har synpunkter på hur och var
vindkraftsutbyggnad kan ske. I kapitlet avvägningar redovisas de synpunkter som framkommit
under församrådet, men också hur vindkraftsintresset ska vägas mot andra intressen, vilket delvis
är en politisk process.

Syfte och mål med vindkraftsplanen
Vindkraftsplanen kommer att ingå i den pågående
uppdateringen av översiktsplanen. Vindkraftsplanen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Detta betyder att vindkraftsetablering är ett ämne
som kommunen valt att fördjupa sig i och beskriva närmare avseende framtida mål och visioner.
Syftet är att…
…undersöka vilket utrymme som finns för utbyggnad av vindkraft i kommunen.
…visa på områden med goda respektive mindre
goda förutsättningar för vindkraft.
… ge riktlinjer för hur etableringar kan utformas.
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Målet är att…
…ta till vara den miljövänliga resurs som vinden
utgör så att vindenergin i kommunen utnyttjas
optimalt med hänsyn till motstående intressen.
…bidra till en god hushållning med såväl vindenergin som med andra resurser.
…underlätta vid planering och lokalisering av vindkraftverk.

Avgränsning
Vilka typer av verk avses?

När det i vindkraftsplanen talas om vindkraftverk omfattas verk med en totalhöjd på över 20
meter. Mindre verk än så, ofta kallade gårdsverk,
har generellt en så begränsad påverkan på sin
omgivning att de faller utanför vindkraftsplanen.
Verk under 20 meters totalhöjd kan alltså beviljas
bygglov oavsett vilken av vindkraftsplanens lämplighetsklasser en ansökan avser.
Vindkraftsplanens råd och anvisningar har formulerats utifrån den tekniska utveckling som kan
förväntas de närmaste åren. En teknikutveckling
utöver den som här skisserats kan göra att resonemangen förlorar sin giltighet i förhållande till
inkommande ansökningar. Vindkraftsplanen kan
därför behöva revideras.
Vilka typer av områden avses?

Vindkraftsplanen behandlar vindkraftsutbyggnad både på land och till havs. I praktiken är
dock vindkraftsetablering till havs uteslutet då
den mellankommunala utredningen (Policy för
havsbaserad vindkraftslokalisering i södra Kalmarsund, 2003) fastslagit att områden norr om en
linje mellan Djursvik och Eckelsudde ”bör hållas
fria från vindkraftetableringar på grund av 4 kap.
miljöbalken, bestämmelser för Öland, sjöfartsintressen och betydande upplevelsevärden”. Den i
citatet omnämnda 4 kap. miljöbalken syftar på att
kusten samt havsområdet utanför Kalmars kust
är riksintressen avseende högexploaterad kust,
enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. För en utförligare
redogörelse av vad detta riksintresse står för, se
avsnitt Riksintressen avseende högexploaterad
kust, sidan 32.
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Trots att kust- och havsområden inte kan komma
i fråga för vindkraftsetablering har de behandlats i
detta dokument, till exempel i landskapsanalysen.

Metodiskt upplägg för utarbetandet av
vindkraftsplanen
Hur en utbyggnad av vindkraften ska ske i en
kommun är ofta en komplex, ibland även en
kontroversiell, fråga. Utgångspunkter i framtagandet av vindkraftsplanen har därför varit att under
hela arbetet förankra såväl analys som resultat hos
både förvaltningar och politiska partier och, inte
minst, hos de invånare som kommer att leva och
verka nära de vindkraftsanläggningar som uppförs.
Arbetet har utförts i samverkan mellan de konsulter den arbetsgrupp och den styrgrupp som
beskrivs i planens inledningsdel om projektorganisation.
Kommuninvånarna har i två skeden av processen
fått möjlighet att engagera sig i arbetet. Dels då
konsulten färdigställt en preliminär övergripande
landskapsanalys med inledande tålighetsbedömningar: då bjöds kommuninvånarna in till ett
seminarium där målsättningar, krav, restriktioner
och förutsättningar för vindkraftens utbyggnad i
kommunen presenterades och diskuterades. Dels
då seminariet senare följdes upp av en workshop
där landskapsanalysens värderingsgrunder och
tålighetsbedömningar samt preliminära lämplighetsbedömningar för olika områden diskuterades
med kommuninvånarna.
För att ytterligare informera om hur arbetet med
vindkraftsplanen fortskridit har en hemsida kopplats till projektet. På hemsidan har getts allmän
information om projektet samt presentationer
och minnesanteckningar från de nämnda mötena.
Dialogmomentens mål har varit att nå en bättre
förankring av, och förståelse för, på vilka grunder
planeringen vilar hos olika aktörer.
Arbetet har haft följande upplägg:

1. Inledande styrgruppsmöte, där konsulten Mellanrum kortfattat har informerat om vindkraftsplaneringens förutsättningar och presenterat

Del A − Förutsättningar och avvägningar

syftet med framtagandet av en vindkraftsplan
samt hur arbetet ska bedrivas.
2. En landskapsinventering med efterföljande
övergripande landskapsbildsanalys, inklusive
visuell känslighetsbedömning, för olika delar av
kommunen.
3. En inventering av formella begränsningar,
restriktioner och intressen som inverkar på en
utbyggnad av vindkraften, till exempel:
Vindförutsättningar.
Begränsningar med hänsyn till boende.
Begränsningar med hänsyn till riksintressen,
värdefulla kultur- och naturmiljöer.
Begränsningar med hänsyn till andra, i översiktsplanen angivna, allmänna intressen och
planeringsmål.
Restriktioner med hänsyn till luftfart och försvar
Analys av nätkapaciteten och nätanslutningsmöjligheterna.
Begränsningar med hänsyn till angränsande kommuners planer.
Andra formella intressen.
4. Därefter en inventering av hur landskapet används. Detta har skett genom följande moment:
Inventering/analys av hur landskapet används
(boende, näringsverksamhet, friluftsliv, turism,
infrastruktur).
Inbjudan av kända intressegrupper till
seminarium.
Genomförande av seminarium för allmänheten
och lokala intresseföreningar.
Identifiering av vindkraftintressenter (företag och
personer som lämnat in ansökan om bygglov eller
gjort allmänna förfrågningar).
5. En avstämning av arbetsmaterialet har gjorts
med Länsstyrelsen såväl som med allmänheten,
det senare i form av ett seminarium samt en
workshop för allmänhet och särskilt inbjudna
lokala intresseföreningar. Under workshopen ventilerades landskapsanalysens värderingsgrunder
och tålighetsbedömningar samt de preliminära
lämplighetsbedömningar som gjorts.

ningsbeslut.
7. Kommunstyrelsen har uttryckt en ambitionsnivå för fossilbränslefri energiproduktion, varav
vindkraften är en del.
8. Konsulten har, utifrån kommunstyrelsens
ambitionsnivå och de synpunkter som inkommit
under arbetet, tagit fram ett förslag till utbyggnadsplan för samråd.
9. Konsulten har gjort en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11–13 § miljöbalken avseende den framtagna vindkraftsplanen.

Vindkraft i Sverige: historik, nulägesbeskrivning och förväntad teknikutveckling
När vindkraft först introducerades i Sverige i början av 1980-talet fokuserade det statliga vindenergiprogrammet på stora vindkraftverk, på
3 MW (megawatt). Vindkraftsutbyggnaden kom i
gång först då intresset bland enskilda markägare
ökade för etableringar av mindre vindkraftverk på
55–150 kW (kilowatt). Under det tidiga 90-talet
skedde utbyggnaden av vindkraft främst genom
mindre exploateringar, ofta i form av enstaka verk
uppförda av enskilda markägare. Under andra
hälften av 90-talet och framåt har både vindkraftverk, etableringar och vindkraftsföretag vuxit
betydligt. Nu, i slutet av 00-talet, börjar vi med
bättre teknik åter närma oss 80-talets storlekar.
Den vanligaste storleken på vindkraftverk som
byggs på land i dag är 1,5– 3 MW med totalhöjder
(inklusive turbinblad) på mellan 90 och 150 meter,
men under utveckling är verk på upp till 5–6 MW.
Jämförelsefigur med effektnivåer finns i ett energilexikon, under rubrik Ordförklaringar sist i
vindkraftsplanen.

6. Olika scenarier och deras konsekvenser (uttryckt i potentiell energi) och utbyggnadsformer
togs fram som underlag för ett politiskt inrikt-
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Figur 1: Bilden visar de typer av vindkraftverk som förekommer i dag. Till vänster i bild ett så kallat gårdsverk som
producerar cirka 150 kW, därefter ett cirka 100 meter högt
verk med effekten 750–850 kW respektive. ett verk med totalhöjd 150 meter och effekt om 2–3 MW. Som jämförelse finns
Kalmars gamla vattentorn samt Turning Torso, Malmö.

Figur 2: De olika komponenterna på den i dag vanligast förekommande typen av vindkraftverk.

Teknikutvecklingen möjliggör att god energiproduktion kan uppnås med hjälp av färre vindkraftverk. Även ljudbilden har förändrats på ett sätt
som av många uppfattas som positivt. Teknikutvecklingen har alltså lett till effektivare verk som
under de senaste åren successivt ökat i höjd.
Mycket talar för att de flesta nya anläggningar
blir lägre än 150 meter, eftersom verk över denna
höjd av säkerhetsskäl kräver blinkande hinderljus med hög ljusstyrka, så kallade blixtljus, vilket
många människor upplever som påtagligt störande.
I Kalmar län och Kalmar kommun kan utveckling
skönjas mot allt större verk, större grupper och
större aktörer i de ansökningar som under de senaste åren kommit in. Antal verk i Kalmar kommun är i skrivande stund (2009-09-08) tre stycken,
varav ett medelstort utanför Rockneby och två
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mindre sydväst om Kalmar tätort. Dessutom
finns flera pågående vindkraftsärenden, det vill
säga ansökningar om bygglov eller förhandsbesked samt tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Del A − Förutsättningar och avvägningar

Hindermarkeringar på vindkraftverk
Luftfarten kräver hindermarkeringar i form av positionsljus på vindkraftverk. Nya regler gäller sedan den 1
oktober 2008. Vid totalhöjder från 45 till 150 meter är positionsljuset utformat som ett långsamt blinkande
medelintensivt rött ljus. Vid totalhöjder över 150 meter fordras ett blinkande högintensivt vitt ljus (2 blinkningar/sekund).
Det medelintensiva (röda blinkande) ljuset ska vara tänt vid mörker samt under skymning och gryning. Det
högintensiva (vitt blinkande) ljuset ska däremot alltid vara tänt. Ljusstyrkan på både det högintensiva och medelintensiva ljuset ska sänkas nattetid, så mycket som gällande lagstiftning medger.
Vindkraftverkens hinderbelysning ska synkroniseras så att ljusen blinkar i takt.
Vid etablering av en grupp vindkraftverk kan det räcka att de yttersta verken i gruppen markeras enligt ovanstående, beroende på höjd. De innersta verken kan förses endast med lågintensivt fast rött ljus.
Vindkraftverket ska markeras på den högsta punkten, det vill säga på turbinhuset. Samtliga verk ska även markeras med vit färg.
Källor: Luftfartsstyrelsens författningssamling LFS 2008:47 samt Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden, Boverket 2008.
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Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad
Kapitlets innehåll
I detta kapitel redovisas intressen i landskapet
som det är viktigt att ha kunskap om vid planering av vindkraftverk. I kapitlet ges information
om viktiga förutsättningar och befintliga planeringsunderlag men även om vilka restriktioner
och motstående intressen som finns och ska
beaktas i framtagandet av vindkraftsplanen. Här
beskrivs också landskapets struktur, historia, hur
landskapet används av oss människor, vindförutsättningar samt värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Till detta förs även ny kunskap i form av en
beskrivning och analys av landskapets visuella
värden. Landskapsanalysen tar ett helhetsgrepp
om landskapet och fungerar som en annan viktig
utgångspunkt vid planering av vindkraft. Förutsättningar som buller, skyddsavstånd till bostäder,
vägar med mera omges av rekommendationer och
riktlinjer och behandlas i del B.

Allmänt om landskapet i Kalmar kommun
Landskapet i Kalmar kommun är ett resultat av
naturgivna processer, såsom inlandsisens nötningar och avlagringar, erosion och sedimentation, jordartsegenskaper och klimatfaktorer. Men
landskapets utseende är också i hög grad ett
resultat av mänskliga processer. Uppodling, bete,
slåtter och skogsbruk har genom åren danat landskapet och gör så än i dag, även om just markslag
som bete och slåtter försvunnit allt mer i Kalmar
kommun. Landskapsinslag som järnvägar, vägar,
industrier och stadsbebyggelse visar också hur
samhället utvecklats och fungerar. Landskapet
berättar alltså en historia, både om äldre tider och
om dagens samhälle.
Landskapet i Kalmar består i grova drag av två
typer. Längs kusten och kring E22 finns kommunens mer uppodlade, öppna områden. Gradvis
övergår landskapet i väster till att bli mer skogklätt med färre inslag av gårdar och samhällen, för
att sedan helt övergå till skogsbygd. Landskapet
kring Hagby, Smedby, Kalmar, Läckeby, Rockneby
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Kunskapsunderlag
Information som ligger till grund för de slutliga
riktlinjerna, både befintligt och nyproducerat
material:
Befintliga planeringsunderlag
Riksintressen, vindförutsättningar, reservat
med mera.
Inventering och sammanfattning av andra
förutsättningar
Turism och friluftsliv, markanvändning, försvar,
luftfart med mera.
Ny kunskap om landskapets visuella
värden
Landskapsanalys.
med flera byar i den östra kommundelen (ofta
benämnd Mörebygden) har ett utpräglat storskaligt jordbruk. Att just dessa områden är intensivt
odlade beror på att bergarten här är sandsten,
som gett upphov till en finkornigare och näringsrikare jordmån än i inlandet där bergarten är
granit. (Figur 3)
Folktätast är Kalmar vid kusten, längre in i landet
avtar befolkningen. Terrängen i kommunen är
generellt ganska flack. Helt och hållet plana områden är förvisso ovanliga, men ofta återfinner man
en försiktigt böljande terräng, både i slättbygden
och i skogsbygden. De högsta partierna i kommunen (kring 110 meter över havet) finns i de
västligaste delarna (väster om Påryd). Här finns
lokalt också inslag av större stenblock.
I och med att terrängen i kommunen genomgående är flack har den haft en liten roll när det
gäller hur människor har bosatt sig och använt sig
av landskapet. Däremot har jordmånen historiskt haft betydelse för var de börjat odla/bosatt
sig, dragit vägar et cetera. Man kan tydligt se att
isälvssedimentsstråk som korsar kommunen och
områden med en jordmån bestående av finare
fraktioner (se figur 4) har påverkat detta.
Klimatet i kommunen skiljer sig markant från det
intilliggande småländska höglandets.

Del A − Förutsättningar och avvägningar

Kalmars låglandsområde har samma odlingszon
(1) som exempelvis kustområdena i Blekinge,
Skåne och Halland.
Barrskog, med tall och gran i ungefär lika delar,
dominerar kommunens yta. Kring odlingsbygderna liksom kring städerna och vid kusten finns
en hel del lövskogsvegetation som skapar ljus i
landskapet. Andra öppna ytor utgörs av gölar och
mossar. De öppna ytorna var under 1800-talet
och första halvan av 1900-talet fler än i dag, vilket
är tydligt då man ofta hittar övergivna torp och
igenväxande hagar eller ung skog på före detta
åkermark.

släpplig jordmån, är kommunen extremt sjöfattig.
Endast ett par mindre sjöar återfinns i den sydvästra delen.
Större vattendrag är Näveån, Ljungbyån, Snärjebäcken, Ryssbyån, S:t Sigfridsån, Ljungbyån,
Hagbyån och Halltorpsån. Gemensamt för dem
alla är att de har bildats i de isälvssedimentsstråk
som korsar kommunen i riktning från inlandet till
Kalmarsundskusten. Andelen mindre vattendrag
är mycket stort och de slingrar sig i olika riktningar i landskapet.

Som ett resultat av den flacka terrängen, troligtvis
i kombination med låg nederbörd och genom-

Fakta
Kalmar kommun

Län: Kalmar län
Landskap: Småland
Area: 962 kvadratkilometer
Folkmängd: 62 315 invånare (2009)

Bergarter

Berggrunden består till största delen av värmlands-, rätan- och sorselegranit (rosa på kartan
på nästa sida), samt sura vulkaniska bergarter
(rutigt). Längs kusten i Kalmar kommun är berggrunden sandsten (brunt). Lokalt (framför allt
vid Revsudden) finns även gråvacka (ljusblått),
en sedimentär bergart som består av kvarts, lera,
fältspat och metamorfa bergartsfragment.
Kalmar kommuns berggrund domineras, precis som större delen av Småland, av så kal�lade smålands–värmlandsgraniter, De ingår i ett
vidsträckt bälte av flera graniter som sträcker sig
från Blekinge i sydost upp genom Småland och
Östergötland, in i Värmland och vidare upp till
Norge (rosa och rosarutigt på kartan). Graniterna
varierar från finkorniga till starkt grovkorniga,
och färgen skiftar från grått till rött. Graniterna
är som regel sura bergarter, vilket innebär att de

Kalmar län

Area: 11 171 kvadratkilometer
Folkmängd: 233 397 invånare (2008)
Landskap: Småland och Öland
Kommuner: Kalmar, Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Mönsterås, Hultsfred, Högsby, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, Borgholm
Residensstad: Kalmar

jordarter som bildas av dem är näringsmässigt
magra. I bergtäkter vid Runtorp och Tvärskog
tillverkas makadam och grusersättningsprodukter
av smålandsgranit.
Kalmarsundssandsten, också kallad scolithussandstenen, sträcker sig i ett band längs kusten genom
hela kommunen (brunt). I kommunen finns också
lokala inslag av omvandlade sedimentära bergarter från den så kallade Västerviksformationen. De
består av gamla vittringsprodukter och vulkaniska
askor som genom tryck omvandlats till kvartsiter
och leptiter. Små rester av kvartsiterna finns på
Revsudden och Skallöarna utanför Kalmar (ljusblått). Berggrunden går endast på ett fåtal ställen i
dagen: ett sådant finns vid Fanketorp i nordvästra
delen av kommunen.
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Jordarter

Jordarterna i Kalmar kommun
utgörs till mycket stor del av
morän av flera typer. Även om
jordtäcket på sina ställen är
ganska tunt överlagras berggrunden för det mesta av ett
svagt böljande moränlandskap,
vars ytform till största delen
styrs av den underliggande
berggrunden. Moränerna bildar
inte bara ett yttäckande jordlager utan kan också skapa egna
landformer. Så finns till exempel några så kallade ändmoräner strax norr om Kalmar.
Moränen i Kalmar kommun
innehåller oftast granit men
i vissa områden sandsten.
På moränområdena där den
underliggande bergarten är
granit används marken mest för
skogsbruk och bara till viss del
som odlingsmark. Där moränen vilar på sandsten finns
däremot fler odlingsområden.
Landskapet i östra kommundelen, som vilar på sandstensberggrund, skiljer sig markant
från resten av Småland men
liknar desto mer landskapet i
södra Skåne samt i områden
som östgöta- och västgötaslätten.
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åsar. Ofta finns äldre landsvägar längs dessa ”åsar”. Andra isälvssedimentsstråk har
blivit vattendrag, exempelvis
följer Ljungbyån samt delar
Smålands–värmlandsgranit
Smålands–av Hagbyån sådana stråk.
vVärmlandsgranit
Sur vulkanisk bergart
Många av de mindre samhälSur vulkanisk bergart
lena finns kring dessa lättodSandsten, kambruim
lade och bitvis bördiga stråk
Sandsten, skiffer,
kambruim
Gråvacka,
kvartsit
av isälvssediment. Stråket
längst i söder avslutas i öster
Figur Gråvacka,
3: Redovisningskiffer,
av bergarter som
med ett grovmo-, sand- och
finns i Kalmar kommun. Informationen
grusområde (det så kallade
hämtad på http://maps.sgu.se/sguinterHagbymassivet). Detta har
netmaps/berg/viewer.htm
bildats på samma sätt som det
i dag bildas stora plana deltan
Högsta kustlinjen ligger i Kalframför flodmynningar.
mar kommun kring 80 meter
över havet (något lägre i söder
och något högre i norr). Detta
innebär att i princip hela kommunens yta efter den senaste
istiden legat under havets nivå,
närmare bestämt under Östersjöbäckenet (Baltiska Issjön).
De därpå följande östersjöstadierna, Ancylussjön och
Litorinahavet, låg på en lägre
nivå och täckte delar av dagens
kustnära områden. Från dessa
återfinner vi i dagens kustnära
landskap strandvallar, strandhak och svallningsformer.
Många av kustbygdens flacka
sedimentområdena bestående
av lera och sand är bildade under dessa östersjöperioder.
Morän
Under inlandsisens avsmältning avsatte ett antal isälvar
sorterat sand- och grusmaterial.
De flesta områden med sådant
isälvssediment består av längre
sammanhängande stråk, vilka
alla löper i princip vinkelrätt
mot kusten. Vissa av isälvssedimentsstråken kan karaktäriseras
som rullstensåsar, såsom Persmålaåsen, Bäckeboåsen och
Nybroåsen, även om de rent
topografiskt sällan upplevs som

Lera–finmo
Isälvssediment
Kalt berg, tunt eller
osammanhängande jordtäcke
Grovmo, sand, grus
Torv
Figur 4: Jordartskarta för Kalmar kommun. Informationen hämtad på http://
maps.sgu.se/sguinternetmaps/jord/
viewer.htm.
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Lera–finmo samt grovmo, sand, grus återfinns i områdena kring isälvssedimentsstråken, vilket visar att
dessa jordarter blivit avsatta och skiktade då isen drog sig tillbaka. De områden med torv som finns i
kommunen sammanfaller oftast med isälvssediments- och lera–finmostråken.

Vindförutsättningar i Kalmar kommun
Det flacka landskapet i Kalmar gör att fördelningen av vind är relativt jämn över hela kommunen. Närmast kusten är medelvinden som högst. Inåt land avtar vindhastigheten gradvis.
För att ett vindkraftverk ska fungera måste vindhastigheten ligga på mellan 4 och 25 meter/sekund.
Vind under 2–4 meter/sekund är för svag för att driva vindkraftverket. Vid vind över 25 meter/sekund
stängs vindkraftverket av. Skillnaden mellan områden med bra respektive dåliga vindförutsättningar är
stor. Man brukar säga att årsproduktionen ökar kvadratiskt med medelvinden, alltså ger varje procents
ökning av medelvindhastigheten två procent i ökad årsproduktion. (Vindkraftshandboken, Boverket,
2009)
Beräkningar av årsmedelvinden har gjorts över hela Sverige på 72 respektive 103 meters höjd ovan nollplansförskjutningen.

Nollplansförskjutning − Exempel
Att årsmedelvinden beräknats på 72 meter höjd ovan nollplansförskjutningen innebär att vinden inte
har beräknats exakt 72 meter ovan mark utan ovan den höjd som upplevs som marknivån för vindens gränsskikt. Anledningen till att vinden anges ovan nollplansförskjutningen och inte ovan mark
är att beräkningar av alla vindar är gjorda utan kännedom om skogens höjd eller annan markanvändning.
Nollplansförskjutningen kan uppskattas till ¾ av vegetationens höjd. De som använder vindkarteringarna måste alltså lägga till ¾ av höjden, det vill säga 15 meter i ett fall där skogen är 20 meter
hög. Resultatet ska då tillämpas för 72+15=87 meter ovan mark.

Källa: Energimyndighetens hemsida,
Vindkartering och Nollplansförskjutning
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Årsmedelvind i Kalmar kommun
72 meter ovan nollplansförskjutningen

Kartan visar årsmedelvinden i
meter/sekund 72 meter ovan
nollplansförskjutningen, enligt
en kartläggning av vindenergi
gjord 2007 av SMHI. Den högsta årsmedelvinden finns längs
kusten, 7,0–7,8 sekundmeter.
Hastigheterna avtar relativt
snabbt inåt land där merparten
av kommunen har årsmedelvinden 6,6–6,8 sekundmeter.

Partier med lägre årsmedelvind
(6,4–6,6 meter/sekund) löper
som ett stråk från Läckeby via
Trekanten till Ljungbyholm.
Enstaka mindre områden med
högre medelvind (6,8–7,0) finns
också i inlandet.
Figur 5: Medelvindhastigheten (meter/
sekund) 72 meter ovan nollplansförskjutningen. Information hämtad på
www.energimyndigheten.se.

Årsmedelvind i Kalmar kommun
103 meter ovan nollplansförskjutningen

Om man i stället betraktar
kartan med vindhastighet 103
meter över nollplansförskjutningen är årsmedelvinden i
genomsnitt högre. Mönstret
med högst vindhastigheter vid
kusten kvarstår, med en årsmedelvind på 7,8 till 8,4 meter/
sekund, för att avta inåt land där
de största delarna av kommunen
har en årsmedelvind på 7,4 till
7,6 meter/sekund. I två större
områden längst västerut i kommunen ökar årsmedelvinden
något, till mellan 7,6 och 7,8
meter/sekund.

Figur 6: Medelvind
(meter/sekund) 103
meter ovan nollplansförskjutningen. InformaVad som är tillräckligt höga
tion hämtad på www.
vindhastigheter för att vindenergimyndigheten.se
kraftsetableringar ska vara

intressanta är relativt, det beror
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bland annat på hur höga
och effektiva verken är.
Framtida teknikutveckling
kan också göra att ointressanta områden inom ett
par år blir intressanta. De
flesta exploatörer anser i
dag (2009) att en årsmedelvind på minst 6,5 meter/sekund (avser 72 meter ovan
nollplaneförskjutningen)
fordras för att etablering
av vindkraftverk ska löna
sig. Men det kan variera
beroende på exploatör och
marknadsläge.

Riksintressen avseende
vindbruk
Ett riksintresse avseende
vindbruk innebär att Energimyndigheten med stöd
av 3 kap. 8§ miljöbalken
bedömt området som
särskilt lämpligt och med
goda förutsättningar för
vindkraftsproduktion. På
fastlandet i Kalmar län finns
cirka 30 sådana områden
fastställda, men endast två i
Kalmar kommun, Påryd och
Kindbäcksmåla, varav det
sistnämnda till största delen
ligger inom Torsås kommun.
Riksintressena fungerar som
en vägledning i planeringen
för vindkraft. Men först
i tillståndsgivningen i det
enskilda fallet får riksintressen rättslig betydelse. De
bedöms och vägs då mot
andra befintliga riksintressen.

Figur 7: I kommunen finns två områden klassade som riksintresse avseende
vindbruk: Påryd och Kindbäcksmåla. Källa: www.gis.lst.se/lanskartor/

Urval
Riksintressen avseende vindbruk är utvalda i första hand
utifrån vindhastighet. Områden med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per
sekund (på 71 meters höjd) har
ansetts vara intressanta.
Undantag har gjorts för
• nationalparker (7 kap. 2 §
miljöbalken).
• national-/stadspark (4 kap.
7 § miljöbalken).

• obrutet fjäll (4 kap. 7 §
miljöbalken).
• bebyggelseområden, med
en buffert på 400 meter.
• vattenområden med ett
bottendjup större än 30
meter.
• områden som framkommit
efter urvalen ovan och som
är mindre än tre kvadratkilometer.
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Vindkraftsplanen och riksintresse avseende
vindbruk

Riksintresseområden avseende vindbruk fastställdes 2008 för fastlandet i Kalmar län. De bygger
på en teoretisk modell där man började med att
sortera fram områden med en viss lägsta vindhastighet. Från dessa undantogs områden med
mycket stora naturvärden och områden som
skulle utgöra skyddsavstånd till bostäder. Det
som då blev kvar utgjorde tänkbara eller möjliga
riksintresseområden. I nästa steg undantogs alla
områden mindre än tre kvadratkilometer, vilket i
Kalmar kommun innebar att i princip hela kustområdet med goda vindförhållanden föll bort, liksom områden i övergångszonen mellan kustslätten och skogsbygden. Länsstyrelsens första urval
av områden möjliga att klassas som riksintressen
granskades därefter av försvaret och då försvann
ytterligare områden. Slutresultatet blev att endast
två riksintresseområden avseende vindbruk finns i
Kalmar kommun.
Riksintresseområden avseende vindbruk är en
viktig utgångspunkt i en kommunal vindkraftsplan eftersom dessa bedömts som särskilt lämpliga för vindkraft. Men det finns självklart många
fler områden i kommunen som kan vara lämpliga,
i synnerhet om man här inte begränsar ytan till tre
kvadratkilometer.
Vindkraftsplanen tar dessutom ett helhetsgrepp
på landskapet och dess förutsättningar för vindkraft och gör därmed en noggrannare analys än
vad som sker vid det grova urvalet vid fastställandet av riksintressen. Planen väger alltså in
faktorer som turism och friluftsliv, landskapsbild
och natur- och kulturvärden, vilka har inventerats
på regional och lokal nivå. Detta innebär att vindkraftsplanen kan komma fram till att hela eller
delar av riksintresseområdena för vindbruk ändå
är mindre lämpliga för vindkraft.

Förutsättningar för anslutning av
vindkraft till elnätet
Nätbolagen är skyldiga att ansluta vindkraftverk
till elnätet mot en anslutningsavgift. Förstärkningar av nätet eller andra åtgärder kan fordras
för att anslutningar ska kunna göras. Rent tekniskt skiftar förutsättningarna mellan områden i
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kommunen när det gäller att ansluta vindkraftverk
till nätet. Lättast är att ansluta vindkraft till en
befintlig transformatorstation. Men även mindre
stationer går att ansluta till, och sådana ligger
ganska tätt. Att ansluta direkt till en kraftledning
fungerar i vissa fall.
Det nationella stamnätet, vilket Svenska Kraftnät
är huvudman för, har spänningsnivåer på 220–
400 kilovolt (kV). Det regionala nätet sköts av
Eon och har spänningsnivåer på 30–130 kV. De
lokala näten har upp till 20 kV i sina ledningar.
Eldistributionen i Kalmar kommun (det lokala
nätverket) ombesörjs av Eon och Kalmar Energi. Kalmar Energi sköter eldistributionen till de
centralare delarna av Kalmar kommun och Eon
resten. Information om de lokala näten fås av
respektive elbolag.
För utförligare information om anslutning av
vindkraftverk till elnät: se Energimyndighetens
hemsida, exempelvis skriften Elnätanslutning av
vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet – Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33.
En vindkraftsexploatör bör ha fortlöpande kontakt med nätföretagen och förse dem med information om koordinater för vindkraftverken, den
totala effekten på hela gruppen vindkraftverk och
projektets tidsplan. Mer detaljerad information
finns, som nämnts ovan, på Energimyndighetens
hemsida.
Figur 8: Regionledningar inom Kalmar
kommun. (På kartan syns även större
vägar.) Kartan är
hämtad på http://
www.gis.lst.se/vind/
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Visuella förutsättningar – Landskapsanalys
Landskapsanalysens syfte och avgränsning

Syftet med detta kapitel är att analysera de visuella
egenskaper och värden som kommunens landskap har, samt att ge ett underlag inför bedömningen av hur landskapet visuellt tål förändringar,
särskilt vindkraftsetableringar. I någon mån
berörs även kulturhistoriska värden samt sociala
och funktionella värden.
De analyser som presenteras är gjorda framför allt
med tanke på att kunna användas i bedömningen
av både storskaliga och småskaliga förändringar
av landskapet. Storskaliga förändringar är till
exempel större etableringar av vindkraft, telemaster, kraftledningar, väg- och järnvägsdragningar,
större bostadsområden et cetera, det vill säga så
stora förändringar att de påtagligt inverkar på
helhetsupplevelsen av landskapet. Småskaliga
förändringar är uppförande av enstaka mindre
byggnader och mindre grupper av bostadshus.
Flera faktorer styr vår upplevelse och värdering av
landskapet, men det måste betonas att analyserna
här i första hand utgår från landskapets visuella
aspekter. Som ett komplement har även gjorts
en översiktlig analys av landskapets funktionella
värden och affektionsvärden. Visuella värden går
nämligen aldrig helt att särskilja från funktionella
och emotionella värden – till exempel bidrar faktorer som naturvärden, kulturvärden och typ av
hävd till hur landskapet som helhet upplevs och
värderas.
De värderingar av landskapsbilden som gjorts är
relativa, såtillvida att de utgår från det geografiska
områdets egna förutsättningar. Kännetecknande
för Kalmar är att skiftningarna i topografi i
landskapet generellt är små. Det innebär att vad
som i Kalmar bedömts som kuperat kanske hade
klassificerats som svagt kuperat i en annan del av
landet. Vidare att en landskapstyp som i Kalmar
värderats som visuellt mycket känslig för storskaliga ingrepp kanske inte hade värderats likadant i
en annan region.

redovisas hur kommunen kan indelas i landskapskaraktärer och dess tålighet för förändring.
Utifrån analyserna förs ett resonemang om hur
värdet hos landskapsbilden ska vägas gentemot
ingrepp. Dessutom ges rekommendationer om
hur anpassning kan göras till landskapsbilden vid
exploateringar eller andra förändringar.
Landskapets visuella strukturer

Med landskapets visuella strukturer avses de
(storskaliga) företeelser som i grunden bidrar
till att forma sinnebilden av landskapet i Kalmar
kommun. Strukturerna bidrar i hög grad till vår
orientering i landskapet. Kännedomen om dem
är viktiga för att på ett bra sätt kunna passa in
exploateringar i landskapet.
Topografi

Topografin, det vill säga terrängförhållandena,
är det som kanske mest påverkar upplevelsen i
ett landskap. Kalmar kommun är ett påtagligt
flackt men sällan helt platt landskap. Terrängen
i slättområdena är ofta försiktigt böljande. I
skogsområdena i den södra kommundelen finns
en stundtals omväxlande mikrotopografi, med
höjdskillnader på 5–10 meter, liksom också viss
blockighet. I skogsområdena i norra kommundelen är landskapet kanske som allra flackast.
Gränser och rumsbildningar

Många företeelser i landskapet kan bidra till att
skapa väggar eller andra avgränsningar: till exempel höjdryggar eller vegetation, liksom konstruerade landskapsinslag som bebyggelse. Vattendrag,
vägar och annan infrastruktur skapar ofta gränser som avdelar landskapet men ger mera sällan
upphov till någon väggverkan. Rum kan uppstå i
landskapet då man på flera sidor omges av väggbildande eller avgränsande element.

Analyserna avser att klargöra de viktigaste visuella
huvuddragen hos landskapet, liksom att påvisa
skillnaderna mellan delområden. Bland annat
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Överblickbarhet, siktlängder och viktiga utblickar

De odlade områdena har på grund av sin öppenhet de största siktlängderna och är lättast att
överblicka i sin helhet. I skogsbygden är både
siktlängder och överblickbarhet mycket små.
Då terrängen är flack saknas också högt belägna
punkter där man kan få utblickar över skogen.
Trots att det kustnära landskapet generellt är
flackt och öppet finns på få ställen fri sikt ända
ner till vattnet från odlingsbygden, eftersom
utblicken oftast döljs av skogsridåer och/eller
skogsdungar intill kusten.

Figur 9: Topografin i kommunen är inte så dramatisk. I
Pårydstrakten befinner man sig 60–100 meter över havet.
Slättbygden ligger 15–20 meter över havet. Källa: www.sge.se.

Landskapet i Kalmar har flera storskaliga rum i
den östra kommundelen, medan sådana nästan
helt saknas i de västra, huvudsakligen skogklädda delarna. Ibland sker övergången från
uppodlad mark till skogsmark tämligen abrupt,
som väster om Smedby och Kläckeberga. Ibland
är övergången mer glidande och karaktäriseras
av en mosaik av åkerbruks- och skogsytor. På
flera ställen sträcker sig öppna odlingsstråk in i
skogsbygden,till exempel från Rockneby i riktning mot Böle/Persmåla och i området kring
Trekanten. Å andra sidan skjuter i vissa områden
smalare stråk av skogsbygd österut in i odlingsbygden, ofta längs isälvssedimentsstråken. På ett
par ställen sträcker sig också skogsbygden nästan
ända ut mot kusten: i söder kring Värnanäs och
längst i norr kring Slakmöre.
De öppna landskapsrum som finns i
inlandets skogsbygder är så gott som
uteslutande småskaliga och generellt
mycket värdefulla ur landskapsbildssynpunkt.
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Figur 10: Rumslighet i Kalmar kommun. De gula ytorna
utgör öppen (till övervägande del uppodlad) mark, de gröna
ytorna är skogklädda, slutna områden cerise linjer visar
yttergränser för de riktigt storskaliga öppna landskapsrummen. (Observera att det utöver detta även finns en mängd
småskaliga öppna landskapsrum.) Av kartan framgår tydligt
hur landskapet är slutnare inåt land och öppnare närmare
kusten.
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I kommunen finns några mer betydande vyer och siktstråk. Det kan vara särskilt vackra vyer, siktstråk
mot särpräglade landmärken eller vyer som särskilt många upplever från större vägar eller större tätorter. Det kan också vara särskilt ordnade siktlinjer, till exempel för att framhäva pampigheten vid
herrgårdar. De mest betydelsefulla vyerna och utblickarna återfinns längs kusten, medan inlandet inte
alls har samma viktiga vyer och siktstråk. Havet upplevs oftast inte förrän man kommer påtagligt nära
kusten.
Från den största genomfartsvägen, E22, ser man i princip aldrig havet.
Från gamla E22 kan havet på något ställe skymtas.
Landmärken

Kommunen är tämligen
fattig på tydliga landmärken, det vill säga uppstickande, betydelsefulla och
orienterande element. Detta
beror delvis på att enskilda
element sällan är synliga
över långa sträckor i den
flacka terrängen. Bland de
landmärken som ändå finns
kan nämnas master, kyrkor,
några höga byggnader i
Kalmar samt ett par vindkraftverk. Några av de mest
framträdande landmärkena
redovisas i figur 11.

Figur 11: Landmärken i
Kalmar kommun:
A. Skorsten vid avfallsanläggning.
B. Äldre vindkraftverk
vid entrén till Kalmar (ej i
bruk).
C. Domkyrkan i Kalmar.
D. Ölandsbron, särskilt
högbrodelen.
E. Kläckeberga kyrka.
F. Rockneby kyrka, väderkvarn samt en telemast.
F. Vindkraftverk
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Landskapets riktningar

Riktningar i ett landskap kan ges av höjdsträckningar, skogskanter, kustlinjer, vattendrag och större vägar. Den starkaste riktningsgivaren i kommunen är Kalmarsundskusten som är nordsydlig, men ett antal
uddar skapar andra lokala riktningsangivelser. Det tydligaste exemplet är Revsudden, som anger en tydlig östvästlig riktning, men även andra uddar norr om Kalmar skjuter vinkelrätt ut i Kalmarsund. Söder
om Kalmar finns också flera uddar, men de har generellt en mer nordsydlig riktning (Stensö, Dunö och
udden vid Kolboda).
När det gäller rent topografiska element är, som tidigare nämnts, de sällan särskilt påtagliga i Kalmar
kommun. Några riktningsgivande sådana element förtjänar ändå att nämnas:
• Längs kusten löper ett antal äldre strandvallar, mer eller mindre tydligt upplevbara i landskapet.
Särskilt på sträckan Hagby–Bottorp, ett par kilometer in från kusten, anger en sådan strandvall en
tydlig riktning i landskapet.
• Isälvsdeltat Hagbymassivet har en abrupt och brant avslutning mot öster.
• Genom de nordligaste delarna av Kalmar tätort löper ett par ändmoräner i östvästlig riktning. En av
dem avslutas i öster som Björkenäsudden.
• Som tidigare nämnts finns i kommunen ett antal isälvssedimentsstråk. De bildades då inlandsisen
drog sig tillbaka och har en nordvästsydöstlig riktning. Trots att de rent topografiskt är knappt
urskiljbara visar de sig i landskapet genom att man i deras längdsträckning anlagt flera vägar. Till
exempel löper vägarna från Rockneby och Läckeby mot nordväst längs sådana isälvssedimentsstråk.

Figur 12: Landskapets riktningar. De
lila pilarna visar naturgivna riktningar,
exempelvis strandvallarna utanför
Hagby–Bottorp. De orange pilarna visar
de riktningar i landskapet som vi människor skapat.
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Avgränsning av visuellt homogena landskapsområden (landskapskaraktärer) samt värdering av
respektive karaktärs visuella tålighet

Nordiska ministerrådet har delat in Norden i
naturgeografiska regioner. Kalmar kommun finns
i regionen Sydöstra Smålands skog- och sjörika
slättområden som i stora drag sträcker sig från
Blekingegränsen i söder till Emån i norr. Den
kännetecknas av en flack terräng där barrblandskogar dominerar. Moränhöjder och åsar får en
framträdande roll i det flacka landskapet. I kontrast till skogslandskapet står kustområdet, som
utgör en underregion vars berggrund karaktäriseras av kambrosilur. Landskapet här är till stora
delar uppodlat, med inslag av ekblandskogar och
havsstrandängar, och saknar nästan helt sjöar och
myrar.
Med utgångspunkt i bland annat analyserna
ovan går det att göra en betydligt mer nyanserad
uppdelning av kommunen i delregioner. De kan,
med avseende på sin karaktäristiska landskapsbild,
betraktas som homogena och någorlunda avgränsade från varandra och omkringliggande områden.
För dem använder vi i fortsättningen begreppet
landskapskaraktärer.

homogena landskap (till exempel en vidsträckt
hed) kan nya tillägg som avviker från omgivningen ta all uppmärksamhet och bryta den upplevda
helheten. Även i komplexa, småbrutna landskap
kan vissa nya tillägg, framför allt om de är storskaliga, störa harmonin, medan motsvarande ingrepp
inte gör något större väsen av sig i ett vidsträckt,
storskaligt landskap.
Den visuella känsligheten för en förändring beror,
som antytts ovan, även på vilken förändring som
avses. Är det nya tillägget högt, är det utspritt,
upptar det stor markyta, har det (som i fallet vindkraft) hinderbelysning som syns nattetid och snurrar, har det en avskärande effekt på landskapets
strukturer? Vi har därför så långt möjligt försökt
ange vilka ingrepp de respektive landskapskaraktärerna är speciellt känsliga för.

Indelningen görs för att visa nyansskillnader eller
olikheter inom landskapet,och ge rekommendationer avseende bevarandevärden och anpassning,
specifika för landskapets delar. Variationen mellan
karaktärerna i sig bidrar till att ge stora upplevelsevärden, varför det är av stor vikt att man inte
slätar ut skillnaden mellan dem.
Landskapskaraktärer

I det följande görs en beskrivning av landskapskaraktärerna, liksom en analys av deras visuella
känslighet/tålighet för förändringar. Låg visuell
tålighet innebär att stor risk att ett områdes visuella karaktär kan förloras redan med en mindre
förändring. Hög tålighet innebär att en mindre
förändring inte nämnvärt påverkar områdets visuella karaktär.
Ett landskap kan upplevas som visuellt känsligt
av många anledningar. Kanske har det en ålderdomlig prägel eller har något som gör det unikt ur
någon aspekt. Kanske erbjuder det vackra utblickar eller är storslaget på något annat sätt. I extremt
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Figur 13: Kommunen indelad i landskapskaraktärer.
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vyer och utblickar längs båda sidor av Kalmarsundskusten har också ett värde ur både turistoch boendeperspektiv.

(SÄ) Skärgård

Karaktärsbeskrivning
Öppen skärgård med små och spridda öar, oftast
flacka, med både lövskog och barrskog. Mindre
kobbar och skär utan växtlighet finns också. I
enstaka fall finns fritidshus på öarna. I skärgården
norr om Kalmar är närheten till Öland påtaglig,
söder om Kalmar är däremot känslan av öppet
hav tydligare. I skärgården finns flera skyddade
områden och riksintressen. Viken mellan fastlandet och halvön Revsudden samt området kring
Revsudden är riksintresse avseende kulturmiljövård, likaså delar av kusten utanför Hossmo–Bottorp samt kusten mellan Kolboda och Stufvenäs.
Skärgården från Värnanäs till Stufvenäs är sälskyddsområde samt Natura 2000-område.
I sundet norr om Revsudden ligger öarna Eneskär, Bockskär och Stora Rocknekalven, vilka alla
är riksintresse avseende naturvård. I detta band
med öar finns också Ryggås som är ett fågelskyddsområde. Stora Rocknekalven och Ryggås är
båda dessutom djur- och växtskyddsområden.
Området i Kalmarsund söder om Kalmar stad
har flera djur- och växtskyddsområden, mestadels
fågelskyddsområden och sälskyddsområden. Hela
Kalmars kust är riksintresse avseende högexploaterad kust.
Känslighetsanalys
Den öppna skärgården har höga naturvärden och
stora bevarandevärden. Den har också stora landskapsbildsvärden och har en mycket stor visuell
känslighet för exploatering av alla slag. Detta på
grund av att alla tillägg blir extremt exponerade,
inte minst från Ölandssidan och att kusten och
skärgården är starkt nyttjade av det rörliga friluftslivet såväl till lands som till sjöss. Opåverkade

Då öarna i skärgården i princip är obebyggda är
de mycket känsliga för alla tillägg av bebyggelse
och annan exploatering. Såväl öar som vattenområdena mellan öarna är mycket visuellt känsliga
för exploateringar av vindkraft. Karaktären omfattas i sin helhet av riksintresse avseende högexploaterad kust.

(K) Kustzon

Karaktärsbeskrivning
Kustzonen är flack och relativt flikig. Kännetecknande är också att kusten till stor del är
skogklädd, trots att områdena närmast innanför
kusten ofta består av öppen odlingsmark. Längs
kusten finns också en hel del betesmarker och
öppna strandängar. På grund av flackheten finns
stora grunda vassbevuxna strandbryn, särskilt
inne i vikarna. På vissa sträckor går bebyggelse
ända ner till kustkanten, men stora delar av kustbandet är helt obebyggda. Utanför kusten finns
flera öar som ibland hindrar de fria vyerna ut över
Kalmarsund men å andra sidan ger visuell variation och dessutom skapar inramning av havsutblickarna.
Många skyddade områden och riksintressen finns
i kustzonen. Hela Kalmars kust är riksintresse
avseende högexploaterad kust. Kusten mellan
Bottorp och Hagbyhamn har sammanlagt sex
Natura 2000-områden. Kring Norrö, Horsö och
Sörö finns också ett Natura 2000-område, til�lika naturreservat. I Kalmar finns naturreservatet
Svinö. Strax norr om Kalmar tätort ligger naturreservatet Horsö–Värsnäs och vid Björnö ett Natura 2000-område, tillika naturreservat. På Revsudden finns tre Natura 2000-områden, varav det

25

Del A − Förutsättningar och avvägningar

vid Lindö också är naturreservat. Hela Revsudden
samt det anslutande området på fastlandet är
intresse avseende kulturmiljövård. Kusten mellan
Kolboda och Stufvenäs är riksintresse avseende
naturvård. På udden vid Kolboda finns dessutom
ett fågelskyddsområde. Vid Hossmo återfinns
ett riksintresse avseende naturvård, liksom söder
om detta, vid Bottorp. Det sistnämnda är också
Natura 2000-område. Utanför Värnanäs är hela
kustområdet skyddat på grund av sin speciella
moränskärgård.
Längs hela kusten finns flera cykelleder samt
vandringsleder, exempelvis Torsåsleden, Kalmarsundsleden och Möreleden.
Känslighetsanalys
Kusten har höga naturvärden och bevarandevärden. Den har också stora landskapsbildsvärden
och har en mycket stor visuell känslighet för
exploatering av alla slag. Orsaken är att alla tillägg
blir extremt exponerade, även från Ölandssidan,
och att kusten och skärgården är starkt nyttjad av
det rörliga friluftslivet såväl till lands som till sjöss.
Opåverkade vyer och utblickar längs båda sidor
av Kalmarsund har också ett värde ur turist- och
boendeperspektiv. Bitvis är den visuella känsligheten även relaterad till landskapet som kulturmiljö,
exempelvis på kuststräckan Hossmo–Bottorp,
kring Revsudden samt i närheten av Kalmar stads
äldre delar.
Den visuella känsligheten för mindre enheter av
nya bostadshus är stor till måttlig. Sådan bebyggelse bör komma i fråga endast i undantagsfall
och endast som smärre tillägg till befintlig bebyggelse. Känsligheten är mycket stor för storskaliga/industriella exploateringar. Detta gäller även
vindkraft, såväl till havs som på land.

(O) Odlingsbygd

Karaktärsbeskrivning
Flackt eller svagt kuperat landskap bestående av
företrädesvis åkrar, men även betesmarker, golfbanor, samhällen et cetera. Slätten avbryts av uppstickande åkerholmar med mindre till medelstora
träddungar eller med trädridåer och skogspartier.
Inslaget av vägar, mindre vattendrag, enskilda hus,
gårdar och byar är ibland stort. Landskapet ger
vyer och perspektiv.
Ett antal skyddade områden och riksintressen är
knutna till denna karaktär. Området kring Kläckeberga är riksintresse avseende kulturmiljövård,
liksom ett område kring Ljungbyholm–Hossmo–
Bottorp samt ett område kring Hagby–Voxtorp.
Strax nordost om Halltorp finns Värnaby naturreservat.
Känslighetsanalys
Odlingsbygden har alltifrån liten till stor visuell
känslighet. Känsligheten är mindre till exempel
nära stora tätorter, motorvägar, industrier, flygplats et cetera eller inom storskaligt/rationellt
brukade jordbruksägor. I anslutning till kyrkor,
kyrkbyar, vissa herrgårdsmiljöer och naturreservat är känsligheten stor. Måttlig till stor visuell
känslighet finns inom vissa delar av riksintressena
avseende kulturmiljö. Generellt har områdena öster om gamla E22 en större visuell känslighet än
områdena väster därom, områdena i öster har ofta
större kulturmiljövärden, och Kalmarsundskusten
är mera i fokus hos den som färdas längs vägen.
Karaktären kan generellt tåla vissa nya former av
markanvändning så länge de håller landskapet öppet, till exempel ridsportanläggningar och golfbanor. Större skogsplanteringar är inte lämpligt.
Känsligheten för ytkrävande storskaliga bostadsområden samt för industri- och handelsanlägg-
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ningar är måttlig till stor. Tätorter omgivna av
denna karaktär, som Kalmar och Lindsdal, kan ur
visuell synpunkt tåla viss expansion. De mindre
känsliga delarna av denna landskapskaraktär bör
visuellt kunna tåla inslag av vindkraft, eftersom
den ofta stora skalan hos landskapet kan matcha
skalan hos vindkraftverk. I öppna landskap som
detta är vindkraftverk väl synliga, men de visuella
effekterna är lätta att förutse och verken dyker
sällan överraskande upp i synfältet för den som
färdas i landskapet.

Känslighetsanalys
Landskapsbildsmässigt har odlingsbygden stor
visuell känslighet, dels då den har en begränsad
geografisk utbredning i kommunen, dels då åarna
ofta rinner igenom områden med bevarandevärden (avseende både natur och kultur). Åarna
bör ge ett visuellt intryck av att vara fria i sina
slingrande lopp och ej omges av bebyggelse eller
andra exploateringar. När det gäller vindkraft har
landskapet allra närmast åarna stor visuell känslighet, men med ökat avstånd blir känsligheten
måttligare.

(ÅO) Ådalar i odlingsbygd

Karaktärsbeskrivning
Åar, ofta med slingrande form, som rinner genom ett flackt, öppet odlingslandskap. Åbrinken
är ofta träd- och buskbevuxen. Närmare kusten
omges åarna ofta av skogsområden. Vid mötet
med kusten förekommer ibland större våtmarker
och vassområden.
På följande sträckor passerar åarna genom områden med bevaranderestriktioner:
Åbyån mynnar ut i Björnö naturreservat, vilket
även är ett Natura 2000-område och dessutom
ingår i riksintresse avseende naturvård.
Ljungbyån rinner genom ett naturreservat vid
Ljungbyholm. Stora delar av ån, från kusten upp
till Trekanten, rinner genom områden som är
riksintresse avseende kulturmiljövård.
Hagbyån rinner genom områden som också de är
riksintresse avseende kulturmiljövård.
Halltorpsån mynnar ut i naturreservatet Värnanäs
skärgård. Området kring åns utlopp är riksintresse
avseende naturvård.
Ån rinner dessutom genom ett område som är
riksintresse avseende kulturmiljövård.

(M) Mosaikbygd/Övergångszon från slätt- till
skogsbygd

Karaktärsbeskrivning
Svagt kuperad odlingsbygd bestående av företrädesvis åkrar, men även hagmarker och betesmarker, omgivna av och varvade med mindre eller
större skogsområden. Åkerlandskapet innehåller
ofta öar av vegetation, trädridåer, dungar och
vattendrag. Inslaget av vägar, åar, enskilda hus,
gårdar och byar är förhållandevis stort. Överblickbarheten är varierande. Karaktären finns oftast
som en övergångszon mellan den mer storskaliga
och öppna jordbruksbygden i öster och den mer
renodlade skogsbygden i väster.
Delar av denna karaktär ligger kring Halltorp i ett
område som är riksintresse avseende kulturmiljövård. Detsamma gäller för områden omkring
Trekanten och Ljungbyholm. Dessutom finns,
nordöst om Trekanten, ett område kring Ljungbyån som är Natura 2000-område och riksintresse
avseende naturvård. Ett område mellan Ljungnäs
och Rockneby är riksintresse avseende kulturmiljövård.
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Känslighetsanalys
Karaktären är relativt ovanlig i kommunen, småskalig och har en visuellt tilltalande balans mellan öppet och slutet landskap, vilket gör att den
har en stor känslighet för påverkan. Karaktären
kan tåla vissa nya former av markanvändning
så länge de håller landskapet öppet, till exempel ridsportanläggningar och golfbanor. Större
skogsplanteringar är inte lämpligt. Känsligheten
för ytkrävande storskaliga bostadsområden och
industri- och handelsanläggningar är stor till
måttlig, medan den är måttligt känslig för icke
ytkrävande element, till exempel mindre husgrupperingar. Karaktären har en stor visuell känslighet
för vindkraftverk, av två skäl: dels är landskapets
småskalighet en påtaglig kontrast till dagens stora
vindkraftverk, dels är de visuella effekterna svåra
att förutse eftersom verken ofta överraskande
dyker upp i synfältet för den som färdas i landskapet.

(SG) Skogbygd med inslag av mindre gårdar och
torpbebyggelse

Karaktärsbeskrivning
Svagt kuperad till flack karaktär som ytmässigt
domineras av skog (företrädesvis barrskog men
även en del lövinslag), som kan avbrytas av öppna
ytor med åkrar, betesmarker, smågårdar och torp.
De öppna, odlade ytorna är oftast långsmala och
centrerade kring en väg, längs vilken också bebyggelsen är grupperad. Kring de öppna områdena
sluter sig skogen tät. Större områden där landskapet är relativt öppet är till exempel Mossebo,
Konungaryd och Harby. Inom karaktären finns
också några större samhällen som Tvärskog och
Påryd. Siktlängderna är ofta korta och utblickar
saknas.
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Denna karaktär rymmer några skyddade områden och riksintressen. Områden kring Ljungbyån
ä riksintresse avseende naturvård samt Natura
2000-område. Kring Påryd finns ett större område som är riksintresse avseende kulturmiljövård.
Nordväst om Tvärskog är ett område kring Igersdela och Högebo riksintresse avseende naturvård,
liksom två mindre områden vid Fanketorp–Sandbäcken i norra delen av kommunen.
Känslighetsanalys
Generellt har de renodlade skogspartierna liten
eller mycket liten visuell känslighet för påverkan.
Enstaka partier med äldre skog eller med vildmarksprägel kan ha en måttlig till stor känslighet.
I områden av större betydelse för friluftsliv ökar
känsligheten. Däremot har landskapskaraktären
stor känslighet för förändringar som hotar de
öppna ytorna, såsom avflyttning/upphörande
hävd/igenväxning. I sådana fall kan karaktären
närmast vinna visuellt på mindre tillägg av bostadsbebyggelse, vilket kan bidra till att motverka
upphörande hävd och igenväxning. Känsligheten
är måttlig för ytkrävande storskaliga bostadsområden samt industri- och handelsanläggningar.
Generellt har de öppna ytorna större visuell känslighet gentemot ytkrävande storskaliga anläggningar, medan de skogsklädda ytorna har betydligt mindre känslighet. När det gäller utbyggnad
med vindkraft är både odlade och skogspartier
visuellt måttligt känsliga. Å ena sidan kan skog
bidra till att dölja verk, å andra sidan är dagens
stora vindkraftverk en påtaglig kontrast till denna
typ av småskaligt landskap, där verken kan dyka
upp överraskande i synfältet för den som färdas i
landskapet.
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(S) Skogsbygd utan bebyggelse

Karaktärsbeskrivning
Svagt kuperad till flack och företrädesvis bevuxen
av barrskog men lövträd förekommer också. Skogen avbryts i princip endast av hyggen, mossar
och liknande. Bebyggelsen är gles eller obefintlig,
vägarna få. Effektivt skogsbruk dominerar, men
bitvis finns vildmarksliknande partier. Siktlängderna är mycket korta och utblickar saknas.
Mindre Natura 2000-områden finns norr om
Påryd samt mellan Påryd och Runtorp. Nordväst
om Vasslösa ligger Fröstorps naturreservat. Norr
om Sävsjö (väster om Påryd) finns ett område
som är riksintresse avseende naturvård, liksom
kring Fanketorp–Saveryd i kommunens nordligaste del. Landskapstypen är av stort värde för
det rörliga friluftslivet.
Känslighetsanalys
Generellt har landskapskaraktären liten eller
mycket liten visuell känslighet för påverkan. Enstaka partier med äldre skog eller med vildmarksprägel kan ha måttlig till stor visuell känslighet.
I områden av större betydelse för friluftsliv ökar
känsligheten. Karaktären kan visuellt tåla både
stora ytkrävande anläggningar som vindkraftverk
och större grupper av verk.

Som framgår av kartan på nästa sida har kustzonen i sin helhet bedömts ha stor eller mycket
stor visuell känslighet (röda områden) gentemot
storskaliga exploateringar av typen vindkraft.
Denna zon innefattar även vissa kustnära delar av
odlingslandskapet, till exempel området mellan
Hossmo och Hagby. Kustzonen är länkad med
vissa områden som sträcker sig in i landet vilka
också bedömts ha stor eller mycket stor visuell
känslighet: de är dels ådalarna, dels de mosaikartade områdena. I båda fallen rör det sig om smala
områden i form av kilar in i skogslandskapet.
Slutligen finns även några mer isolerade områden
som bedömts ha stor eller mycket stor visuell
känslighet: dels området runt Kläckeberga, dels
den lokala odlingsbygden kring Nickebo.
Som kontrast finns ett antal områden som bedömts ha liten eller mycket liten visuell känslighet för utbyggnad med vindkraft (gröna områden). Som framgår av kartan är dessa utpräglade
skogsområden med små eller obefintliga inslag av
bebyggelse. Så gott som alla områden ligger långt
från kusten, med undantag av ett skogsområde
väster om Slakmöre i norra delen av kommunen.
Slutligen finns områden som bedömts ha viss
men inte betydande (det vill säga måttlig) känslighet för påverkan från vindkraftsanläggningar
(gula områden): dels skogsbygd med inslag av
gårdar, torp och mindre odlingsytor, dels stora
delar av den renodlade slättbygden.

Områden med visuell känslighet för storskaliga til�lägg av typen vindkraftverk

Kartan på nästa sida är ett försök att sammanfatta
och visa de bedömningar avseende visuell känslighet som gjorts ovan för respektive landskapskaraktär, särskilt när det gäller utbyggnad med
vindkraft.
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Anpassning till landskapsbilden
vid exploateringar i Kalmar
kommun

Vid exploateringar är det angeläget att försöka anpassa ingreppen så att de understryker
landskapets befintliga strukturer, inte förtar dem. Det kan
till exempel handla om att följa
riktningar i landskapet, eller att
understryka rumssammanhang.
Likaså bör utmärkande karaktärer inte slätas ut.
Anpassningar av en exploatering till landskapsstrukturen
i Kalmar kommun beror på
vilken form avexploatering
som avses. Skillnaden är stor
om man till exempel jämför
en grupp bostadshus med ett
vindkraftverk. För att bevara
kommunens landskapsbildsvärden är det viktigt att de öppna
uppodlade ytorna och stråken
som bryter av skogsbygden får
finnas kvar, liksom att man är
restriktiv med exploateringar
längs de hittills obebyggda
kusterna.
De existerande landskapsrummen bör understrykas. Vid
placering av ytkrävande bebyggelse eller större grupper av
vindkraftverk är det väsentligt
att gruppen som helhet placeras inom ett och samma landskapsrum. Sträcker sig gruppen
över flera landskapsrum rubbas
rumsstrukturen.
Väsentligt är också att viktiga
utblickar bevaras och om möjligt förstärks.
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Figur 14: Visuell känslighet för påverkan från vindkraftsetableringar i Kalmar
kommun. Hur områdena klassats kan utläsas i karaktärsbeskrivningarna i
föregående avsnitt.
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Vindkraft i Kalmarsund

På Länsstyrelsens initiativ har
det tagits fram en kommunövergripande ”Samordnad policy
för lokalisering av havsbaserad
vindkraft i södra Kalmarsund”
2003. (Länsstyrelsens meddelande nr 2003:16). Deltagande
kommuner var Kalmar, Torsås,
Mörbylånga samt Karlskrona i
Blekinge län och därmed också
länsstyrelsen i Blekinge. I rapportens slutsatser sägs bl. a. att
vissa områden bör hållas fria
från vindkraft, särskilt ”Vattenområdet norr om en linje mellan Djursvik och Eckelsudde”,
vilket då innebär hela kommunens vattenområde i Kalmarsund söder Ölandsbron, liksom
även Mörbylånga kommuns
vatten här.

kring upplevelsevärden, pedagogiska värden samt vetenskapliga värden och hur dessa ofta
förstärks av naturvärdena och
friluftsintressena, särskilt i kustoch skärgårdsmiljöer. RAÄ
identifierar i rapporten flera
områden längs Kalmarsund
som besitter sådana värden att
utblickarna från dessa bör hållas
helt fria från vindkraftsverk och
andra storskaliga anläggningar.

Motstående intressen och
intressen som kräver samordning med vindkraften
De bevarandevärden som
redovisas nedan måste beaktas
i planerandet för vindkraften.
Det innebär dock inte att vind-

kraft per automatik skulle vara
omöjlig att etablera här, i vissa
fall bör samordning i stället
kunna ske. I detta dokument
finns varken möjlighet eller anledning att i detalj redovisa alla
bevarandevärden i kommunen,
utan redovisningen sker mer
sammanfattat. För mer detaljerad information om bevarandevärdena hänvisas exempelvis till
Länsstyrelsens hemsida.

Figur 15: Sammanställning över allmänna intressen visas på kartan nedan.
På följande sidor visas intressena på
enskilda kartor. Information hämtad på
http://www.gis.lst.se/lanskartor

Ölandskommunerna och
Länsstyrelsen har under åren
2006-09 tagit fram en utredning
”Ölandsvind - planeringsunderlag för lokalisering av vindkraft
på Öland”. Under 2010 har den
av Ölandskommunerna gemensamt framtagna ”Ölands vindkraftsplan” remissbehandlats.
Sammantaget torde dessa utredningar ytterligare tala för att
Kalmar kommuns havsområde
i såväl södra som norra Kalmarsund och vattnets fortsättning österut till Ölandskusten
ska vara fritt från havsbaserad
vindkraft.
Även Riksantikvarieämbetet
(RAÄ) har tagit fram en rapport 2003:4 ”Sveriges kust och
skärgårdslandskap”, där man
analyserar kulturhistoriska
karaktärsdrag och känslighet för
vindkraft bland annat i Kalmarsundsområdet. Här resoneras
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Riksintressen

Riksintressen kan sägas omfatta
tre typer:
• Områden enligt 3 kap.
miljöbalken, fastställda av
centrala myndigheter.
• Områden enligt 4 kap.
miljöbalken, fastställda av
riksdagen.
• Natura 2000-områden.
Den första typen av riksintressen omfattar områden som är
av nationell betydelse för en
rad vitala samhällsintressen.
Det kan röra områden som är
särskilt värdefulla för naturvård,
kulturmiljövård eller friluftsliv
men också områden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för energiproduktion, vattenförsörjning med mera. Riksintresse
för totalförsvaret väger tyngre
än andra riksintressen när det
uppstår konflikt mellan riksintressen.
Områden som är av riksintresse
ska ”… skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada deras
värden eller möjligheter att använda dem för avsatt ändamål”.
Vad som är att betrakta som
påtaglig skada kan vara svårt
att bedöma, och förordningen
till miljöbalken ger ingen klar
vägledning. Naturvårdsverket
har givit ut en handbok med råd
om vad som är att betrakta som
påtaglig skada (se www.
naturvardsverket.se/Documents/publikationer/6200140-X.pdf).
3, 4 och 7 kap miljöbalken

Att ett område är av riksintresse
för ett visst ändamål enligt 3
kap. miljöbalken innebär att
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detta intresse ska ges företräde
framför andra allmänna och
enskilda intressen när frågor
om markanvändning avgörs.
En exploatering eller annan
påverkan behöver inte ligga
inom riksintressets geografiskt
avgränsade område för att bedömas utgöra en påtaglig skada
på värdena som riksintresset
avser. Det kan ligga en bit utanför men ändå påtagligt skada
värdena i riksintresset. Om ett
område omfattas av mer än
ett riksintresse och dessa är
i konflikt med varandra i ett
visst ärende, ska det ändamål
ges företräde som bäst främjar
en långsiktig hushållning med
mark och vatten och den fysiska
miljön i övrigt. Observera dock
formuleringen ”påtaglig skada”.
En mindre skada behöver inte
vara ett hinder.
Den andra typen av riksintressen är geografiskt angivna
direkt i 4 kap. miljöbalken och
därmed fastställda av riksdagen.
De är i sin helhet riksintressen
med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns där
och utgörs bland annat av flera
områden längs Sveriges kuster,
i skärgårdar, i fjällvärlden och i
de stora älvdalarna.
För dessa riksintressen är direkt
i lagen angivet vad som särskilt
ska beaktas när exploatering eller andra ingrepp ska bedömas.
Där anges vilka ingrepp och anläggningar som inte tillåts och
vilka förutsättningar som gäller
för att bebyggelse ska få ske.
Exploatering och andra ingrepp
i miljön tillåts endast om de
inte möter hinder enligt någon
av bestämmelserna i 4 kap. 2–8

§ miljöbalken och om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdenas natur- och
kulturvärden.
Även Natura 2000-områden
utgör riksintressen, och bestämmelser om dem finns i 7 kap.
27–28 § miljöbalken.
Riksintressen avseende högexploaterad kust enligt 4 kap.
miljöbalken

Av särskilt intresse i vindkraftssammanhang är de hushållningsbestämmelser för markoch vattenanvändning i hela
landet som finns i 4 kap. miljöbalken. De geografiska områden som nämns i lagtexten,
bland annat hela kustområdet
i Kalmar län, har särskilt stora
värden för natur- och kulturmiljövård, turism och friluftsliv. Områdena har därför i sin
helhet bedömts vara av riksintresse. De har inte avgränsats i
lagtexten, och således anges inte
exakt hur kustremsan avgränsas,
Kommunen och Länsstyrelsen
gör avgränsningen i samband
med översiktsplanering för hela
kommunen. Senast skedde det i
samband med översiktsplanearbetet på 1990-talet och gränsen
framgår av kartan på nästa sida.
Undantag finns i lagtexten angivet för ”utveckling av befintliga tätorter och för det lokala
näringslivet” (4 kap 1 § 2st),
och därför omfattas inte Kalmar stad och andra tätorter som
behöver mark för sin utveckling
och tillväxt. Bestämmelserna i
4 kap. 1 och 4§§ miljöbalken
innebär för Kalmar kommuns
kuststräcka begränsningar för
fritidsbebyggelse och miljöstörande industrier.
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Vindkraft regleras inte i nämnda paragrafer,
men syftet är att värna de oexploaterade
kust- och havsområden som finns kvar.

Naturvärden

Här redovisas naturorienterade värden i
Kalmar kommun. Vissa intressen som riksintressena regleras/skyddas av miljöbalken.
Andra typer av naturskydd regleras inte
juridiskt men kan trots det vara av stor vikt
för djur- och naturliv.
Riksintresse avseende naturvård

Områden av riksintresse avseende naturvård fastställs av Naturvårdsverket. De ska
representera huvuddragen i den svenska
naturen och vara de mest värdefulla områdena i ett nationellt perspektiv.

Figur 16: Riksintresse för högexpoaterad kust enligt
4 kap. s 47 miljöbalken. Källa: www.gis.lst.se/lanskartor

Figur 17: Riksintresse avseende naturvård. Information
hämtad på http://www.gis.lst.se/lanskartor
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Natura 2000-områden

Natura 2000-områden är fastställda av EU och utgör tillsammans ett nätverk av särskilt
värdefulla miljöer i Europa
som är värda att bevara. Att ett
område är klassat som Natura
2000-område ska förhindra att
djurs och växters naturliga livsmiljöer förstörs och bevara den
biologiska mångfalden.
Som medlem av EU har Sverige
förbundit sig att följa de två
direktiv, habitat- respektive fågeldirektivet, som Natura 2000
bygger på.
Figur 18: Natura 2000-områden.
Information hämtad på http://www.gis.
lst.se/lanskartor
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Områden upptagna i Regional
naturvårdsprogram för Kalmar
län

Observera att utöver områdena på denna karta finns fler
angivna i ”Natur i Östra Småland” som utgör länets samlade
naturvårdsprogram. Utgiven av
länsstyrelsen 1997.
Figur 19: Områden upptagna i Regionalt naturvårdsprogram för Kalmar län.
Information hämtad på http://www.gis.
lst.se/lanskartor
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Naturreservat

Naturreservat är områden som skyddats av Länsstyrelsen eller kommunen,
enligt 7 kap 4 § miljöbalken. Syftena är
att bevara områdets biologiska mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet.

Figur 20: Naturreservat. Information hämtad på
http://www.gis.lst.se/lanskartor/
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Nyckelbiotoper

I ett område klassat som nyckelbiotop kan man
förvänta sig att hitta arter som är rödlistade,
det vill säga hotade. Nyckelbiotoper inventerades1993–2006 av Skogsstyrelsen med syfte
att finna områden i Sverige som är biologiskt
värdefulla. En nyckelbiotop kan vara alltifrån ett
större skogsområde till ett enda träd. Begreppet
har i sig ingen juridisk innebörd: nyckelbiotoper
ska mer ses som områden som bör värnas eftersom de är mycket viktiga för skogens växt- och
djurliv. (Källa: www.lansstyrelsen.se).

Figur 21: Nyckelbiotoper. Information hämtad
på http://www.gis.lst.se/lanskartor
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Ornitologiskt betydelsefulla områden

Då fågellivet i Kalmar kommun är värdefullt
visas bredvid vad som bedömts vara ornitologiskt känsliga områden, det vill säga områden där
man med hänsyn till fågellivet bör vara restriktiv
med vindkraftsetableringar. Områdena i figur
22 har avgränsats i samråd med ornitolog Lars
G Petersson i Kalmar. Enligt Kalmar Ornitologiska förening (KOF) är Kalmarsund en av
Sveriges mäktigaste sträcklokal vår och höst.
De uppmärksammar följande fågellokaler som
de anser vara särskilt värdefulla för fågellivet:
Revsudden, Vässlö-Stävlö-Rockneby, Bottorpsslätten, Bottorps hamn, Virs udde, Hagbyhamn
och Sandskär, Hagbyudds strandängar, Ryssbylundsdammen, Kalmar dämme, Norr om och i
Vassmolösa, Mören, Böleskogen, Hagbymassivet
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från Robacken via Vassmolösa till Tvärskog, längs
Hagbyån, forsarna vid Västragårdarna respektive
Törsbo, vid Stackatorpet. Speciellt känslig och av
störst betydelse för fågellivet är Kalmarsund med
angränsande kustzon. Enligt KOF är följande arter särskilt känsliga: röd glada, havsörn, kungsörn,
bivråk, fiskgjuse, nattskära och kornknarr, brunoch blå kärrhök. För havsörn krävs en skyddszon
om minst tre km runt boplatsområdet. I skogsmark med myr och mossar förekommer häckande
trana, gäss och sångsvan samt olika ugglor, trana
och skogsfågel som orre och tjäder kan påverkas.
Figur 22: Ornitologiskt känsliga områden i Kalmar kommun.
Karta producerad av Mellanrum AB.
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Kulturmiljö

Kulturmiljöer berättar om hur
landskapet blivit använt av oss
människor. Nedan följer en
beskrivning av den historiska
utvecklingen i trakten kring
Kalmar, från stenåldern fram till
i dag, och hur den avspeglas i
dagens landskap. Därefter redovisas de områden som skyddas
på grund av sitt kulturhistoriska
värde.
Stenåldern

Fynden från jägarstenåldern
finns till stor del vid Ancylussjöns och Litorinahavets kuster,
som i dag ligger 8–15 meter
över havet. Fynd från bondestenåldern är kustnära, främst på
lätta jordar som var lättare att
odla upp. Södermöre, som inkluderar Arby, Hagby, Halltorp
och Voxtorp, var ett tättbefolkat
område beläget mellan en och
fem kilometer från kusten. Bosättningarna var förlagda till de
torrare kullarna. På de fuktiga
lerjordarna mellan dem betade
boskapen.
Bronsålder

I Kalmar kommun finns många
fynd från bronsåldern. Bosättningarna var koncentrerade till
samma område som på bondestenåldern men expanderade
ytterligare en bit från kusten.
På höjder och i dominerande
lägen längs Kalmarsund byggdes gravrösen. Ett annat spår är
skålgropsstenar på sluttningar
ovanför eller intill sankmarker.
Järnålder och vikingatid

Försämringar i klimatet ledde
till att betesmarker översvämmades och skördar ruttnade.

Trots detta skedde en expansion
under yngre järnålder och tidig
medeltid, och byar bildades.
Fortfarande låg byarna i samma
kustnära region som under
tidigare epoker. Skogarna var
fortfarande glest befolkade.
På högt belägna platser anlades stora gravfält med rösen,
stensättningar, domarringar och
resta stenar. Under vikingatid,
då skeppsfarten blev viktigare,
ökade också åarnas betydelse
som transportleder. Ljungbyån
är ett exempel där bebyggelsen
på detta sätt blev betydande.
Ett annat spår är stensträngar
som en gång utgjorde gränsmarkeringar mellan byarna. Flera
borgar eller förskansningar
tillkom också, något man kan se
lämningar från vid Borgeberg/
Kläckeberga samt vid Lövhults
borg i Mortorps socken.
I brytningen mellan järnålder
och vikingatid fanns en utbredd
järnhantering, främst i kommunens inre delar, och särskilt i
området runt nuvarande Påryd.
Medeltid

Kalmar kommun täckte större
delen av det folkland eller
småland som från förhistorisk
tid kallas Möre. Vid medeltidens början hade Möre hunnit
indelas i 24 fjärdingar och 6
tingssocknar, vars 6 tingsplatser
troligen var Söderåkra, Tvärskog, Vassmolösa, Tingby (vid
Smedby), Gösbäck (vid Lindsdal) och Stensholm (vid Rockneby).
Under tiden 1150–1250 byggdes
i många av de rikaste byarna
stenkyrkor. Kyrkorna låg vid

de viktigaste färdlederna, vilka
i sin tur följde litorinavallen
(den nordsydliga färdvägen),
rullstensåsarna och åarna (som
utgjorde kommunikationsleder
mellan kust och inland). Bebyggelsens kärna låg vid kusten
längs ådalarna, och framför allt i
kustområdet växte medeltidens
storgårdar fram.
Kalmar stad

Första gången Kalmar nämns
i skrift är på en runsten från
1000-talet, vilket gör staden till
en av Sveriges äldsta. Ursprungligen växte Kalmar fram som
en handelsplats vid en lämpligt
belägen hamn. Även om man
funnit spår av boplatser från
järnåldern är det från medeltiden och framåt som Kalmar blir
en riktigt stor och betydelsefull
stad. I mitten av 1200-talet var
Kalmar en av Sveriges viktigaste städer, vilket ställde krav
på försvarsmöjligheter. Under
1100-talet hade ett försvarstorn,
ett kastell, byggts och under
1200-talet byggdes detta ut till
en borg. Här hölls 1397 det
rådsmöte som ledde till Kalmarunionen. Borgen blev ett
mycket viktigt fäste i de konflikter som inledde Sveriges historia
som nationalstat.
Från och med Gustav Vasas
regeringstid kan man betrakta
Sverige som ett rike. Nationalstaten styrdes regionalt via
häradstingen, som fick nya och
fasta tingsplatser runt Kalmar
under 1600-talet. Statsmakten
verkade också för ett sammanhängande vägnät med tillhörande gästgiverier och skjutsstationer. De bästa vägarna i Kalmar
kommun följde precis som
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tidigare litorinavallen eller rullstensåsarna. Huvudvägen till Kalmar söderifrån gick vid denna
tid via Rinkaby–Dörby–Kläckeberga.
Stora delar av Kalmar förstördes 1611–1613 i de
så kallade danska krigen och stod samtidigt under
dansk kontroll. En svår brand 1647 bidrog till beslutet att flytta staden från området närmast borgen till Kvarnholmen. Den nya staden planlades i
enlighet med 1600-talets ideal: ett rutnätsformat
gatunät, vilket till viss del fortfarande finns kvar.
Efter cirka 1650 tappade Kalmar i betydelse men
var fortfarande säte för landshövdingen i Kalmar
län.
1700-talet till i dag

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
skedde den agrara revolutionen. Storskiftet,
enskiftet och laga skiftet bidrog till att
rationalisera jordbruket, liksom nya redskap
och odlingstekniker. Genom utdikning kunde
stora områden som tidigare varit låglänta och
blöta odlas upp. I Kalmar kommun har byarna
påverkats relativt lite av skiftena.
Typiskt för slättbygden var radbyn,
en bytyp där gårdarna ligger som
ett pärlband längs landsvägen. I
dag har få byar sin tydliga radbystruktur kvar. Det bästa exemplet
på en bevarad radby är Krafslösa
by i Kläckeberga socken.
Många torp och smågårdar i skogsbygden tillkom under 1700- och
1800-talen, då befolkningen ökade
och man tvingades nyodla även på
mindre bördig mark. Många torp
var båtsmanstorp, det vill säga torp
för båtsmän men även för soldater
och husarer. Skogstorpens små åkrar och ängar har i dag till stor del
vuxit igen med skog, och många är
de torp som lämnats och förfallit.
I början av 1800-talet växte Kalmar utanför stadsmurarna som
gradvis förföll, liksom stora delar
av stadens försvarsverk som revs
undan för undan. År 1874 kom
järnvägen till Kalmar och med den
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ett ekonomiskt uppsving. Bland annat bidrog den
till nya industrier.
Revsudden och Ekenäs, de två kustsamhällen
förutom Kalmar som finns i kommunen, byggdes
upp under 1800-talets andra hälft. Kring sekelskiftet 1900 uppstod också ett antal stationssamhällen vid järnvägen. Odlingsmarken nådde sin
största omfattning under 1920- och 1930-talen.
Under 1960- och 1970-talen revs stora delar av
den gamla bebyggelsen i Kalmar innerstad, även
om man i sista stund valde att bevara en del av
det äldre fastighetsbeståndet. Under 1990- och
början av 2000-talet drabbades staden svårt av
industrinedläggningar: Volvo Kalmarverken,
Rifa, Candelia (tidigare Nordchoklad), Teleskolan
och Bombardier (tidigare Kalmar Verkstad) var
företag som försvann. Men Kalmar har hämtat
sig sedan dess och är i dag mer inriktat på tjänsteproduktion och handel än på industri.
Figur 23: Karta som utvisar var historiska epoker tydligast
manifesterat sig i Kalmar kommun.
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Riksintressen avseende
kulturmiljövård

I Kalmar kommun finns sex
områden som är riksintresse
avseende kulturmiljövård. De är
fastställda av Riksantikvarieämbetet och är betydelsefulla för
såväl länet som hela landet. Det
kan handla om mindre platser
som speglar en speciell historisk
epok, eller om vidsträckta landskapsavsnitt som beskriver en
utveckling under lång tid. Riksintressen för kulturmiljövård
regleras i 3 kap 6 § miljöbalken.
Uppgifter om fornlämningar
och fornlämningsområden
inom kommunen finns bland
annat att hämta i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister
(FMIS) samt på hemsidan
www.raa.se.

Figur 24: Riksintressen avseende
kulturmiljövård. Information
hämtad på www.gis.lst.se/lanskartor

Lokalt kulturvårdsprogram

Värdefulla kulturvärden enligt
kommunalt kulturvårdsprogram
framgår av kartan.

Figur 25: Områden som ingår i lokalt
kulturvårdsprogram. Information hämtad på www.gis.lst.se/lanskartor

41

Del A − Förutsättningar och avvägningar

Regional bevarandeplan för
odlingslandskapet

I Kalmar kommun finns ett 70tal områden upptagna i Regional
bevarandeplan för odlingslandskapet. Odling och djurhållning
har avsatt spår i landskapet som
berättar en historia, är en del av
vårt kulturarv och bör värnas.
(Källa: Länsstyrelsen i Kalmar
län 1995:11. Odlingslandskapet
i Kalmar län - Bevarandeprogram).

Figur 26: Områden som ingår i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Information hämtad på
www.gis.lst.se/lanskartor

Areella näringar och annan
sysselsättning

Eftersom Kalmar kommun ligger i ett jordbruksområde kom
de flesta företagen vid industrialiseringens början att syssla
med bearbetning av jordbrukets
produkter.
Lantbruksnäringen är i dag
fortfarande en av de absolut
viktigaste näringarna i Kalmar
län. I länet står den direkt och
indirekt för 25,8 procent av sysselsättningen (1999). Den har en
stark betoning på animalieproduktion. Det primära produktionsvärdet för denna produktion är 1,5 miljarder kronor/år.
Produktionsvärdet för vegetabilier är 0,5 miljarder kronor/år.
(Länsstyrelsen /Sven Lindgren).
Ser man till markanvändningen
upptas kommunens yta till cirka
25 procent av jordbruksmark
(2004).
Skogsbruket och skogsindustrin är jämte lantbruket viktiga
basnäringar i Kalmar län. Drygt
12 procent av sysselsättningen i
länet utgår, direkt eller indirekt,
från skogen och skogsindustrin. Den samhällsekonomiska
betydelsen är mycket hög då
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det handlar om sysselsättning,
råvaruförsörjning, regional tillväxt och värdefulla livsmiljöer.
(Länsstyrelsen /Sven Lindgren).
Kalmar kommuns yta upptas till
cirka 57 procent av skogsmark.
De flesta sysselsatta i Kalmar
kommun i dag, bortsett från
servicenäringarna, finns i verkstadsindustrin med cirka 4 000
arbetsställen. Många företag
är relativt små. Ungefär 40 av
kommunens samtliga företag
har fler än 100 anställda men
sysselsätter tillsammans ungefär hälften av alla arbetstagare i
kommunen.
Den största arbetsgivaren är
Kalmar kommun, följd av

Landstinget Kalmar och Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan
i Kalmar). Bland övriga större
arbetsgivare märks Apoteket,
Kalmarsunds gymnasieförbund,
Polisen, Aditro, Atlas Copco,
Ikea, Försäkringskassan och
Länsstyrelsen.
Kluster av arbetsgivare är dels
geografiska med stark identitet
(till exempel Glasriket), dels
funktionella (till exempel bioteknik).
Besöksnäring – turism

Mest känd är Kalmar kommun
förmodligen för sin historia, för
Kalmar slott och som centrum
under Kalmarunionens tid från
slutet av 1300-talet till början av
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1500-talet. Med sitt strategiska
läge nära Öland och Glasriket
besöks kommunen av många
turister. Nedan anges några
av de mer kända och besökta
turistmålen, i eller i anslutning
till Kalmar stad. Själva Kalmar
har en stadskärna från mitten av
1600 talet och är därmed i sig ett
turistmål.
Turismen i framtiden

Kalmar kommun vill satsa på
turismnäringen och gärna på nya

turistanläggningar i områden
med god tillgänglighet. Kvarnholmens rika kulturhistoria och
det stora kommersiella utbudet är kvaliteter som kan locka
turister.
Turistmålen i Kalmar tätort

•
•
•
•

Kalmar konstmuseum
Kalmar läns museum
Kalmar slott
Domkyrkan och
Kvarnholmen

• Kalmar sjöfartsmuseum
• Krusenstiernska gården
med ett gammalt borgarhem, nu museum och kafé
• Skälby gård med friluftsanläggning
• Stensö, naturpark med camping och bad
• Badplatser i Kalmarsundsparken, Jutnabben, Bergavik
• Ölandsbron
• Varvsholmen
• Kalmar Dämme

Campingplatser

Campingplatser finns på Rafshagsudden norr om Kalmar, på Stensö i Kalmar samt vid Kolbodabaden
söder om Kalmar.
Turistmål i Kalmar kommun

I Kläckeberga, Hossmo, Hagby, Voxtorp och Arby finns unika 1100-talskyrkor väl värda att besöka.
Följande turistmål presenteras av hembygdsföreningarna i Kalmar kommun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wärnanäs, en av Smålands största egendomar, med lång historia
Hagby kyrka, Sveriges största rundkyrka, från 1100-talet
Halltorps kyrka, med anor från 1210
Ekenäs, ett pittoreskt gammalt handels- och sjöfartssamhälle, nu en idyllisk sommarort
Rödfyren vid Kolboda–Lovers alunbruk, i drift 1724–1841, med strövområden
Jordkulorna vid Brudhyltan, lämningar efter sju jordkulor
Kanaberg, cirka ett hektar stort område med enorma stenblock
Karlslunda hembygdsgård, park med samling av byggnader från bygden
Christinelunds gård
Ljungby sockenmagasin, storslaget 200-årigt magasin från 1803, med museum
Hossmo kyrka, försvarskyrka i romansk stil, från cirka 1120
Dörby gästgivaregård, känd sedan 1600-talet
Kläckebergas kyrkmiljö, försvarskyrka från 1200-talet, före detta skola samt fattigstuga
Sporsjö lantbruks- och lanthushållsmuseum, en genuin bondemiljö
Ryssby skans, platsen för Ryssby skans under Kalmarkriget 1611–13, med hembygdsgård, väderkvarn från 1738, metodistkapell från 1874, kyrka under återuppbyggnad, tingshus, utställning med
mera.
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Figur 27: Områden av betydelse för turismen. På kartan har markerats kulturbyggnader, större fornlämningsområden, hembygdsgårdar, bad- och campingområden, naturreservat, vandrings- och cykelleder et cetera. Som synes finns många av områdena längs
kustbandet.

44

Del A − Förutsättningar och avvägningar

Rekreation och friluftsliv
Det finns lika många sätt att bedriva rekreation
och friluftsliv som det finns individer. Behoven
växlar med ålder, fysisk förmåga, intresse och
ekonomi. Behoven varierar för den enskilda
individen under olika tidpunkter. Till vardags får
kanske den närbelägna, lite enklare rekreationsmiljön duga för hundrastningen, joggingturen eller promenaden, medan man på helgen har tid att
ta sig ut till större naturområden eller attraktioner
längre bort. Vissa årstider kanske skogen lockar
mest, andra årstider havet, Några är utpräglade
”aktivitetsmänniskor” och dras till golfbanan eller
hamnen där segelbåten väntar, andra föredrar att
anspråkslöst vandra i skog och mark eller meta
vid en å.
I nästa karta redovisas värden hos landskapet när
det gäller rekreation och friluftsliv. Med grön färg
markeras områden som torde vara av stor eller
mycket stor betydelse för rekreation och friluftsliv, det vill säga attraherar många. Det kan handla
om
• Områden med särskilt stora natur- eller kulturvärden, (naturreservat, fågelskyddsområden, fornlämningsområden).
• Områden som erbjuder specifika friluftsaktiviteter (bad, golf, camping, båtliv).
• Tätortsnära naturområden som på ett lättillgängligt sätt erbjuder närrekreation till många.
• Iordningställda vandrings- eller cykelleder.

De sistnämna har vissa tider på året begränsad
allemansrättslig tillgänglighet.
Vandringsleder

Kalmarsundsleden: Sträcker sig från Slakmöre
i norr till Stuvenäs i söder. Hela kustleden kal�las numera Kalmarsundsleden, och den del som
går genom Kalmar kommun är 83 kilometer lång.
Utefter vandringsleden finns 84 noterade sevärdheter.
Vasastigen: En natur- och kulturupplevelse i
genuin Kalmarmiljö. Stigen går i södra delen av
Kalmar, är 8 kilometer lång och passerar bastionen Sankt Erik, Stensö fiskeläge och Vasamonumentet.
Cykelleder

Smålandsleden (från Jönköping till Kalmar)
tangerar i Kalmar kommun bland annat Årtebäck,
Lindsdal och Kalmar.
Sverigeleden (från Lessebo till Öland) tangerar
bland annat Trekanten, Ljungbyholm, Rinkabyholm och Kalmar.

I kartan på nästa sida har de viktigaste områdena för friluftsliv och rekreation angivits med
grön text. Ofärgade ytor är områden med värden
som gör dem lämpliga för vardagsrekreation.
De saknar måhända de specifika kvaliteter som
kan attrahera en vidare krets av återkommande
friluftsbesökare, men kan ändå tillgodose behovet
av vardagliga naturupplevelser, promenader och
löpningsturer för dem som bor i omgivningarna.
Orange ytor är områden där förutsättningarna för
friluftsliv och rekreation bedöms begränsade. Det
kan vara områden vid stora vägar och vid järnvägar, industriområden, deponier samt områden
helt dominerade av storskaligt åkerbruk.
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Figur 28: Karta som visar värdenivåer i landskapet avseende friluftsliv och rekreation. Gröna ytor anger mycket värdefulla områden,
ofärgade ytor områden av viss betydelse för friluftsliv och rekreation och orange ytor områden där förutsättningarna för friluftsliv och
rekreation är begränsade.
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Verksamheter som är under utveckling
enligt Översiktsplan 99
Flyget

Kalmar flygplats har haft en positiv utveckling
under de senaste åren. Utbyggnad av landningsbanorna kommer eventuellt att bli aktuellt för att
kunna tillgodose större godsflyg, liksom utrikesflyget om detta ökar. För att kunna möta denna
tänkta utveckling kommer flygplatsen att behöva
förlänga landningsbanan till en total banlängd av
2500 meter, vilket innebär en ökning med 450
meter. En tänkt utbyggnad skulle i sådana fall
vara mest lämplig åt nordväst. Den tänkta förändringen i området kommer att inkräkta på det
riksintresse avseende kulturmiljövård som finns
kring Kläckeberga kyrka.
Hamnen

En utbyggnad av hamnen kan bli aktuell för att
man ska kunna klara större godsvolymer. Om
en utbyggnad sker kan det också vara aktuellt att
utöka järnvägstrafiken, då främst till hamnen.
Handel

Nya områden där olika typer av verksamheter
kommer tillåtas expandera är exempelvis ett 85
hektar stort markområde vid Kalmar–Smedby–
Lindsdal. Om en nybyggnation av en livsmedelsbutik blir aktuell föreslås en plats invid trafikplats
Karlsro vid E22.
Boende och boendekvaliteter

Satsning på utbyggnad av bostäder och verksamheter kommer ske i Kalmar stad. Man vill anpassa
boendet till attraktiva och variationsrika områden.
Strandnära boende är av intresse. Den nuvarande
bostadsplaneringen enligt översiktsplan 1999
(ÖP99) utgår från en efterfrågan på 2 500–3 000
lägenheter i Kalmar kommun inom de närmast
decennierna. Markområden som föreslås för nya
bostäder samt fritidshus presenteras i översiktsplanen från 1999.

− Kalmar ska vara en attraktiv och hållbar kommun som präglas av kvalitet, befolkningstillväxt
och där människor ges möjlighet att förverkliga
sina drömmar.
Tre kuster - en samlande attraktiv identitet
− Kalmar ska utveckla sina boendekvaliteter
genom att nyttja läget vid Kalmarsund och Östersjön. Läget vid kusten ger möjlighet till oöverträffade miljöer för bostad och rekreation, vilket
gäller både staden och landsbygden.
Bostadsbyggandet stimuleras såväl i centrala Kalmar som i de mindre orterna och på
landsbygden
− Tillsammans med angränsande kommuner
utmed Kalmarsund, i Mörebygden och på Öland
kan Kalmar erbjuda en närmast komplett variation av boenden och det i ytterst attraktiva miljöer.
Kalmarregionens natur är inte bara vacker
och tilltalande för människor utan också en
mycket stor potential och rätt använd en stark
utvecklingsfaktor för regionen.
Karta på nästa sida i figur 29, är hämtad från ÖP
1999 och visar vilka områden som då var aktuella
för expansion. Som framgår av bilden ligger de
flesta utbyggnadsområdena i direkt anslutning till
redan befintlig bebyggelse. Översiktsplanen håller
för närvarande på att omarbetas. På nästa sida
ses en karta i figur 30, från arbetsmaterialet från
den kommande översiktsplanen, som i grova drag
beskriver var framtida utbyggnadsområden är
belägna i kommunen.

Områden av intresse för utbyggnad

I den strategiska översiktsplanen för Kalmars
utveckling − Kalmar en SUND region finns
följande beskrivning:
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Figur 29: De mörkgula områdena i kartan ovan visar föreslagen ny markanvändning i kommunen enligt Översiktsplan 99. Källa:
Kalmar kommun.
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Figur 30: Kartan är ett utkast och visar föreslagna utbyggnadsområden i Kalmar kommun enligt nya ÖP:n (under framtagande).
De områden som anges som aktuella för bostadsutveckling är Trekanten, Ljungbyholm samt området runt Läckeby och Rockneby.
Källa: Kalmar kommun.
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Övriga riksintressen att beakta
Transportstyrelsens intressen

Kalmar flygplats är av Transportstyrelsen utpekad som riksintresse för civil luftfart samt även
för militär luftfart. Den luftfart som är knuten
till Kalmar flygplats medför en särskild restriktion för vindkraften i kommunen. Restriktionen
berör dels hinderfrihet runt landningsbanor, dels
radiostationer, radarstationer och navigeringshjälpmedel. De senare är inte bara knutna till
området runt flygplatsen utan kan röra större
områden. Texten och bilden nedan ger en översiktlig vägledning i vilka restriktioner som finns.
De exakta restriktionerna måste utredas i varje
enskilt fall, i samråd med Transportstyrelsen och
Kalmar flygplats.

uppförande av nya byggnader såsom vindkraftverk. I längdsektion finns 6 zoner, som varierar i
både utbredning och rekommenderad höjd, beroende på vilken sida om landningsbanan det gäller.
Höjden på de aktuella verken påverkar hur nära
flygplatsen de kan placeras. De stora verk som är
vanliga i dag, med totalhöjder upp mot 150 meter,
kommer troligtvis inte att kunna etableras inom
ett avstånd av 5–6 kilometer från flygplatsen.
Ett större område med cirka 55 kilometers radie
från landningsbanan omfattas också av restriktioner avseende hinder men kommer sannolikt inte
påverka vindkraftverksetablering. Dessa restriktioner bedöms normalt inte beröra nu aktuella
vindkraftetableringar.

I ett område runt landningsbanorna får inte
finnas höga föremål som kan äventyra flygsäkerheten. I figur 31 visas de områden för Kalmar
flygplats där speciella bestämmelser råder vid

Figur 31: Område runt Kalmar flygplats som fordrar hinderfrihet av olika slag. Källa: Transportstyrelsen.
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Förutom hinderfrihet kan luftfartens radar- och radioanläggningar medföra relativt omfattande restriktioner för vindkraften. De kan inte redovisas i kartform utan måste utredas i varje enskilt fall.
Flygplatsens förutsättningar kan
påverkas vid en vindkraftsutbyggnad inom områden norr
om flygplatsen.
För utförligare information, se
hemsidorna
www.transportstyrelsen.se
samt www.trafikverket.se.

Figur 31 B: Kartan redovisar
områden som är i konflikt med totalförsvarets intressen.

Riksintresset för totalförsvaret

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3
kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall
inte. Dels finns områden i form av övnings- och
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet,
dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika
omfattning berörda av riksintresset.
I Kalmar kommun finns inga öppet redovisade
riksintressen. Riksintresset kan framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som
master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och
bygglovärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför tätort
och högre än 50 meter inom tätort.

Trafikverkets intressen

I området finns vägar som är av riksintresse: E22,
väg 25 och väg 137 samt järnvägar och flyget (se
föregående sida).
De skyddsavstånd till allmän väg som Trafikverket
för närvarande tillämpar finns angivna i Boverkets
handbok ”Vindkraftshandboken – planering och
prövning av vindkraftsverk på land och i kustnära vattenområden” (2009). Vindkraftverken ska
placeras så att de inte riskerar trafiksäkerheten.
Avståndet till allmän väg bör vara minst verkets
totalhöjd (d.v.s. tornhöjden plus halva rotorbladsdiametern), dock minst 50 meter oavsett vägtyp.
Lämpligt avstånd får bedömas i det enskilda fallet
och fastställs efter samråd med Trafikverket och
andra berörda. Se vidare del B angående riktlinjer
för skyddsavstånd.

Avvägning med vindkraftsetableringar måste
prövas i varje enskilt vindkraftsärende: se vidare i
del B.
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Avvägningar
De tekniska och visuella förutsättningar som här
redovisats är underlag för de riktlinjer som presenteras i vindkraftsplanens B-del. För att komma
fram till riktlinjerna fordras flera ställningstaganden. I följande kapitel redovisas resonemang och
avvägningar, bland annat i förhållande till synpunkter inkomna under olika samråd. Vilken vikt
vindkraftsintresset ska tillmätas gentemot andra
värden och intressen i Kalmar kommun berörs
också.

Avvägningar med hänsyn till dialog under
församrådet
En viktig utgångspunkt för arbetet med att ta
fram en vindkraftsplan för Kalmar kommun var
att planprocessen skulle aktivt involvera kommunens invånare, olika intressegrupper, tjänstemän

och politiker. Konsultens landskapsanalys har
utgjort faktaunderlag för processen som bestått
av seminarier för allmänheten, möten med arbetsgrupp och referensgrupp samt med vindkraftsintressenter.
Konsultens roll har varit att i olika skeden sammanfatta och konkretisera/illustrera det som
framkommit i dialogprocessen, samt att koordinera och bistå dialogen med sakkunskap. Kartor
och illustrationer har tagits fram utifrån dialogen.
Slutligen har intressen och värden i landskapet
presenterats för den politiska styrgruppen. Vindkraftsutbyggnaden som presenteras i vindkraftsplanen utgår från kommunstyrelsens ambitioner
att uppnå en fossilbränslefri energiproduktion
i kommunen där vindkraften kan utgöra en del
samt möjlighet att utreda vindkraftsetableringar
utmed kusten.

Figur 32: Kommentarer från allmänheten under workshops den 25 och 26 augusti 2009.
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Synpunkter från kommuninvånare

Under utarbetandet av samrådshandlingen har synpunkter
inhämtats från allmänheten vid
tre vindkraftsseminarier. Under
seminarierna uppmanades deltagarna att lämna kommentarer
allmänt om vindkraft. Skriftliga
kommentarer som lämnades
under de tidiga seminarierna
återfinns som pratbubblor i
kartan ovan, figur 32.
I några områden har boende
engagerat sig mera och exempelvis har några personer i
Halltorp bildat ”Halltorpsgruppen” som bland annat utarbetat
en broschyr med information
om lokala värden och alternativa förslag till etableringar som
berör områden kring Halltorp.
Mer än 200 personer har skrivit
på upprop knutet till förslaget i
den broschyren.
Under det formella plansamrådet enligt plan- och bygglagen
har gruppen samt ytterligare
några boende och intresseföreningar i kommunen lämnat
synpunkter på vindkraftsplanen
som till delar kunnat beaktas
och införts i revideringarna av
planen.
Länsstyrelsens synpunkter

Ett tidigt samrådsmöte hölls
med Länsstyrelsen i Kalmar
län för avstämning av planeringsfrågor och analys. När det
gäller kulturmiljö konstaterade
Länsstyrelsen då att det finns
bristande kunskap i skogsbygden vad gäller fornlämningar.
Vidare framhölls att det är
viktigt att fokusera på kärnan/

andemeningen i formuleringen
av riksintresseområden.
Länsstyrelsen underströk att
det är viktigt att arbetet med
vindkraftsplanen samordnas
med kommunens arbete med ny
översiktsplan. Vidare att förslag
som läggs fram i planen ska vara
systematiskt underbyggda med
argument som gör det lätt att
följa förda resonemang, samt
att det är viktigt att framhålla att
vindkraftsplanens rekommendationer inte innebär några garantier varje enskilt ärende prövas,
oavsett vad planen säger.
Länsstyrelsen framhöll även
betydelsen av att arbeta med
gestaltningen i ett tidigt skede
och att det är positivt med färre
och större, samlade områden
för vindkraftsutbyggnad, samt
stödjer riktlinjerna om inbördes
avstånd mellan etableringar.
Under det formella samrådsskedet har Länsstyrelsen inkommit
med granskningsyttrande som
biläggs vindkraftsplanen

Politisk avvägning: Vilken
vikt ska intresset vindkraft
ha gentemot andra intressen i Kalmar kommun?
Studierna av landskapets förutsättningar som refererats ovan
utgör en grund för vindkraftsplanens rekommendationer (se
del B) om var vindkraft är lämpligt respektive mindre lämpligt. Men när det gäller vilken
utbyggnadsnivå kommunen ska
sträva mot har också fordrats
politiska ställningstaganden
och viljeyttringar. Den politiska
styrgrupp som följt vindkraft-

splanens framtagande har under
arbetets gång konfronterats med
frågor av typen:
• Hur mycket vindkraft ska vi
ha i kommunen?
• Kan vi förbinda ambitionsnivån för vindkraftsutbyggnad med ett större, visionärt
mål för vart kommunen
strävar när det gäller miljön?
• Vilken tyngd ska vindkraftsintresset ges i förhållande till
andra intressen, exempelvis
kulturmiljö, turismnäring
och friluftsliv?
Under arbetets gång har signalerna från styrgruppen hela
tiden varit att det är betydelsefullt att man i kommunen kan
bli ”nettoexportör” av el från
fossilbränslefria energislag, varav vindkraft är en del. Gruppen
har hänvisat till den kommunalt
antagna visionen att länet ska
vara fossilbränslefritt 2030. Styrgruppen anser att vindkraften är
en viktig förnybar energiresurs
som får stor betydelse för att
uppnå visionen.
Sålunda har styrgruppen uttryckt en mycket generös syn på
vindkraftsutbyggnaden i kommunen.
För att kunna fastställa en utbyggnadsambition i siffror har
styrgruppen under arbetets gång
konfronterats med scenarier
för olika utbyggnadsmål. Den
politiska styrgruppens reaktion
har varit att man inte är beredd
att från utbyggnad undanta
alla områden som hyser någon
form av motstående intresse
eller känslighet. Styrgruppen har
istället tydligt tagit ställning för
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att endast områden med formella och allra tyngst
vägande motstående intressena ska klassas som
olämpliga för vindkraft. Ställningstagandet gjordes innan konsekvensbeskrivningen tagits fram.
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Läsanvisning del B
I del B:s Riktlinjer och rekommendationer redovisas kommunens viljeinriktning samt vilka områden
som bedömts som lämpliga respektive olämpliga för vindkraft, inklusive motiveringar för bedömningen. Vidare redogörs för riktlinjer och restriktioner som måste beaktas då vindkraftverk planeras. Här
lämnas även rekommendationer till den som vill ansöka om att etablera vindkraft inom Kalmar kommun, till exempel råd om landskapsanalys, grannsamverkan och förankringsprocesser. Dessutom ges
information om vad som gäller för olika typer av ansökningsärenden.
I del A finns en sammanställning av de förutsättningar, analyser och avvägningar som ligger till grund
för slutsatserna i del B. I del C redovisas i detalj delområden avseende lämplighet för vindkraft. I del D
redovisas de miljökonsekvenser som slutsatserna/riktlinjerna i del B ger upphov till.
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Mål och motiveringar
Kalmar kommuns inriktningsbeslut
Vision

Kalmar län, har antagit en vision om att vara
fossilbränslefritt 2030: det gäller all energianvändning. Likaså har Kalmar kommun antagit visionen
och kommer att bidra med sin del så att den kan
förverkligas. Visionen grundar sig på EU:s mål
och på att Sverige kommer att kunna ta ett stort
ansvar i omställningen till förnybara energikällor. Kalmar län är enda länet i landet där samtliga
kommuner ingår i projektet Uthållig kommun.
Kalmar kommun anser att vindkraften är en
viktig förnybar energiresurs för att nå det fossilbränslefria länet och vill ge uttryck för en generös
syn på vindkraftsutbyggnaden i kommunen. Men
fossila bränslen kommer sannolikt inte att vara
helt utfasade 2030. För att kommunen ska bli
fossilbränslefri måste användningen av de fossila bränslena kompenseras av verksamheter som
kan ”exportera” förnybar energi från bland annat
vindkraft. Vindkartläggningar visar att det blåser
bra i kommunens kustområde, framför allt i den
södra delen, men även inlandsområden med skog
har på vissa platser goda vindförutsättningar.
Nationella och regionala mål för vindkraft

Riksdagen beslutade i juni 2009 om en planeringsram för vindbruk om 30 TWh (terrawattimmar) vindel per år till år 2020. Av dessa föreslås
20 TWh, d.v.s. 20 000 GWh, komma från landbaserad vindkraft och 10 000 GWh från havsbaserad. Planeringsramen innebär att det skall finnas
planmässiga förutsättningar för denna produktion
och den utgör således inte ett konkret utbyggnadsmål. Regionförbundet och Länsstyrelsen i
Kalmar har dock tidigare antagit ett regionalt mål
om 500 GWh år 2015, vilket grundar sig på den
förra nationella planeringsramen om 10 TWh år
2015 och är därför inte riktigt relevant i dag. För
närvarande produceras cirka 200 GWh i länet, varav merparten kommer från vindkraft på Öland.

Kommunens delmål och strategi

Vindkraftsplanen ska ge planmässiga förutsättningar för en successiv utbyggnad som
• på kort sikt (2015) leder till att minst en tredjedel av den totala elkonsumtionen i kommunen kan ersättas med el från
vindkraft = 225 GWh.
• på medellång sikt (2020) leder till att minst
hälften av elkonsumtionen kan ersättas med el
från vindkraft = 350 GWh.
• på lång sikt (2030) kan bidra till ”nettoexport”
av den förnybara energi som produceras inom
kommunen. Den totala elkonsumtionen i
kommunen är i dag 700 GWh.
Dessa mål innebär, om man utgår från dagens
totala elkonsumtion (cirka 700 GWh1), i ett första
steg minst cirka 225 GWh, och i ett andra steg
minst 125 GWh ytterligare, det vill säga totalt
minst cirka 350 GWh el från vindkraften. Kalmar
Energis kraftvärmeverk kommer att producera
140 GWh. Tillsammans med vindkraften ger det
en lokal och förnybar elproduktion med minst
490 GWh, det vill säga drygt två tredjedelar av
elkonsumtionen i kommunen.
Målen gäller utifrån vad vi ser i dag och måste
kontinuerligt korrigeras med hänsyn till samhällsutvecklingen. Tekniken i branschen utvecklas
snabbt, med dels större verk som producerar mer
energi, dels mindre och nya verk för hushållsbehov. Samhällets omställning till förnybar energi
påverkas också av ekonomiska styrmedel, ökad
energieffektivisering och utveckling av andra förnybara energiresurser såsom sol, biobränslen och
vattenkraft. Målen ska därför ses som en tydlig
viljeinriktning och ha stöd i en praktiskt användbar vindkraftsplan.
Konsekvenser

Beroende på hur vindkraftsplanen utformas kan
ovanstående mål nås på flera sätt. Detta får olika
konsekvenser för landskapet, invånarna samt
framtida utveckling av landsbygden.
1 Energikontor Sydost 2008 02 08, Nulägesbeskrivning av
energianvändningen
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Konsekvenser för den sociala ekonomin, det vill säga för företagandet och sysselsättningen, i synnerhet
på landsbygden, redovisas översiktligt i vindkraftsplanen.
En tidig och översiktlig analys av förutsättningar för vindkraft i kommunen visar att enbart i kommunens skogsområden väster om E22 finns potential för vindkraft som kan producera minst 290
GWh (avser de bästa vindlägena). Då har hänsyn tagits till kända skydd för försvarets intressen och de
motstående intressen som är mest angelägna att beakta, liksom till buffertzoner på 750 meter kring all
bostadsbebyggelse. Den teoretiska potentialen med utgångspunkt från vindförutsättningarna är sannolikt betydligt större.

Kommunens mål i siffror
Det kortsiktiga målet, 225 GWh till år 2015, motsvarar 50–55 verk på 2 MW.
Målet på medellång sikt, 350 GWh till år 2020, motsvarar minst 75–80 verk på 2 MW.
Det långsiktiga målet, 700 GWh till år 2030, innebär, om det skulle uppnås med enbart vindkraft,
150–160 verk på 2 MW.

Vad innebär detta uttryckt i hushållsel?
Ett normalt hushåll förbrukar cirka 6 000 kWh per år till hushållsel.
Detta innebär att det inom Kalmar kommuns gränser teoretiskt sett kan tillhandahållas hushållsel till
• 45 000 bostäder, om målet att producera 225 GWh uppfylls.
• 67 000 bostäder, om målet att producera 350 GWh uppfylls.
• 140 000 bostäder, om målet att producera 700 GWh uppfylls.

Sammanvägning av intressen
Allmänna intressen avseende mark- och vattenanvändningen ska vägas in vid ställningstagande till
lämpliga områden för vindkraft. I de grundläggande bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken
anges hur avvägningar ska ske mellan anspråken
på användning av mark- och vattenområden.

Principer för områdesindelning i
lämplighetsklasser
För hela kommunen har vid sammanvägning av
intressen, redovisade i A-delen, gjorts en indelning i lämplighetsklasser avseende vindkraftsetablering. Generellt för alla områden gäller ordinarie prövning enligt gällande lagstiftning samt de
hänsynstaganden som nämns i kapitlet Riktlinjer.

Riksintresseområden för vindbruk

Riksintresseområden enligt 3 kap 5–9 § miljöbalken är av värde för hela landet. De har valts ut efter en översiktlig utredning av länsstyrelserna och
fastställts av Energimyndigheten när det gäller
vindkraften. För området gäller 3 kap 8 § miljöbalken. Mark- och vattenområden som är särskilt
lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion och energidistribution ska
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar. Länsstyrelsen ska se till att
intresset tillgodoses. Två riksintressen avseende
vindbruk finns i kommunen. Vindkraftsplanen
innebär en mer ingående studie och innehåller fler
bedömningsgrunder än när riksintressena togs
fram.

59

Del B − Riktlinjer och rekommendationer

Planen visar att områdena innehåller vissa känsliga delområden där hänsyn måste tas till lokala
förhållanden.
A-områden

Särskilt lämpliga och prioriterade för vindkraftsetableringar. Inga eller mycket få motstående
intressen har konstaterats och få bostäder finns i
närområdet. Dock kan vid närmare studier visa
sig finnas bevarandevärden, exempelvis lokaler
med nyckelbiotoper och fornlämningar. Områdena bedöms ha goda förutsättningar för storskalig
vindkraft. Avgränsningen av områdena är inte statisk, utan kan utvidgas efter mer ingående studier.
Den vindkraftsutbyggnad som sker ska planeras
så att god hushållning med vindenergiresursen
uppnås. Det kan innebära att samordning ska ske
om det finns flera intressenter.
B-områden

Möjliga för vindkraftsetableringar där avvägningar
mot andra intressen måste göras från fall till fall.
Här kan landskapsbilden bitvis vara mindre visuellt känslig för påverkan och här kan finnas vissa,
om än inte starka, konflikter med motstående
intressen. I B-områden kan vindkraft etableras
om konflikter med motstående intressen kan undvikas och genom att särskild varsamhet visas mot
landskapsbild och boende.
B–områden med skraffering

Har formella motstående intressen av ett eller flera slag, bitvis även visuellt känslig landskapsbild.
Här kan därför komma att krävas mer detaljerade
utredningar än för B-områden utan skraffering.
C-områden

Olämpliga för etablering av vindkraft. Här kan en
etablering av vindkraft motverka andra långsiktiga
utvecklingsmöjligheter för kommunen. I pågående arbete med översiktsplanen har ett visions-,
strategi- och måldokument tagits fram, Kalmarsund 2025 – en framtidsbild. Ambitionen är att
utveckla Kalmar till en attraktiv kustkommun för
en ökande befolkning och en ökande besöksnäring. I C-områdena finns flera riksintressen samt
stora landskaps-, natur- och kulturvärden, viktiga
för Kalmars framtida attraktion och utveckling.
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Visionen i måldokumentet är att stärka det specifika som Kalmar har att erbjuda, nämligen staden,
närheten till tre näraliggande kuster och de för
Kalmar så karaktäristiska vattendragen. Syftet
är också att fler besökare ska upptäcka även de
mindre tätorterna och landsbygden i kommunen.
Flera tätorter har potential att bli ännu attraktivare besöks- och boendemiljöer. Vid prövning av
ärenden i C-områden kommer bland annat sådana
motstående intressen att prioriteras gentemot
vindkraftsintressena.
När det gäller delområdena C 1–C 5, vatten och
skärgårdsområdena, finns genom utredningen Policy för havsbaserad vindkraftslokalisering i södra
Kalmarsund (2003) ett mellankommunalt beslut
om att områden norr om Djursvik och Eckelsudde ”bör hållas fria från vindkraftsetableringar på
grund av 4 kap miljöbalken, bestämmelser för
Öland, sjöfartsintressen och betydande upplevelsevärden”. Detta behandlas även i RAÄ:s rapport
2003:4 ”Sveriges kust- och skärgårdslandskap”.
Se även sida 31.
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Områdesindelning avseende lämplighet för vindkraftsetableringar
Det är viktigt att poängtera att gränserna för delområdena är schablonartade, även om det ligger ett
utvärderingsarbete i botten. A- och B-områden som gränsar till C-områden kan exempelvis påverkas
beroende på vad det är man vill skydda i C-området. Inom alla områden måste vindkraftsetablering prövas enskilt.
Markering

Rubrik

Motiv

Riksintressområde för vindbruk
enligt 3 kap 8 § miljöbalken.
A-område – Särskilt lämpligt område för vindkraftsetableringar.

Prioriterat för etablering av vindkraft.
Inga eller mycket få motstående intressen
har konstaterats, få bostäder i närområdet.

B-område - Möjligt utredningsområde för vindkraftsetableringar.

Avvägningar med andra intressen måste
göras från fall till fall. Endast mindre
tungt vägande motstående intressen har
konstaterats. B-områden i anslutning till
redan ianspråktagna A-områden ska om
möjligt förordas före att exploatera nya
platser.

B-område med skraffering – Område med många konkurrerande
intressen. Särskild hänsyn krävs.

Särskild hänsyn ska tas till landskapsbild
och/eller konkurrerande intressen. Här
kan bli svårt att etablera vindkraft.

C-område – Område olämpligt för
etablering av vindkraftverk.

Motstående intressen prioriteras högre än
vindkraftsutbyggnad.

Figur 1: Lämplighetsklasser avseende utbyggnad av vindkraft, med tillhörande motiv.
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Lämplighetsklassning för vindkraftsetablering

E22

Lämplighetsklasser
Lämplighetsklassernas gränser är relativa och tolkningsbara
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Figur 2: Indelning av Kalmar kommun i lämplighetsklasser avseende utbyggnad av vindkraft.
Delområdenas gränser är relativa och tolkningsbara. Kartan finns också som separat bilaga.
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Riktlinjer
Nedanstående riktlinjer ska beaktas i samtliga
lägen i kommunen, alltså oavsett lämplighetsklass.

Detaljplacering och utformning av vindkraftverk och grupper av verk
• Grupper om minst tre verk är att föredra
framför enstaka verk.
• Inom områden prioriterade för vindkraft
(klass A) bör ur hushållningssynpunkt så stora
parker som möjligt etableras.
• Grupper bör ordnas utifrån landskapssammanhanget och ha en tydlig geometrisk form,
till exempel linje, båge eller box.
• Landskapskaraktäristika som utmärker Kalmar kommun bör värnas genom att man
följer de gränser, rum och riktningar som
topografi, skogsvolymer och infrastruktur ger
upphov till. Grupper bör placeras i sin helhet
inom ett och samma landskapsrum. Grupper av verk bör hållas på sådant avstånd från
varandra att landskapet inte uppfattas som ett
industrilandskap.
• Vid tillägg av nya verk till en befintlig grupp
bör de nya verken inordna sig i de befintliga
verkens struktur, storlek och typ.
• Vindkraftverk inom en grupp bör vara lika,
det vill säga vara av samma typ, ha samma
höjd och färgsättning, samt rotera åt samma
håll. Färgsättning bör ske med försiktighet,
svagt gråtonade verk är att föredra. Det är en
fördel om vindkraftverkens transformatorstation är placerad inne i turbin- eller tornhuset
och inte som fristående enhet.
• B-områden i anslutning till redan ianspråktagna. A-områden bör förordas före nya platser.

Hänsyn till befintlig bebyggelse med mera
Ljudpåverkan

Avstånd mellan bostadsbebyggelse och vindkraftverk ska vara sådant att följande ljudnivåer,
angivna i decibel, dB, inte överskrids:

Dessutom bör man beakta risken med störningar
från lågfrekvent ljud, vilket mäts i dB(C). Naturvårdsverket beskriver på sin hemsida följande:
” I dag finns inga studier som visar att lågfrekvent
ljud från vindkraftverk innebär någon fara för
närboende. De verk som hittills uppförts och där
viss forskning skett, är dock vanligen betydligt
mindre än 1 MW. De större vindkraftverken som
det planeras för i dag (2–3 MW) kan komma att
avge mer lågfrekvent ljud…Vi anser därför att
man vid de större verken bör beakta och följa
upp lågfrekvent ljud. Ett sätt att ganska enkelt
bedöma om det förekommer lågfrekvent ljud, är
att ta reda på skillnaden mellan A-vägt (se under
Mer information på Naturvårdsverkets hemsida)
och C-vägt ljud. Det är sannolikt inget problem
om den A-vägda nivån är klart under riktvärdet
samtidigt som skillnaden mellan det C-vägda och
A-vägda värdet är mindre än cirka 15 dB. Om det
däremot skiljer mer bör man göra en mer noggrann mätning.”
Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken gäller
avseende försiktighetsprincipen. Verksamhetsutövaren ska visa detta i sin tillståndsprövning.
Skuggpåverkan

Vid etablering bör eftersträvas att vindkraftverk
placeras så att Boverkets rekommendation om
en verklig rörlig skuggtid på max åtta timmar per
år respektive beräknad skuggtid på 30 timmar
per år eller 30 minuter per dag inte överskrids
vid bostadsbebyggelse. Risken för skuggstörning
bör dock bedömas i varje enskilt fall, beroende
på framför allt tidpunkt för skuggning. De stora
leverantörerna av vindkraftverk tillhandahåller
teknisk utrustning för så kallad skuggurkoppling,
som möjliggör programmering av verken så att de
stängs av under vissa perioder när risk för skuggning föreligger. Detta sätt att begränsa skuggpåverkan är allmänt accepterat av prövnings- och
tillsynsmyndigheter.

• Invid fasad på bostadshus: 40 dB(A)
• Vid arbetslokaler: 50 dB(A)
• Vid områden planlagda för fritidsbebyggelse
och rörligt friluftsliv: 35 dB(A).

63

Del B − Riktlinjer och rekommendationer

Hänsyn till bostadsbebyggelse

Särskilda riktlinjer föreslås gälla för avståndet mellan vindkraftverk och bostadshus:
Avstånd till vindkraftverk söder eller väster om bostad bör vara minst 750 meter, med hänsyn till
utblickar från uteplatser samt utevistelse på den vanligast frekventerade sidan av bostadsbyggnader. Undantag kan göras om exploatören kan visa att ingen konflikt uppstår med befintliga bostäders uteplatser. Avstånd till vindkraftverk norr eller öster om bostad bör dock inte vara mindre än 600 meter.
Avstånd till vindkraftverk eller till grupper av vindkraftverk bör vara minst 1 000 meter från sammanhållen bebyggelse (i detta fall minst fem bostadshus med mindre än 100 meter mellan huvudbyggnaderna). Olika grupper av vindkraftverk bör hållas på sådant avstånd från varandra att landskapet inte
uppfattas som ett industrilandskap.
till sammanhållen bebyggelse
↑ 1000 m
NORR

↑

till bostad i norr,
med uteplats
↑ 750 m

←

till bostad i norr, utan
förutsättning för uteplats
↑ 600 m

← 750 m
till bostad i väster,
med uteplats

planerad ny grupp av
vindkraftverk

VÄSTER

1000 m ←
till sammanhållen
bebyggelse

SÖDER

☼

→

ÖSTER

→ 600 m
till bostad i öster, utan
förutsättning för uteplats

→ 750 m
till bostad i öster,
med uteplats

→ 1000 m
till sammanhållen
bebyggelse

↓ 750 m
till bostad i söder,
med uteplats

↓

↓ 1000 m

till sammanhållen
Minsta avstånd till bostäder/fritidshus för att klara
ljudnivåer, skuggor och reflexer, enligt Boverkets och Naturvårdsverkets rekombebyggelse
mendationer, gäller för alla väderstreck. (Figur ovan
utgår från underlag från Falkenbergs kommun).

Hänsyn till kulturelement

Vindkraftverk bör inte visuellt konkurrera med
fasta, synliga fornlämningar eller med värdefulla
kulturelement, exempelvis kyrkobyggnader och
väderkvarnar. Lämpligt avstånd till fasta fornlämningar kan variera, beroende på fornlämningens
art: är de framträdande eller betydande bör de
omkring sig ha en påverkansfri zon. Uppgifter om
fornlämningar finns att hämta hos Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Kulturhistoriska och/eller arkeologiska utredningar enligt
Kulturminneslagen kommer troligen att krävas i
flera av de områden som kan bli aktuella för vindkraftsetablering. Dessa utredningar kan påverka
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enskilda verks geografiska etablering, men kan
även komma att innebära fortsatta arkeologiska
utredningar och undersökningar.

Hänsyn till infrastrukturanläggningar
När det gäller hänsyn till infrastrukturanläggningar måste alltid samråd ske med följande myndigheter:
• Trafikverket omfattar verksamheterna vid
före detta Banverket och Vägverket, samt viss
verksamhet från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA, främst gällande långsiktig
planering och riksintressen. Det innebär att
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Trafikverket svarar för alla
fyra transportslag (väg, järnväg, sjöfart och luftfart) vad
det gäller långsiktig planering och riksintressen, samt
detaljfrågor vad det gäller
väg och järnväg. Se vidare
www.trafikverket.se eller
telefon vx 0771-921 921.
• Transportstyrelsen hanterar
sedan januari 2010 luftfartsfrågor, www.transportstyrelsen.se. Men samråd ska även
ske med berörda flygplatser
• Alla remisser till Försvarsmakten ska sedan januari
2009 skickas till Högkvarteret, exp-hkv@mil.se
• Avseende el- och teleanläggningar ska samrådas med
Post- och telestyrelsen samt
de myndigheter och bolag
som berörs, exempelvis
Energimyndigheten, Energikontor Sydost, E.O.N,
Kalmar Energi och Telia
Sonera AB.
• Polismyndigheten ska underrättas vid transporter.
Vägar

Trafikverket tillämpar de
skyddsavstånd till allmän väg
som finns angivna i Boverkets
handbok ”Vindkraftshandboken – planering och prövning
av vindkraftsverk på land och
i kustnära vattenområden”
(2009). Vindkraftverken ska
placeras så att de inte riskerar
trafiksäkerheten. Avståndet till
allmän väg bör vara minst verkets totalhöjd (d.v.s. tornhöjden
plus halva rotorbladsdiametern),
dock minst 50 meter oavsett
vägtyp. Lämpligt avstånd får

bedömas i det enskilda fallet
och fastställs efter samråd med
Trafikverket och andra berörda.
Ovanstående princip om avstånd bör gälla även för enskilda
vägar, placeringen måste dock
bedömas individuellt i varje
enskilt fall, och exempelvis trafikintensiteten på den aktuella
vägen är av betydelse.
I samband med att nya vindkraftverk etableras kan behov av
nya till- och utfartsvägar uppstå,
vilka kan beröra det allmänna
vägnätet och eventuellt kräva
nya anslutningar till allmänna
vägar. Trafikverkets regioner tillhandahåller vilka tillämpningskrav som gäller inom regionen.
De anslutningar som används
under byggtiden har ofta mycket
trafik, medan de permanenta i
driftskedet nästan inte trafikeras
alls. Ur trafiksäkerhetssynpunkt
är det därför viktigt att höga
krav ställs på utformning, utmärkning och trafikanordningsplaner för tillfälliga lösningar.
Om översyn av nya eller tillfälliga anslutningar eller anpassningar av anslutningar krävs, ska
nytt anslutningstillstånd sökas
enligt § 39 Väglag (1971:948).
Uppgifter om det statliga vägnätets bärighetsklasser och framkomlighetsbegränsningar kan
hämtas på Trafikverkets hemsida och väginformationskartor.
Utpekade kulturvägar/kulturbroar inom kommunen bör
beaktas. De kan bli problematiska att använda i etableringsskeden då de förmodligen inte
kan klara transporter av skrymmande/tunga vindkraftsdelar
utan att vägen/bron ändrar sin
ursprungliga karaktär.

Placering av vindkraftsområden i närheten av beslutade
vägkorridorer kan ge upphov
till konflikter när det gäller
markanvändningen. Information om befintliga kulturvägar
eller vägreservat finns att hämta
i ”Vägen som kulturarv” samt
”Vägar av riksintresse”.
Järnvägar

Minsta avstånd till järnväg ska
motsvara verkets totalhöjd,
inklusive rotor.
Flyg, teletrafik och sjöfart

Riktlinjer med hänsyn till flyg,
teletrafik och sjöfart kan inte
specificeras generellt. Alla
projektörer bör i tidiga skeden
samråda med Luftfartsverket,
Post- och telestyrelsen, aktuell
flygplats (skyddsområde kring
Kalmar flygplats: cirkel med 55
km radie) samt Sjöfartsverket
för att klargöra huruvida luftfartsutrustning, navigationsutrustning eller elektroniska
kommunikations- och radiolänkförbindelser kan påverkas
negativt av planerad vindkraft.
Information kan hämtas på
respektive myndighets hemsida,
se även under rubrik ”Hänsyn
till infrastrukturanläggningar”
på föregående sida.

Hänsyn till totalförsvaret
Riksintresset för totalförsvaret kan framför allt påverkas
av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och
vindkraftverk. Därför bör
Försvarsmakten kontaktas i
tidigt skede i sådana plan- och
bygglovärenden. Hela landets
yta är samrådsområde för objekt
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högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m
inom tätort. Hinderprövning av höga objekt görs
av Försvarsmakten. Anmälan om uppförande av
vindkraftverk görs av byggherre senast 30 dagar före uppförande och sänds till Försvaret och
Luftfartsverket.

Övriga riktlinjer
Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken ingår
villkor om relevanta försiktighetsmått vid anläggning och uppförande samt drift. Även villkor om
eventuella undersökningar eller specialstudier kan
ställas om det behövs. Villkor om återställande
samt nedmontering av verk vid avslutad drift skall
dock alltid vara med.
Angående säkerhet vid nedmontering av verk
ställs olika krav från olika myndigheter. Säkerhetskravet ställs i princip alltid som villkor i länsstyrelsens miljöprövning respektive miljödomstolarna tillståndsprövning, d.v.s. avseende B- och
A-anläggningar. Frågan regleras i miljöbalken
16 kap 3 § som inleds enligt följande: ”Tillstånd,
godkännande eller dispens enligt balken eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken,
får för sin giltighet göras beroende av att den som
avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för
kostnaderna för det avhjälpande av en miljöskada
och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda.”
Metoden för säkerheten kan variera, från bankgarantier på några tiotusentals kronor per verk
(vilket inte är i nivå med verkliga återställningskostnader), till årsvisa avsättningar till spärrat
konto och kan då uppgå till 1-2 miljoner per verk.
Det finns utredningar med olika förslag i frågan.
En viktig aspekt på säkerheten och ekonomin är
att det är verksamhetsutövaren som ska bekosta
nedmontering, om denne fallerar går ansvaret
vidare till markägaren, därefter till samhället.
Krav på någon form av ekonomisk säkerhet ska
alltid ställas i samband med prövning, även anmälningsärenden.

Rekommendationer
Nedan finns rekommendationer både till den som
vill ansöka om att etablera vindkraft inom Kalmar
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kommun samt stöd för tjänstemännens handläggning och prövning av ansökningar.

Rekommendationer för landskapsanalys
Landskapsanalys används för att förenkla den
svåröverskådliga verkligheten och finna det som
är viktigt i ett landskap. Analysen kan utgöra
ryggraden i en miljökonsekvensbeskrivning eftersom den identifierar omland, värden, funktioner
och intressen som berörs av ett projekt. Den gör
det lättare att identifiera det område där miljökonsekvenserna ska bedömas och att identifiera dem
som berörs. Vidare kan landskapsanalysen snabbt
ta fram ett underlag inför dialog och samråd med
omgivningen.
Landskapsanalys kan göras som en bakgrundsanalys, det vill säga beskriva ett område. Den
kan också göras som en riktad analys, det vill säga
åskådliggöra en förändring i landskapet: då utgör
den underlag för placering och utformning av till
exempel vindkraftsanläggningar.
Om en landskapsanalys ska användas som stöd
för avgöranden i ett vindkraftsprojekt bör den:
• fånga landskapets karaktär
• skildra såväl närlandskap som fjärrlandskap
• identifiera rum, riktningar och andra för
orienteringen och karaktären viktiga aspekter
• identifiera landskapets funktion och värden
för olika användare
• beskriva viktiga historiska samband och
naturvärden
• vara lättförståelig för berörda
• användas fram som underlag för dialog och
samråd kring ett projekts påverkan på landskapet.
Kommunen kräver att sökanden/exploatören tar
fram en landskapsanalys som underlag för handläggning och prövning av vindkraftsanläggning.

Rekommendationer för dialog och samråd
Projektledningen ska i ett tidigt skede fundera
över vilka konsekvenser ett projekt kommer att
få för kommuninvånare, intresseföreningar med
flera. En omvärldsanalys kan genomföras i syfte
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att identifiera:
• berörda intressenter/målgrupper och fastställa deras roll och intresse. Alla boenden
inom 1000 meter från ett verk bör räknas
som berörda sakägare och därför underrättas
i samband med bygglovgivning, enligt PBL
8kap 22 §.
• hotbilder/effekter som berörda upplever och
vilka möjligheter som finns att reducera dessa.
• befintlig kunskap/forskning kring det som
upplevs mest problematiskt.
• ny lokalkunskap och hur hänsyn kan tas till
denna.
Lokal och erfarenhetsbaserad kunskap möjliggör
bättre beslut eftersom den ger ett bredare och
djupare kunskapsunderlag. Det är en medborgerlig rättighet (se plan- och bygglagen, miljöbalken
och Århuskonventionen) att ha inflytande över de
frågor som berör ens framtid.
Svensk Vindkraftförening har på uppdrag av
Energimyndigheten och i samarbete med Svensk
Vindenergi tagit fram en rapport Uppförandekod
för vindkraftsprojektörer och en Checklista för
vindkraftprojektörer för information vid etablering av vindkraft, färdigställd i februari 2010.
Information om dem kan hämtas på Energimyndigheten. Kalmar kommun kommer att använda
Uppförandekoden och Checklistan som underlag
för sin information, kommunikation och konsultation avseende vindkraftsetableringar.
Exempel på metoder för dialog och samråd vid
ansökan om vindkraftsetablering

Sökanden kan använda den av branschen upprättade rapporten om Uppförandekod, se ovan.
Hemsida
Tillhandahåller löpande information under
projekttiden och stöttar dialogarbetet. Bör uppdateras regelbundet och illustreras med relevanta
skisser, planer och foton.
Informationsmöten och bemannad
utställning
Kan användas för att inleda dialogen och infor-

mera om hur man tänker arbeta. Möten kan kombineras med utställning och bemannade stationer
där allmänheten möter projektets experter och
ledning.
Öppet hus
Lokal bemannad med utbildad personal som
aktivt dokumenterar reaktioner och förslag kring
utställning av utredningsmaterial.
Fältbesök
Guidade promenader i berörda områden med
efterföljande strukturerad diskussion och dokumentation. Kan användas för att snabbt lokalisera
problem, möjligheter, risker och hotbilder. Görs
med deltagare som representerar boende, byggherre, projektledning, konsulter, fastighetsägare,
planerare, intresseorganisationer och tillståndsgivande myndigheter.
Samråd med allmänhet, referensgrupper och
organisationer
Fokusgrupper eller boende som berörs, träffas ett
antal gånger under en viss tidsperiod och rapporterar sina synpunkter till projektledningen.
Grupperna har kontinuerlig kontakt med denna.
Arbetet läggs upp av grupperna själva som servas
med arbetsunderlag från projektledningen och på
hemsidan.
Referensgrupper med intresserade som önskar
bli mer involverade i planerings- och tillståndsprocesser organiserade i mindre grupper för
diskussioner av sakfrågor som avgörs av dem
själva. Deltagarna styr över gruppernas mötesformer och står i kontakt med projektledningen
för att få underlagsmaterial och i retur lämna sina
dokumenterade synpunkter. Metoden kan användas i många skeden och under kortare eller längre
tidsperioder
Information till och dialog med berörda organisationer, vilket kan organiseras som samråds- eller
referensgrupper.
Workshop och seminarium
Möten med ett begränsat antal deltagare där
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bakgrundsinformation ges och specifika frågor
kan diskuteras. Deltagarna delar upp sig i mindre
grupper och diskuterar sakfrågor i detalj, i syfte
att bidra med kunskap för att finna lösningar på
problem.
Stöd för dialog och samråd
Informationsmaterial kan tas fram i form av
broschyrer, cd-skivor, animeringar samt länkar
till relevanta hemsidor. Inbjudan till allmänheten
att delta i en dialog kan kombineras med kortare
frågor och svarstalong. Affischering och annonsering kan göras för att öka intresset för en broschyr eller en aktivitet.

Rekommendationer för grannsamverkan
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation,
Sero, har lanserat begreppet ”vindupptagningsområde kring vindkraftverk.” Området utgörs
av en cirkel med 4–5 rotordiameters radie kring
vindkraftverket. Inom denna radie kan ingen
annan uppföra vindkraftverk utan att elproduktionen påverkas negativt för båda verken. Det är då
skäligt att den som upplåter mark till vindupptagningsområde kring ett vindkraftverk får markersättning i förhållande till upplåten mark.
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, rekommenderar också att delar av investeringen bör erbjudas
markägare och boende i närområdet. Syftet är att
ge den lokala ekonomin, i form av landsbygdsutveckling, fördelar av vindkraftssatsningar.
(Källa: Informationsmaterial från LRF Konsult)
Den som upplåter mark där ett vindkraftverk
placeras får ett engångsbelopp för markintrång
i form av vägbyggen, ledningsdragning, fundamentsbygge, kranuppställningsplats med mera.
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Därefter kan en årlig ersättning utbetalas för
bestående intrång i form av kraftverksplats, transformatorplats och vägar.
När det gäller storleken på ersättningen för att
upplåta mark inom vindupptagningsområdet
är det lämpligt att utgå från en procentsats av
bruttointäkten på produktionen: exempelvis tre
procent att fördelas bland markägarna i relation
till hur stor areal respektive markägare bidrar med
inom vindupptagningsområdet. Den stora fördelen med detta upplägg av markägarersättning
är att osämja mellan grannar undvikes, liksom
överklaganden.
Det finns intresseorganisationer som har engagerat sig i lokal vindkraft och dess möjlighet att
bidra ekonomiskt till landsbygdens utveckling.
Många frågor och sätt diskuteras, bland annat
markavtal, kooperativ, bygdepeng, delägarskap,
inflytande med mera. Bygdeersättning, ofta kal�lad bygdepeng, har vuxit fram som ett krav på
kompensation till bygden eller lokalsamhället som
upplåter sin livsmiljö och sitt landskap till vindkraften. Skälen för att få denna återbäring kan
vara ett sätt att kompensera och skapa acceptans
för vindbruket. Det finns flera goda exempel där
ersättning har avtalats, men det finns inga riktlinjer, inga rekommendationer, ingen policy och ingen lag som reglerar detta. I avvaktan på riktlinjer
för detta kan några villkor eller krav inte skrivas in
i vindkraftsplanen. Frågan kan däremot tas upp i
varje enskilt projekt och i dessa sammanhang kan
fördelen framhållas.
Skogsstyrelsen ska vara remissinstans i vissa fall.
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Information om prövning av vindkraftsanläggningar
Nya regler för tillståndsprövning

Nya lagregler för prövning av vindkraft trädde i kraft den 1 augusti 2009. De förändrar hanteringen av
tillståndsprövningen för vindkraft. Den samlade prövningen av vindkraftverken ska ske vid miljötillståndsprövningen. De tidigare kraven på detaljplan och bygglov tas i huvudsak bort om uppförandet
av vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. För en anläggning som har erhållit tillstånd måste
därför inte dessutom sökas bygglov. Men fortfarande finns krav på detaljplan när vindkraftverk planeras
i områden med stor konkurrens om mark för bebyggelse eller anläggningar.
Krav på tillTvå eller flera
stånd (från
vindkraftverk
länsstyrelsen) där vart och
ett av verken, inklusive
rotorblad, är
högre än 150
meter.

Sju eller flera
verk där vart
och ett, inklusive rotorblad,
är högre än
120 meter.

Varje verk
som byggs
i en redan
tillståndspliktig
gruppstation.

Krav på anmälan enligt
miljöbalken
(till kommunen)

Vindkraftverk
som är högre
än 50 meter.

Två eller flera
verk som står
tillsammans.

Varje tillkommande verk
som står tillsammans med
ett annat verk.

Krav på
bygglov

Vindkraftverk
med en höjd
inklusive rotorblad på mer
än 20 meter
över markytan.

Verk som
Verk som
Verk som har
placeras på ett monteras fast en vindturbin
på en byggnad. som är större
avstånd från
fastighetsgräns
än tre meter i
diameter.
som är mindre än verkets
höjd.

Krav på
detaljplan

Endast när
vindkraftverk
ska uppföras
inom områden med stor
konkurrens
om mark för
byggnader och
andra anläggningar.

Varje tillkommande verk
som tillsammans med
redan uppförda innebär att
man kommer
upp till någon
av gränserna
för tillstånd.

Bygglov krävs
inte då en
vindkraftsanläggning har
tillstånd enligt
miljöbalken.

Vilka vindkraftsetableringar som kräver tillstånd framgår av tabell ovan. Det räcker med att det som
står i en ruta är uppfyllt. Tillståndsprövningen för vindkraftverk behandlas av Länsstyrelsen, med beslut
från dess miljöprövningsdelegation. Vid tillstånd från Länsstyrelsen krävs inget bygglov från kommunen
men kommunen måste tillstyrka, annars kan tillstånd för en etablering inte ges, detta anges i 16 kap. 4 §
miljöbalken och kallas kommunalt veto.
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Kommunen bestämmer själv vid vilken tidpunkt
under prövningsprocessen den fattar beslut om
att tillstyrka eller avstyrka.
Regeringen ska dock kunna tillåta en anläggning
för vindkraft om det från nationell synpunkt är
synnerligen angeläget att verksamheten kommer
till stånd.2
I miljötillståndsärenden krävs att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken görs för
projektet. En sådan beskrivning kan behövas
för att belysa konsekvenserna av en exploatering
eller ett ingrepp, och därigenom bidra till bedömningen av vilket intresse som ska ha företräde.
En miljökonsekvensbeskrivning i ett projekt kan
också syfta till att försöka jämka och anpassa
projektet till omgivningen, både ur fysiska och
sociala aspekter. Beskrivningen är inte ett färdigt
dokument, utan en process där projektet hela
tiden anpassas till omgivningen. Därigenom ska
de negativa effekter som exploateringen kan
medföra minskas. För att uppnå detta krävs en
återkommande dialog med berörda parter.
En ansökan prövas enligt miljöbalken bland annat
från utgångspunkten att:
”mark- och vattenområden skall användas för det
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt
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god hushållning.” (3 kap. 1 § miljöbalken)
Om intresset naturvård och rekreation från
allmän synpunkt totalt sett innebär en bättre
hushållning med landskapets resurser än intresset
vindkraft ska det förstnämnda ges företräde. Samtidigt medger formuleringarna ”mest lämpade”
och ”god hushållning” en stor tolkningsfrihet. En
annan avvägningsaspekt återfinns tredje 3 kap. 2 §
miljöbalken:
”Områden som inte alls eller obetydligt är påverkade av exploateringsföretag skall skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan förändra områdets
karaktär.”
Denna paragraf innebär att om landskapet är i
hög grad opåverkat av moderna eller industriella
företeelser bör de natur- och kulturhistoriska
intressena vägas tyngre än till exempel intresset av
energiproduktion.
Anmälan och dess innehåll enligt miljöbalken

Se tabell föregående sida beträffande vilka etableringar som kräver anmälan enligt miljöbalken.
Anmälan görs hos kommunens samhällsbyggnadskontor, miljöavdelningen. Se även tabell nästa
sida vad som anges att en anmälan ska innehålla
enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd..
2 http://www.natverketforvindbruk.se/sv/TillstandPlanering/For-allmanheten/Nya-regler-for-provning-av-vindkraft/
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I Förordning (1998:899, ändrad 2009:863) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd sägs följande:
§ 25 En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. En anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet,
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.
§ 25 a En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver det som anges i 25 §
första stycket, innehålla:
1. ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering,
2. en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse,
3. en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten,
4. en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är
reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken,
5. en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans
med redan uppförda vindkraftverk,
6. en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan,
7. en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och
verksamheten,
8. en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande
och drift av anläggningen och verksamheten,
9. en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i
landskapet,
10. en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, och
11. en beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. Förordning
(2009:863).
(Ovanstående är direktciterat från http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980899.HTM)

Kommunens handläggning kommer att ske
utifrån ovanstående krav samt med stöd av
myndigheters råd som finns att hämta på Energimyndigheten, www.vindlov.se samt i Boverkets
Vindkraftshandboken, utgiven 1999.

Gemensam annonsering utifrån kraven i planoch bygglagen samt miljöbalken kommer att ske
när ärendet kommer in. Vindkraftsärenden som
beslutas av kommunens samhällsbyggnadsnämnd
delges genom kungörelse. I samband med att
ärendet annonseras har även grannkommuner
möjlighet att yttra sig.
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Läsanvisning del C
I denna del redovisas de områden som finns i B-delens karta med lämplighetsklasser när det gäller vindkraftsutbyggnad. (Kartan återfinns även på nästa sida). För varje delområde beskrivs geografiska förutsättningar, intressen och värden, liksom vindförutsättningar och potential för utbyggnad med vindkraft.
För A- och B-områden anges i förekommande fall de hänsyn som vid etablering av vindkraft måste tas
till befintliga värden. I A-områdena är kända fornlämningar markerade på kartor men i B-områdena
är de endast upptagna i texten. För C-områden anges i punktform de hänsyn som bidragit till att de
bedömts olämpliga för etablering av vindkraftverk.
Område som anges med kolon (exempelvis 3:2) har liknande förutsättningar men är geografiskt uppsplittrat i olika delområden.
Vissa delområden har fått ändrad status efter att planen varit på samråd. Därmed har vissa områden
utgått. Till exempel har A2 och A7-områdena efter samråd fått ändrad status till B-områden och inkluderas därmed i område B1:1 respektive område B9. Beskrivning av exempelvis område A2 saknas därför. På samma sätt har vissa B-områden övergått till A-område eller C-område. Det har även medfört
att några nya områden tillkommit genom revideringarna efter samråd, såsom område A15 och område
C37.
Gränser mot annan kommun är markerade med röd färg på delområdeskartorna. Vindkraftsetableringar i områden som gränsar till annan kommun måste föregås av samråd med berörd kommun.
Flygplatsens förutsättningar kan påverkas vid en vindkraftsutbyggnad inom områden norr
om flygplatsen.
Observera att alla vindkraftsetableringar måste prövas särskilt inom alla delområden (A, B, B med
skraffering och C), vilket kan innebära att även andra prövningar än vad som framgår av vindkraftsplanen kan komma att krävas, till exempel för motstående intressen med lagstöd.
Notera att områdesavgränsningar är väldigt grova och måste tolkas i varje enskilt fall.
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Lämplighetsklassning för vindkraftsetablering

E22

Lämplighetsklasser
Lämplighetsklassernas gränser är relativa och tolkningsbara
Blomstermåla

A Särskilt lämpligt område

Timmernabben

B Möjligt utredningsområde
B Många konkurrerande intressen där särskild hänsyn krävs
MÖNSTERÅS
KOMMUN

C Olämpligt område
Riksintresse

Alsterbro

Riksintresse för vindbruk

Ålem

Vägar och Järnvägar
Motorväg och Allmän väg klass I
Allmän väg klass II

E22

C22

Järnvägar
Bäckebo

Administrativa gränser

C20

Länsgräns

A1

Kommungräns
A3
C21

Orrefors Flygsfors

B1:2

C23

Flerohopp
NYBRO
KOMMUN

B1:1

C18

B1:3
C24

Läckeby

C3

B5
Lindsdal

B6

RV25

C16

A5

B8

Örsjö

Trekanten
C32

C25

C37

RV25

B1:6

C15 E22
Smedby

C26

C34
Tvärskog

EMMABODA
KOMMUN

B1:9
A11

C30

C31
A15

B1:8

C33

Algutsrum

C4
Färjestaden

E22

C6 Dunö

Ljungbyholm
C12

Skogsby

B9

Vassmolösa
E22

C8

C7

C28
Påryd

B11

Arontorp

E22

B1:7

C11

A8

C35
A10

C14

KALMAR

RinkabyholmBoholmarna

B7

B10

C27

C13

RV25

A6

A9

BORGHOLM
KOMMUN

B3:2

C17

RV25

C2

C36

B1:5

RV25

E22

B3:1

B1:4
B4

Nybro

C1

C19

Rockneby

A4
Kristvallabrunn

B2E22

MÖRBYLÅNGA
KOMMUN

Hagby
C5
C29

A12 B1:10

C9

A14

A13

Halltorp
B12

E22

Mörbylånga

C10

C9
TORSÅS
KOMMUN

Söderåkra
E22

±

Torsås

Bergkvara

E22

0

3,000

6,000

12,000 Meter

© Copyright Terrängkartan Lantmäteriet

Antagen av kommunfullmäktige 28 mars 2011

76

Figur 1: Indelning av Kalmar kommun i lämplighetsklasser avseende utbyggnad av vindkraft.
Delområdenas gränser är relativa och tolkningsbara. Kartan finns också som separat bilaga.
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Särskilt lämpliga områden för vindkraftsetableringar
(A-områden)
Nedan redovisas A-klassade områden ett och ett,
med klassningsmotivering och eventuella detaljrekommendationer. Formellt sett har delområdena samma status men delvis olika geografiska
förutsättningar. Detta innebär att olika slags
hänsyn behöver tas inom respektive delområde.

Området delas mitt itu av E22 och genomkorsas
även av järnväg. Med hänsyn till bullerstörningarna från väg/järnväg är området av mindre
intresse för friluftslivet. Genom området rinner
en mindre bäck. Området har en fornlämning
som på kartan utmärker R1 (RAÄ, Riksantikvarieämbetet, Ryssby 42:1) en ringvall, 70–100 meter i
diameter. Enligt tradition ska den ha använts som
försvarsvall.

Inom A-områdena beräknas sammantaget inrymmas 75–85 vindkraftverk på vardera 2–3 MW.

Årsmedelvinden i större delen av området är
6,6–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,6–7,8 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen.

Område A1

Området bedöms kunna rymma 6 vindkraftverk
på vardera 2–3 MW.

Område A1, inringat i bilden, har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den
bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller
till och med mycket liten visuell känslighet för
påverkan.

Samråd med Trafikverket kan krävas avseende
skyddsavstånd mot allmän väg och järnväg.

Område A1
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Område A3
Område A4

Område A4, inringat i bilden
nedan, har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse
(S). Den bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till
och med mycket liten visuell
känslighet för påverkan.
Inga uttalade bevarandeintressen finns här.

Område A3

Område A3, inringat i bilden
ovan, har landskapskaraktären
Skogsbygd utan bebyggelse
(S). Den bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till
och med mycket liten visuell
känslighet för påverkan.
Inga uttalade bevarandeintressen finns i området. Ett par
små bäckar rinner upp där, och
skogshöns finns på vissa platser.

Årsmedelvinden i större delen
av området är 6,6–6,8 meter/
sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,6–7,8
meter/sekund 103 meter ovan
nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma
7 vindkraftverk på vardera
2–3 MW.
Vindkraftsetableringar i område
som gränsar till annan kommun
måste föregås av samråd med
berörd kommun.

Området har inga kända fornlämningar men strax utanför
området, väster om väg 125
Område A4
kring Knarrebo, Gelebo och
söderut mot Nickebo, finns
forntida gravar samt fyndplatser
för slagg.
Området ligger innanför bedömningsområdet för militär
luftfart där hinder preliminärt
inte kan vara högre än 145 m ö
h. Etablering av vindkraft inom
området kan ha inverkan på
försvarets intressen och beröras
av vissa restriktioner, vilket får
bedömas av försvaret i samband
med enskilda prövningar.
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Området ligger innanför bedömningsområdet för militär
luftfart där hinder preliminärt
inte kan vara högre än 145 m ö
h. Etablering av vindkraft inom
området kan ha inverkan på
försvarets intressen och beröras
av vissa restriktioner, vilket får
bedömas av försvaret i samband
med enskilda prövningar.
Området kan förväntas ha
platser för skogshöns eller andra
känsliga fågelarter.
Området har fyra fornlämningar:
R2 (RAÄ Bäckebo 176:1) Slaggrester i en åker på ett område
som är cirka 10 meter i diameter.
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R3 (RAÄÅby 92:1) Fångstgrop/varggrop, mycket
raserad och övervuxen.
R4 (RAÄ Åby 21:1) Slaggvarp.
R5 (RAÄ Åby 21:2 ) Slaggvarp.

Området har inga registrerade fornlämningar. I
närheten finns flera markerade stigar/motionsspår, och området utnyttjas för rekreation av
boende i bland annat Trekanten och Smedby.

Årsmedelvinden i största delen av området är
6,6–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,6–7,8 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen. Området
bedöms kunna rymma 9 vindkraftverk på vardera
2–3 MW.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun.

Södra delen av området ligger innanför bedömningsområdet för militär luftfart där hinder
preliminärt inte kan vara högre än 145 m ö h.
Etablering av vindkraft inom den södra delen
av området kan ha inverkan på försvarets intressen och beröras av vissa restriktioner, vilket får
bedömas av försvaret i samband med enskilda
prövningar.

Område A5

Område A5, inringat i bilden nedan, har landskaps-karaktären Skogsbygd utan bebyggelse (S)
Den bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten
eller till och med mycket liten visuell känslighet
för påverkan.

Årsmedelvinden i större delen av området är
6,4–6,6 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,6 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma 9 vindkraftverk
på vardera 2–3 MW.
Konflikt föreligger med försvarets intressen.

Inga uttalade bevarandeintressen föreligger.
Ett antal mindre våtmarker finns. Området kan
förväntas ha platser med skogshöns eller andra
känsliga skogsfåglar.
Område A5
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Området bedöms kunna rymma
9 vindkraftverk på vardera 2–3 MW.

Område A6

Område A8

Område A8, inringat i bilden,
har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den
bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till och med
mycket liten visuell känslighet
för påverkan.

Område A6

Område A6, inringat i bilden
ovan, har landskapskaraktärerna
Skogsbygd utan bebyggelse (S)
och Skogbygd med inslag av
mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).
Båda bedöms i analys av landskapsbilden ha liten eller till och
med mycket liten visuell känslighet för påverkan.
Området kan förväntas ha
platser med skogshöns eller
andra känsliga fågelarter. Inga
uttalade bevarandeintressen
finns i området, inte heller några
registrerade fornlämningar.
Men direkt söder om området
finns en kvarn från mitten av
1700-talet och norr om området
finns två kolningsanläggningar.
Stora delar av Ljungbyholm är
riksintresse avseende kultur,
och område A6 ligger cirka två
kilometer från närmaste sådant
riksintresse.
Området ligger innanför bedömningsområdet för militär
luftfart där hinder preliminärt
inte kan vara högre än 145 m ö h.
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Etablering av vindkraft inom
området i sin helhet bedöms i
dagsläget vara i konflikt med totalförsvarets intressen. Vilka restriktioner som blir aktuella för
vindkraftsetableringar här får
bedömas av försvaret i samband
med enskilda prövningar.
Årsmedelvinden i större delen
av området är 6,6–6,8 meter/
sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,8
meter/sekund 103 meter ovan
nollplansförskjutningen.
Område A8

I området finns inga registrerade fornlämningar. I områdets
nordvästra hörn finns dock en
fossil åker samt en husgrund
från nyare tid. Inga uttalade bevarandeintressen finns. Området kan förväntas ha platser för
skogshöns och andra känsliga
skogsfågelarter.
Årsmedelvinden i större delen
av området är 6,6–6,8 meter/
sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,6
meter/sekund 103 meter ovan
nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma
4 vindkraftverk på vardera
2–3 MW.
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Å ena sidan kan den stora
skogsförekomsten bidra till att
dölja verk. Å andra sidan är
dagens stora vindkraftverk en
påtaglig kontrast i denna typ av
småskaligt landskap: verken kan
ofta överraskande dyka upp i
synfältet för den som färdas i
landskapet.

Område A9

Inga uttalade bevarandeintressen finns i området.
Följande fornlämningar finns i
utkanten av området:

Område A9

Område A9, inringat i bilden,
har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den
bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till och med
mycket liten visuell känslighet
för påverkan.

Område A10

Område A10, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna
Skogsbygd utan bebyggelse (S)
respektive Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG). Båda bedöms i
landskapsbildsanalysen ha liten
eller till och med mycket liten
visuell känslighet för påverkan.
När det gäller vindkraftverk
har dock både odlade partier
och skogspartier måttlig visuell
känslighet.

Inom området finns inga registrerade fornlämningar, inte
heller i dess direkta närhet. Inga
uttalade bevarandeintressen
finns. Området kan förväntas ha
platser för skogshöns och andra
känsliga skogsfågelarter.
Område A10

R23 (RAÄ Karlslunda 685:1)
Husgrund.
R24 (RAÄ Karlslunda 686:1)
Torp, medeltid till nyare tid.
R25 (RAÄ Karlslunda 683:1)
Sentida torp, medeltid till nyare
tid.
Årsmedelvinden i störrre delen
av området är 6,6–6,8 meter/
sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,6–7,8
meter/sekund 103 meter ovan
nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma
4 vindkraftverk på vardera
2–3 MW.

Årsmedelvinden i större delen
av området är 6,6–6,8 meter/
sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,6–7,8
meter/sekund 103 meter ovan
nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma
4 vindkraftverk på vardera
2–3 MW.
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Område A11
Område A12

Område A12, inringat i bilden,
har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Här
finns även effektivt skogsbruk
och bitvis vildmarksartade
partier. Siktlängderna är mycket
korta och utblickar saknas. Den
bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller mycket liten
visuell känslighet för påverkan.

Område A11

Område A11, inringat i bilden,
har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den
bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller mycket liten
visuell känslighet för påverkan.
Inga uttalade bevarandeintressen finns. Området kan förväntas ha platser för skogshöns och
andra känsliga skogsfågelarter.
Två fornlämningar finns i utkanten av området:
R26 (RAÄ Karlslunda 451:1)
Område A12
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Kemisk industri - Tjärdal, medeltid till nyare tid.
R27 (RAÄ Karlslunda 400:1)
Kemisk industri - Tjärdal, medeltid till nyare tid.
Årsmedelvinden är i större delen av området 6,6–6,8 meter/
sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,6–7,8
meter/sekund 103 meter ovan
nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma
2 vindkraftverk på vardera
2–3 MW.

Hela A12 ligger inom ett av de
områden (Påryd) som är riksintresse avseende vindbruk.
Området har inga formella motstående intressen. Inga uttalade
bevarandeintressen finns. Stora
delar av området är konstaterade eller förväntade platser för
skogshöns.
Flera fornlämningar finns:
R29 (RAÄ Karlslunda 188:1
och 600:1) Lägenhetsbebyggelse.
R30 (RAÄ Karlslunda 601:1)
Kemisk industri- Tjärdal, medeltid till nyare tid.

Del C − Delområdesbeskrivningar

R32 (RAÄ Karlslunda 610:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R33 (RAÄ Karlslunda 611:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R34 (RAÄ Karlslunda 608:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R35 (RAÄ Karlslunda 609:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R36 (RAÄ Karlslunda 612:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid nyare tid.
R37 (RAÄ Karlslunda 607:1) Lövbränneri.
R38 (RAÄ Karlslunda 180:1, 180:3 och 180:3)
Blästbrukslämning, järnålder till medeltid
R39 (RAÄ Karlslunda 184:1) Slaggvarp ska ha
funnits, dock inget påträffat hösten 2009.
R40 (RAÄ Karlslunda 613:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.

R41 (RAÄ Karlslunda 300:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R42 (RAÄ Karlslunda 715) Fossil åkermark.
R43 (RAÄ Karlslunda 299:1) Torplämning (Emmetorp), medeltid till nyare tid.
Årsmedelvinden i större delen av området är
6,6–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,6–7,8 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma 10 vindkraftverk
på vardera 2–3 MW.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun. Problematiken med eventuell
omringningseffekt ska beaktas vid kommande
enskilda prövningar av vindkraftsetableringar.

Område A13

Område A13

Område A13, inringat i bilden, har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den
är en svagt kuperad till flack skogsbygd, företrädesvis bevuxen av barrskog men lövträd förekommer också. Delvis effektivt skogsbruk och
bitvis vildmarksartade partier. Siktlängderna är
mycket korta och utblickar saknas. Den bedöms i
landskapsbildsanalysen ha liten eller mycket liten
visuell känslighet för påverkan.

Västra delen av A13 ligger inom ett av de områden (Påryd) som är riksintresse avseende vindbruk. Riksintressområdets utbredning berör även
Torsås kommun. A13-området har inga formella
motstående intressen och inga uttalade bevarandeintressen men är rikt på mossar och kan vidare
förväntas ha platser för skogshöns och andra
känsliga skogsfågelarter.
I området finns många fornlämningar:
R44 (RAÄ Karlslunda 278:1) Husgrund jordkula.
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R45 (RAÄ Karlslunda 277:1) Husgrund jordkula.
R46 (RAÄ Karlslunda 279:1) Torplämning.
R47 (RAÄ Karlslunda 449:1) Torplämning.
R48 (RAÄ Karlslunda 450:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R49 (RAÄ Karlslunda 251:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R51 (RAÄ Karlslunda 447:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R52 (RAÄ Karlslunda 446:1) Torplämning, riven
i slutet av 1800-talet.
R53 (RAÄ Karlslunda 434:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R54 (RAÄ Karlslunda 433:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R55 (RAÄ Karlslunda 432:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R56 (RAÄ Karlslunda 439:1) Torplämning.
R57 (RAÄ Karlslunda 435:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R58 (RAÄ Karlslunda 445:1) Kolningsanläggning, järnålder till nyare tid.
R59 (RAÄ Karlslunda 123:1) Blästbrukslämningslaggvarp, järnålder till medeltid
R60 (RAÄ Karlslunda 437:1) Kemisk industriTjärdal, medeltid till nyare tid.
R62, väster om vägen (RAÄ Karlslunda 443:1
och 444:1) Torplämning.
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R66 (RAÄ Karlslunda 274:1) Husgrund, historisk
tid.
R67 (RAÄ Karlslunda 270:1) Kemisk industri –
Tjärdal/tjärgrop.
R68 (RAÄ Karlslunda 273:1) Kvarn.
R69 (RAÄ Karlslunda 122:1) Husgrund, historisk
tid, övrig kulturhistorisk lämning.
R70 ( RAÄ Karlslunda 272:1) Torplämning.
R71 (RAÄ Karlslunda 276:1) Husgrund, historisk
tid.
R72 (RAÄ Karlslunda 271:1) Torplämning.
R73 (RAÄ Karlslunda 255:1) Kemisk industri –
Tjärdal/tjärgrop.
R74 (RAÄ Karlslunda 121:1) Husgrund, historisk
tid, övrig kulturhistorisk lämning.
R75 (RAÄ Karlslunda 275:1) Torplämning.
Årsmedelvinden i större delen av området är
6,6–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,6 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma 11 vindkraftverk
på vardera 2–3 MW.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun. Problematiken med eventuell
omringningseffekt ska beaktas vid kommande
enskilda prövningar av vindkraftsetableringar.
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Område A14

Område A14

Område A14, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Skogsbygd utan bebyggelse (S) respektive Skogbygd med inslag av mindre gårdar och
torpbebyggelse (SG). Båda bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller mycket liten visuell
känslighet för påverkan. När det gäller vindkraftverk är dock både odlade partier och skogspartier
visuellt måttligt känsliga. Å ena sidan kan den
stora skogsförekomsten bidra till att dölja verk. Å
andra sidan är dagens stora vindkraftverk en påtaglig kontrast i denna typ av småskaligt landskap:
verken kan ofta dyka upp överraskande i synfältet
för den som färdas i landskapet.

Inga uttalade bevarandeintressen finns i området
men två fornlämningar påträffas i området, båda
dock i utkanten: R64 (RAÄ Arby 326) Torplämning och R65 (RAÄ Halltorp 273) Torplämning.
Årsmedelvinden i större delen av området är
6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,6 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen.
Området bedöms kunna rymma 6 vindkraftverk
på vardera 2–3 MW.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun.
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Område A15

Område A15

Område A15, inringat i bilden, har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den är
svagt kuperad till flack, företrädesvis bevuxen av
barrskog men lövträd förekommer också.
Skogen avbryts i princip endast av hyggen, mossar och liknande. Bebyggelsen är gles eller obefintlig, vägarna få. Effektivt skogsbruk dominerar,
men bitvis finns vildmarksartade partier. Siktlängderna är mycket korta och utblickar saknas.
Hela området ligger inom ett av de områden
(Påryd) som är riksintresse avseende vindbruk,
varav den största delen av berört riksintresseområde ligger inom Torsås kommun. Området har
inga formella motstående intressen.
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Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Området bedöms kunna rymma 2 vindkraftverk
på vardera 2–3 MW.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun. Problematiken med eventuell
omringningseffekt ska beaktas vid kommande
enskilda prövningar av vindkraftsetableringar.
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Möjliga utredningsområden för vindkraftsetableringar (B-Områden)
Nedan redovisas B-klassade delområden ett och
ett, med klassningsmotivering och eventuella
detaljrekommendationer. Formellt sett har delområdena samma status men delvis olika geografiska
förutsättningar. Detta innebär att olika slags hänsyn behöver tas inom respektive delområde.
I B-områdena kan förekomma betydande motstående intressen, som måste beaktas vid vindkraftsetableringar. Observera att B-områden i
anslutning till redan ianspråktagna A-områden
bör förordas före nya platser.
Område B1:1

Område B1:1

Område B1:1, inringat i bilden
har till största delen landskapskaraktärerna Skogsbygd utan
bebyggelse (S) och Skogbygd
med inslag av mindre gårdar
och torpbebyggelse (SG). Båda
landskapskaraktärerna har en
svagt kuperad till flack mark
som till största delen domineras
av barrskog, med visst inslag av
lövträd.
I S-områden avbryts skogen i
princip endast av hyggen, mossar och liknande. Bebyggelsen är
gles eller obefintlig, vägarna få.
Effektivt skogsbruk dominerar,
men bitvis finns vildmarksartade
partier. Siktlängderna är mycket
korta och utblickar saknas.
I SG-områden finns öppna,
långsmala uppodlade ytor,
centrerade kring en väg, längs
vilken också bebyggelsen är
grupperad. Kring dessa öppna
områden sluter sig skogen tät.
Siktlängderna är korta.
Nordväst om Fanketorp, kring
Norrebäcken, finns ett om-
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råde som är riksintresse samt ett domänreservat,
Björkmossen. I Naturvårdsprogram för Kalmar
kommun framgår att Björkmossen är ett 4 hektar
stort flackt kärr med mjukmattor, klass 3 enligt
naturvårdsprogrammets klassning. Det är en känd
plats för fåglar upptaget i artskyddsförordningen.
I området har konstaterats platser med skogshöns.
I norra delen kring Fanketorp och Helgesbo finns
flera mindre lokaler med nyckelbiotoper, liksom
utanför Ebbegärde och söder om Håkansmåla.
Vid Fanketorp samt söder om Håkansmåla finns
delområden som anges ha även lokala naturvärden.
Kring Fanketorp, Askaremåla, Oppeboda och
Slaktmöre/Kannemåla finns områden som är
upptagna i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. På båda sidor Bölevägen i nordväst
har konstaterats platser för orre och tjäder. Två

delområden, vid Fanketorp och vid Oppeboda, är
upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Inom det avgränsade B1:1-området finns
tio kända fasta fornlämningar, varav nio i den
nordvästra delen samt nio andra kulturhistoriska
lämningar.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen. Sämst är vinden i ett nord–sydligt
stråk från Gunnarsbo via Böle till Stora Vångerslät, medan områden i väster och i öster har bättre
förutsättningar. Där är årsmedelvinden 7,6–7,8
meter/sekund.
Vindkraftsetableringar i gränsområde till annan
kommun måste föregås av samråd med berörd
kommun. Området ligger inom bedömningsområde för militär luftfart.

Område B1:2

Område B1:2

Område B1:2, inringat i bilden, har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S), men
genomskärs av karaktären Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG) kring
byn Koppartorp. Båda landskapskaraktärerna har
en svagt kuperad till flack mark som till största
delen domineras av barrskog, med visst inslag
av lövträd. I S-områden avbryts skogen i princip
endast av hyggen, mossar och liknande. I SGområden finns öppna, långsmala uppodlade ytor,
centrerade kring en väg, längs vilken också bebyggelsen är grupperad. Kring dessa öppna områden
sluter sig skogen tät.

88

Bebyggelsen är gles eller obefintlig, vägarna få.
Effektivt skogsbruk dominerar, men bitvis finns
vildmarksartade partier. I båda karaktärerna är
siktlängderna mycket korta och utblickar saknas.
En fast fornlämning samt två andra kulturhistoriska lämningar är registrerade i området I övrigt
finns inga motstående intressen. Vindkraftsetableringar i område som gränsar till annan kommun
måste föregås av samråd med berörd kommun.
Årsmedelvinden är 6,6–6,8 meter/sekund 72
meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,8
meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området. Området ligger
inom bedömningsområde för militär luftfart.
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Område B1:3

Område B1:3

Område B1:3, inringat i bilden, har landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den har
en svagt kuperad till flack mark som till största
delen domineras av barrskog, med visst inslag av
lövträd. Skogen avbryts i princip endast av hyggen, mossar och liknande. Bebyggelsen är gles
eller obefintlig, vägarna få. Effektivt skogsbruk
dominerar, men bitvis finns vildmarksartade partier. Siktlängderna är mycket korta och utblickar
saknas. I Björket, väster om det lilla samhället
Tombo, finns ett område som är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.

En fast fornlämning samt en annan kulturlämning
finns registrerade inom området.
Årsmedelvinden är 6,6–6,8 meter/sekund 72
meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,8
meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun.
Området ligger inom bedömningsområde för
militär luftfart.

Område B1:4
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Område B1:4

Område B1:4, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Skogsbygd utan bebyggelse (S) respektive Skogbygd med inslag av mindre gårdar och
torpbebyggelse (SG). Båda har en svagt kuperad
till flack mark som till största delen domineras av
barrskog, med visst inslag av lövträd.
I S-områden avbryts skogen i princip endast av
hyggen, mossar och liknande. Bebyggelsen är gles
eller obefintlig, vägarna få. Effektivt skogsbruk
dominerar, men bitvis finns vildmarksartade partier. Siktlängderna är mycket korta och utblickar
saknas.
I SG-områden finns öppna, långsmala uppodlade
ytor, centrerade kring en väg, längs vilken också
bebyggelsen är grupperad.

Vägen som går från Kristvallabrunn till Förlösa genom Årtebäck är cykelled. Årtebäck med
omnejd är upptaget i Regional bevarandeplan för
odlingslandskapet.
En kulturlämning finns registrerad i östra delen
av området.
Årsmedelvinden i området är 6,6–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun.
Området ligger inom bedömningsområde för
militär luftfart.

Område B1:5

Område B1:5

Område B1:5, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Skogsbygd utan bebyggelse (S) respektive Skogbygd med inslag av mindre gårdar och
torpbebyggelse (SG). Båda områdena har en svagt
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kuperad till flack mark som till största delen domineras av barrskog, med visst inslag av lövträd.
Området ligger inom bedömningsområde för
militär luftfart.
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I S-områden avbryts skogen i
princip endast av hyggen, mossar och liknande. Bebyggelsen
är gles eller obefintlig, vägarna
få. Effektivt skogsbruk dominerar, men bitvis finns vildmarksartade partier. Siktlängderna
är mycket korta och utblickar
saknas.
SG-karaktär finns kring Våxboryd, väster om Förlösa och bort
mot Mossebo och Ramneryd.
Där finns öppna, långsmala
uppodlade ytor, centrerade
kring en väg, längs vilken också
bebyggelsen är grupperad.
Kring dessa öppna områden
sluter sig skogen tät. Här finns
få eller inga siktlängder.
När det gäller vindkraftverk har
både odlade partier och skogspartier måttlig visuell känslighet
för påverkan. Å ena sidan kan
den stora skogsförekomsten
bidra till att dölja verk. Å andra
sidan är dagens stora vindkraftverk en påtaglig kontrast i
denna typ av småskaligt landskap: verken kan ofta dyka upp
överraskande i synfältet för den
som färdas i landskapet.

Område B1:6

I S-områden, avbryts skogen i
princip endast av hyggen, mossar och liknande. Bebyggelsen
är gles eller obefintlig, vägarna
få. Effektivt skogsbruk dominerar, men bitvis finns vildmarksartade partier. Siktlängderna
är mycket korta och utblickar
saknas.

Båda bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till
och med mycket liten visuell
känslighet för påverkan.

När det gäller vindkraftverk har
både odlade partier och skogspartier måttlig visuell känslighet
för påverkan. Å ena sidan kan
den stora skogsförekomsten
bidra till att i stor utsträckning
dölja verk. Å andra sidan är
dagens stora vindkraftverk en
påtaglig kontrast i denna typ av
småskaligt landskap.

ningen i större delen av området.
Vindkraftsetableringar i områden som gränsar till annan
kommun måste föregås av samråd med berörd kommun.
Område B1:6, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna
Skogsbygd utan bebyggelse (S)
och Skogsbygd med inslag av
mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).

Område B1:6

Området har få motstående
intressen, men den skrafferade
delen är en lokal med nyckelbiotop. De västra delarna
av området kan förväntas ha
platser för skogshöns och andra
känsliga skogsfågelarter. En registrerad fast fornlämning finns
vid Johanneslund.
Årsmedelvinden i området är
6,4–6,8 meter/sekund 72 meter
ovan nollplansförskjutningen
och 7,4–7,6 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjut-
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Verken kan ofta dyka upp överraskande i synfältet
för den som färdas i landskapet.
Området som är skrafferat är upptaget i Regional
bevarandeplan för odlingslandskapet. Precis norr
om Fjälebo (längst upp i vänstra hörnet på bilden)
finns ett mindre naturreservat. Detta ligger dock
i Nybro kommun. Särskild hänsyn bör visas vid
eventuell etablering av vindkraftverk i närheten av
Trekantens tätort.
Två fasta fornlämningar samt cirka tio andra
kulturlämningar finns registrerade inom B1:6området.

Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Vindkraftsetableringar i områden som gränsar
till annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun. Samråd med Trafikverket kan
krävas avseende skyddsavstånd mot allmän väg
och järnväg.
Konflikt föreligger med försvarets intressen.

Område B1:7

Område B1:7

Område B1:7, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Skogbygd med inslag av mindre gårdar
och torpbebyggelse (SG) respektive Skogsbygd
utan bebyggelse (S). Båda bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till och med mycket
liten visuell känslighet för påverkan.
När det gäller vindkraftverk har både odlade partier och skogspartier måttlig visuell känslighet för
påverkan. Å ena sidan kan den stora skogsförekomsten bidra till att dölja verk. Å andra sidan är
dagens stora vindkraftverk en påtaglig kontrast i
denna typ av småskaligt landskap: verken kan ofta
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dyka upp överraskande i synfältet för den som
färdas i landskapet.
Området har få motstående intressen. Den skrafferade delen inom B1:7 är dock en lokal med
nyckelbiotop. Observera närheten till Fröstorps
naturreservat söder om området.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
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Område B1:8

Område B1:8, har fyra
landskapskaraktärer. De
båda första, Skogsbygd
utan bebyggelse (S) respektive Skogbygd med
inslag av mindre gårdar
och torp (SG), bedöms
i analysen ha liten eller
till och med mycket
liten visuell känslighet
för påverkan.

Område B1:8

I S-områden avbryts
skogen i princip endast
av hyggen, mossar och
liknande. Bebyggelsen
är gles eller obefintlig,
vägarna få.
Effektivt skogsbruk
dominerar, men bitvis
finns vildmarksartade
partier. Siktlängderna
är mycket korta och
utblickar saknas.
När det gäller vindkraftverk i dessa båda karaktärer har både odlade
partier och skogspartier
måttlig visuell känslighet för påverkan. Å ena sidan kan skogsförekomst bidra till att dölja verk. Å andra
sidan är dagens stora vindkraftverk en påtaglig kontrast i denna typ av småskaligt landskap: verken kan
ofta dyka upp överraskande i synfältet för den som färdas i landskapet.
Landskapskaraktären Mosaikbygd/Övergångszon från slätt- till skogsbygd (M) är en svagt kuperad
odlingsbygd bestående av företrädesvis åkrar, men även hagmarker och betesmarker, omgiven av och
varvad med mindre eller större skogsområden. Åkerlandskapet innehåller ofta öar av vegetation, trädridåer, dungar och vattendrag. Inslaget av vägar, åar, enskilda hus, gårdar och byar är förhållandevis stort.
Överblickbarheten är varierande. Karaktären finns oftast som en övergångszon mellan den storskaliga
och öppna jordbruksbygden i öster och den renodlade skogsbygden i väster.
Ett litet område i öster har landskapskaraktären Odlingsbygd (O). Den är flack eller svagt kuperad och
består företrädesvis av åkrar, men även av betesmarker, golfbanor och samhällen. Slätten avbryts av
uppstickande åkerholmar i form av små till medelstora dungar, ridåer av träd eller skogspartier. Inslaget av vägar, mindre vattendrag, enskilda hus, gårdar och byar är ibland stort. Landskapet ger vyer och
perspektiv.
Området har en del motstående intressen: oftast handlar det om mindre delar men det finns många
registrerade kulturlämningar inom området. Den skrafferade delen inom B1:8 utgörs av sju små lokaler
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med nyckelbiotoper. Inom området finns också
fem platser som har lokala naturvärden. Ett delområde som sträcker sig från Mortorp och söder
ut, via Resby och Gräsgärde, är visuellt känsligt.
Samma område kring Resby (skrafferat) är också
upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Det större, avlånga skrafferade området kring Olsbo är upptaget i Kulturmiljöprogram
för Kalmar kommun.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Vindkraftsetableringar i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun.
Område B1:9

Område B1:9

Område B1:9, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Skogsbygd utan bebyggelse (S) respektive Skogbygd med inslag av mindre gårdar och
torpbebyggelse (SG). Båda bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till och med mycket
liten visuell känslighet för påverkan. I S-områden
avbryts skogen i princip endast av hyggen, mossar
och liknande. Bebyggelsen är gles eller obefintlig,
vägarna få. Effektivt skogsbruk dominerar, men
bitvis finns vildmarksartade partier. Siktlängderna
är mycket korta och utblickar saknas.
När det gäller vindkraftverk har både odlade partier och skogspartier måttlig visuell känslighet för
påverkan. Å ena sidan kan den stora skogsförekomsten bidra till att dölja verk. Å andra sidan är
dagens stora vindkraftverk en påtaglig kontrast i
denna typ av småskaligt landskap: verken kan ofta
dyka upp överraskande i synfältet för den som
färdas i landskapet.
Området har en del motstående intressen, varav
många registrerade kulturlämningar inom hela
området och ett antal fasta fornlämningar främst
i sydöstra delen. Området kring Harstensbo är
upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Områdets lokaler med nyckelbiotoper
är alla samlade norr om Grötsjö. Några av dem
klassas även som lokala naturvärden, tillsammans
med ett område sydväst om Kammarbo.
Vindkraftsetablering i område som gränsar till
annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
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Område B1:10

Område B1:10

Område B1:10, inringat i bilden
ovan, har landskapskaraktären
Skogsbygd utan bebyggelse
(S). Den är en svagt kuperad
till flack skogsbygd, företrädesvis bevuxen av barrskog men
lövträd förekommer också. Skogen avbryts i princip endast av
hyggen, mossar och liknande.
Bebyggelsen är gles eller obefintlig, vägarna få. Effektivt
skogsbruk dominerar, men
bitvis finns vildmarksartade
partier. Siktlängderna är mycket
korta och utblickar saknas.
Området har en fast fornlämning samt cirka tio andra
kulturlämningar men i övrigt
inga formella motstående
intressen. Risk finns för att en
omringningseffekt kan uppstå,
varför det fått statusen som
utredningsområde (B). Problematiken med eventuell omringningseffekt ska beaktas vid
kommande enskilda prövningar
av vindkraftsetableringar.

ningen i större delen av området.
Område B2

Område B2 har karaktären
Mosaikbygd/övergångszon
från slätt- till skogsbygd (M),
ett åkerlandskap med hag- och
betesmark, varvat med mindre
och större skogsområden. Karaktären är oftast en övergångszon mellan storskaliga öppna
åker- eller betesområden och tät
skog. Området är skrafferat då
det bedöms ha visuell känslighet för påverkan. Området har
fyra registrerade kulturlämningar.

Vindkraftsetablering i område
som gränsar till annan kommun
måste föregås av samråd med
berörd kommun. Samråd med
Trafikverket kan krävas avseende skyddsavstånd mot allmän
väg och järnväg.
Årsmedelvinden i området är
6,6–7,0 meter/sekund 72 meter
ovan nollplansförskjutningen
och 7,4–7,8 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen.

Område B2

Årsmedelvinden i området är
6,4–6,8 meter/sekund 72 meter
ovan nollplansförskjutningen
och 7,4–7,6 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjut-
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Båda områdena har registrerade kulturlämningar samt fasta
fornlämningar. Två mindre
lokaler med nyckelbiotoper
finns, liksom en mindre del
med lokalt naturvärde. Området
ligger nära ett riksintresse avseende naturvård/naturreservat i
öster. Särskild hänsyn bör visas
vid eventuell etablering av vindkraftverk i närheten av Läckeby
slott/herrgård.

Område B3:1 och B3:2

Område B3:1 och B3:2

Område B3:1 har landskapskaraktärerna Odlingsbygd (O)
respektive Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).
O-områden är flacka eller svagt
kuperade och består till största
delen av åkrar, men även av
betesmark, golfbanor och samhällen. Inslaget av vägar, mindre
vattendrag, enskilda hus, gårdar
och byar är ibland stort. Landskapet ger vyer och perspektiv.
SG-områden är också flacka eller svagt kuperade men domineras av barrskog, med visst inslag
av lövträd. Här finns öppna,
långsmala uppodlade ytor,
centrerade kring en väg längs
vilken också bebyggelsen är
grupperad. Kring dessa öppna
områden sluter sig skogen tät. I
SG-området är siktlängderna få
eller inga.
Vid Maltorp finns en mindre
lokal med nyckelbiotop samt
lokala naturvärden. Området
kring Petersborg–Melstorp
anses vara av vikt för friluftsliv
och turism. I norra delen finns
två områden som är upptagna i
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Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Planer finns
för tätortsexpansion öster om
Läckeby. Särskild hänsyn bör
visas vid eventuell etablering
av vindkraftverk i närheten av
Läckeby slott/herrgård.
Område B3:2, också inringat
i bilden, har landskapskaraktärerna Odlingsbygd (O) och
Mosaikbygd/övergångszon från
slätt- till skogsbygd (M).
O-områden är flacka eller svagt
kuperade och består till största
delen av åkrar, men även av
betesmarker, golfbanor och
samhällen. Inslaget av vägar,
mindre vattendrag, enskilda
hus, gårdar och byar är ibland
stort. Landskapet ger vyer och
perspektiv.
M-områden utgörs av åkerlandskap med hag- och betesmarker,
varvade med mindre och större
skogsområden. Karaktären är
oftast en övergångszon mellan
storskaliga öppna åker- eller
betesområden och täta skogsområden.

Samråd med Trafikverket kan
krävas avseende skyddsavstånd
mot allmän väg och järnväg.
Årsmedelvinden i båda områdena är 6,4–6,8 meter/sekund
72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,8 meter/
sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen.
Området B3:1 ligger inom
bedömningsområde för militär
luftfart.
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Område B4

Område B4

Område B4, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Skogsbygd utan bebyggelse (S) respektive
Skogbygd med inslag av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).
S-områden dominerar och består av svagt kuperade till flacka skogsbygder, med företrädesvis
barrskog men lövträd förekommer också. Skogen
avbryts i princip endast av hyggen, mossar och
liknande. Bebyggelsen är gles eller obefintlig,
vägarna få. Effektivt skogsbruk dominerar, men
bitvis finns vildmarksartade partier. Siktlängderna
är mycket korta och utblickar saknas.
SG-områden har också svagt kuperade till flacka
marker med företrädesvis barrskog, med visst
inslag av lövträd. Här finns öppna, långsmala

uppodlade ytor, centrerade kring en väg längs vilken också bebyggelsen är grupperad. Kring dessa
öppna områden sluter sig skogen tät. Siktlängderna är få eller inga.
Vägen mellan Kristvallabrunn och Förlösa är
cykelled. Årtebäck med omnejd är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
Årsmedelvinden i området är 6,6–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Vindkraftsetableringar i områden som gränsar
till annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun.
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Område B5

Område B5

Område B5, inringat i bilden, domineras av
landskapskaraktären Odlingsbygd (O). Den är
flack eller svagt kuperad, med företrädesvis åkrar,
men även betesmarker, golfbanor och samhällen.
Inslaget av vägar, mindre vattendrag, enskilda hus,
gårdar och byar är ibland stort. Landskapet ger
vyer och perspektiv.
O-områdena omringas av landskapskaraktären
Skogbygd med inslag av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG). Den är svagt kuperad till flack
och till största delen dominerad av barrskog, med
visst inslag av lövträd. Här finns öppna, långsmala
uppodlade ytor, centrerade kring en väg längs vilken också bebyggelsen är grupperad. Kring dessa
öppna områden sluter sig skogen tät. Siktlängderna är få eller inga.
Stora delar av området är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Kvilla är upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun.
B5-området har tre registrerade kulturlämningar
samt en känslig landskapsbild, främst med tanke
på de mindre bymiljöerna längs småvägarna.
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Särskild hänsyn bör visas vid eventuell etablering
av vindkraftverk i närheten av Förlösa med dess
befintliga bostäder och expansionstryck. Närhet
till flygplats och inflygningsstråk kan också påverka vindkraftsetablering. Boende och motstående intressen gör det svårt att konfliktfritt etablera
vindkraft i område B5.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,6 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.

Del C − Delområdesbeskrivningar

Område B6

Vindkraftsetableringar i område
som gränsar till annan kommun
måste föregås av samråd med
berörd kommun.
Området ligger inom bedömningsområde för militär luftfart.
Område B7

Område B7, inringat i bilden,
har i huvudsak karaktären
Odlingsbygd (O). Den är flack
eller svagt kuperad, bestående
av företrädesvis åkrar, men även
av betesmarker, golfbanor och
samhällen. Inslaget av vägar,
mindre vattendrag, enskilda
hus, gårdar och byar är ibland
stort. Landskapet ger vyer och
perspektiv.
Årsmedelvinden i området är
6,4–6,8 meter/sekund 72 meter
Område B6, inringat i bilden,
ovan nollplansförskjutningen
har landskapskaraktärerna
och 7,4–7,6 meter/sekund 103
Skogsbygd utan bebyggelse
meter ovan nollplansförskjut(S) respektive Skogsbygd med
ningen i större delen av områinslag av mindre gårdar och
det.
torpbebyggelse (SG). Båda är
svagt kuperade till flacka och
till största delen bevuxna med
Område B7
barrskog, med visst inslag av
lövträd. SG-området dominerar i norra delen, med öppna,
långsmala uppodlade ytor,
centrerade kring en väg längs
vilken också bebyggelsen är
grupperad. Kring dessa öppna
områden sluter sig skogen tät.
Siktlängderna är korta i båda
karaktärerna. En registrerad
kulturlämning finns inom området. I övrigt finns inga motstående intressen.
Område B6

Inom området finns både fasta
fornlämningar och andra kulturlämningar registrerade.
I området finns vägreservat för
ny sträckning av E22. Vidare
finns två leder som bedöms
som viktiga för turism och
friluftsliv: Sverigeleden
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respektive en cykelled längs vägen mellan Smedby
och Ljungbyholm.
Årsmedelvinden i området är 6,6–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Konflikt föreligger med försvarets intressen.
Område B8

Område B8, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till
skogsbygd (M) respektive Skogsbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).
M-områden dominerar och består av åkerlandskap med hag- och betesmarker, varvat med
mindre och större skogsområden. Karaktären är
oftast en övergångszon mellan storskaliga öppna
åker- eller betesområden och täta skogsområden.
SG-områden finns i områdets västra del. De har
svagt kuperad till flack mark som till största delen
domineras av barrskog, med visst inslag av lövOmråde B8
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träd. Här finns öppna, långsmala uppodlade ytor,
centrerade kring en väg längs vilken också bebyggelsen är grupperad. Kring dessa öppna områden
sluter sig skogen tät. Båda karaktärerna har få
eller inga siktlängder.
En registrerad kulturlämning finns i södra delen av B8-området. När det gäller etablering av
vindkraft har delar av området visuell känslighet,
och är också upptagna i Regional bevarandeplan
för odlingslandskapet. Särskild hänsyn bör tas vid
eventuell etablering av vindkraftverk i närheten
av Trekanten. Boende och motstående intressen
gör det svårt att konfliktfritt etablera vindkraft i
område B8.
Samråd med Trafikverket kan krävas avseende
skyddsavstånd mot allmän väg och järnväg.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen.
Konflikt föreligger med försvarets intressen.
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Område B9

Område B9

Område B9, inringat i bilden, har i huvudsak
landskapskaraktären Odlingsbygd (O). Den är
flack eller svagt kuperad och består företrädesvis
av åkrar, men även av betesmarker, golfbanor och
samhällen. Inslaget av vägar, mindre vattendrag,
enskilda hus, gårdar och byar är ibland stort.
Landskapet ger vyer och perspektiv.
Området har även inslag av landskapskaraktären
Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till skogsbygd (M). Den är ett åkerlandskap med förekomst
av hag- och betesmarker, varvat med mindre och
större skogsområden. Karaktären är oftast en
övergångszon mellan storskaliga öppna åker- eller
betesområden och täta skogsområden.
Dessutom finns inslag av landskapskaraktären
Skogsbygd utan bebyggelse (S). Den är svagt kuperad till flack och till största delen dominerad av
barrskog, med visst inslag av lövträd. Ett mindre
delområde har karaktären Ådalar i odlingsbygd
(ÅO). Här slingrar sig Hagbyån fram i det flacka,

öppna odlingslandskapet. Åbrinken är ofta trädoch buskbevuxen i ÅO-områden.
När det gäller vindkraftsetablering har ett större
delområde kring Gräsgärde, Skällbylund och fram
till Applerum visuell känslighet för påverkan,
liksom ett område öster om Hagby.
Norr om Norra Hagby finns en mindre lokal med
nyckelbiotop. Stora delar öster om Vassmolösa,
Hagbymassivet, används som rekreations- och
friluftsområde. Här finns motionsspår och en
travträningsbana. Genom området går två cykelleder.
Inom B9-området finns många fasta fornlämningar samt andra kulturlämningar registrerade.
Intill motorvägen finns området ”Mören” som är
en lokal med nyckelbiotop. Fåglar som gäss och
rovfåglar rör sig mellan områdena ”Mören”, Bottorpsslätten och slätten mellan Vassmolösa-Halltorp och bör enligt Kalmar ornitologiska förening
betraktas som ett sammanhängande fågelområde.
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Specifikt för Mören är att det är låglänt vattenrikt
område vilket lockar till sig fåglar som exempelvis
änder, gäss, sångsvan och även trana häckar här.
Rovfågel av alla arter utnyttjar platsen för födosök. Området är utdikat varför grundläggningsförhållanden kan vara tveksamma där.
Med hänsyn till att rödlistade arter har observerats i området ska eventuell vindkraftslokalisering

föregås av fågel- och fladdermössutredningar.
Samråd med Trafikverket kan krävas avseende
skyddsavstånd mot allmän väg.
Årsmedelvinden i området varierar kraftigt. Den
är 6,6–7,2 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,6 meter/sekund 103
meter ovan nollplansförskjutningen.

Område B10

miljöprogram för Kalmar
kommun. Inom området
finns ett antal fasta fornlämningar och andra kulturlämningar registrerade, främst i
området kring Råsbäck och
vid Nyhem.
Årsmedelvinden i området
är 6,4–6,8 meter/sekund 72
meter ovan nollplansförskjutningen och 7,4–7,6 meter/
sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större
delen av området.
Konflikt föreligger med försvarets intressen.

Område B10

Område B10, inringat i bilden,
har till största delen landskapskaraktären Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG). En liten del har
landskapskaraktären Skogsbygd
utan bebyggelse (S). Båda karaktärerna bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till
och med mycket liten visuell
känslighet för påverkan.
Området har flera lokaler med
nyckelbiotoper, dels nordost
om Gamla Råsbäck, dels väster
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om Mortorp. Kring dessa
finns även mindre delområden
med lokala naturvärden. Särskild hänsyn bör tas vid eventuell etablering av vindkraft i
närheten av Tvärskog. På grund
av flera motstående intressen
samt vacker skog är det troligen
svårt att här konfliktfritt etablera vindkraft.
De stora skrafferade områdena
är samtliga upptagna i Regional
bevarandeplan för odlingslandskapet. Ett delområde kring
Halltorp är upptaget i Kultur-
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Område B11

Område B11

Område B11, inringat i bilden, har landskapskaraktärerna Skogbygd med inslag av mindre gårdar
och torpbebyggelse (SG) respektive Skogsbygd
utan bebyggelse (S). Båda bedöms i landskapsbildsanalysen ha liten eller till och med mycket
liten visuell känslighet för påverkan.
Det stora skrafferade området kring hela Påryd
är riksintresse avseende kulturmiljö. Det finns
mängder av registrerade fasta fornlämningar och
andra kulturlämningar i hela B11-området.
Södra delen av område B11 ingår i ett av de två
områden som är riksintresse avseende vindbruk.

Vörehult. Ett större område norr om Ugglebo
är klassat som ett landskapsbildsskyddsområde
(numera avskaffat som skyddsstatus). Ett 20-tal
lokaler med nyckelbiotoper är jämnt utspridda i
område B11. I området finns dessutom risk för
att en omringningseffekt kan uppstå, varför det
fått statusen som utredningsområde (B). Problematiken med eventuell omringningseffekt ska
beaktas vid kommande enskilda prövningar av
vindkraftsetableringar.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.

Ett område, Ålebo, är upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun samt i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Området kring
Hultshyltan är också upptaget i den sistnämnda
bevarandeplanen.
Det skrafferade område kring Brudhyltan markerar en samling med jordkulor som är av turistiskt
intresse. Norr om Stenskallehult finns ett Natura
2000-område. Ett flertalet lokala naturvärden
finns, de flesta kring Idehult/Kättilhult och
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Område B12

Område B12

Område B12, inringat i bilden, har tre landskapskaraktärer. Skogsbygd med inslag av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG) respektive
Skogsbygd utan bebyggelse (S) bedöms båda ha
liten eller till och med mycket liten visuell känslighet för påverkan.
Den tredje karaktären Odlingsbygd (O) är flack
eller svagt kuperad med företrädesvis åkrar, men
även betesmarker och samhällen. Slätten avbryts
av uppstickande åkerholmar i form av mindre till
medelstora dungar, trädridåer eller mindre och
större skogspartier. Inslaget av vägar, mindre vattendrag, enskilda hus, gårdar och byar är ibland
stort. Landskapet ger vyer och perspektiv.
Landskapet inom den största delen av området
öster om E22 inom B12-området består av produktionsskog med relativt låga naturvärden, inga
dokumenterade skogliga naturvärden och har inte
så känslig landskapsbild som angränsande mark
intill B12-området. Här finns flera registrerade
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fasta fornlämningar och om dessa finns information på www.fmis.se
En handfull lokaler med nyckelbiotoper finns i
områdets norra del. En av dem, kring Vinterbo,
omnämns i Naturvårdsprogram för Kalmar län
och har även rekreativ betydelse för Halltorpsborna. Ett större område kring Yggesbo är upptaget
i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
Området kring Yggesbo har två fasta fornlämningar och ett antal andra registrerade kulturlämningar.
Hela det stora skrafferade området är riksintresse
avseende kulturmiljö. En del av detta i öster är
riksintresse avseende högexploaterad kust. Dessutom är området av vikt för friluftslivet då Kalmarsundsleden, Torsåsleden samt gamla E22 går
genom området. Det fungerar även som rekreationsområde för närboende.
Strax utanför området i öster finns ett Natura
2000-område. Stora delar av detta utgör också
Värnanäs skärgårds naturreservat. Här finns ock-
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så södra Kalmars moränskärgård, som är riksintresse avseende naturvård. Det kustnära området
hyser ett stort antal fågelarter och inom området
finns revir för ett antal rovfåglar bl. a. röd glada
och havsörn. Motstående intressen kan göra det
svårt att etablera vindkraft här.
Årsmedelvinden i området är 6,4–6,8 meter/sekund 72 meter ovan nollplansförskjutningen och
7,4–7,6 meter/sekund 103 meter ovan nollplansförskjutningen i större delen av området.
Vindkraftsetableringar i områden som gränsar
till annan kommun måste föregås av samråd med
berörd kommun. Samråd med Trafikverket kan
krävas avseende skyddsavstånd mot allmän väg.
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Olämpliga områden för vindkraftsetableringar (C-områden)
Nedan redovisas C-klassade områden ett och ett,
med klassningsmotivering.
Område C1

• Landskapskaraktären Skärgård (SÄ), som bedöms ha stor visuell känslighet för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust
och avseende flyg. Tre mindre delområden
är riksintresse avseende naturvård, kobbarna
Stora Rockneklaven, Bockskär och Eneskär.
• Mindre delområden upptagna i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.

Område C2

• Till största delen landskapskaraktären Kustzon (K), men även karaktärerna Mosaikbygd/
övergångszon från slätt- till skogsbygd (M)
och Skärgård (SÄ) finns representerade.
Området bedöms ha visuell känslighet för
påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust.
Mycket stora delar är dessutom riksintresse
avseende kulturmiljövård.
• Elva delområden är upptagna i Naturvårdsprogram för Kalmar kommun. Dessutom
finns två delområden, båda i anslutning till
Skäggenäshalvön, upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun.
• Tre Natura 2000-områden finns, två på Skäggenäshalvöns södra sida och ett tredje på
dess nordvästra sida vid öarna Lilla och Stora
Garnholmen. Det sistnämnda är även naturreservat. Skäggenäshalvön hyser också flera
lokaler med nyckelbiotoper. Mindre delområden är upptagna i Regional bevarandeplan för
odlingslandskapet.
• I inventering gjord av Kalmar kommun har
området/delar av området konstaterats vara
av värde för turism och friluftsliv.
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Område C3

• Till största delen landskapskaraktären Kustzon (K), men även karaktärerna Mosaikbygd/
övergångszon från slätt- till skogsbygd (M),
Skärgård (SÄ) och Odlingsbygd(O) finns representerade. Området bedöms ha stor visuell
känslighet för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust
och avseende flyg. Två större delområden,
Horsö och Björnö, är riksintresse avseende
naturvård. De är tillika Natura 2000-områden.
• Tre delområden är upptagna i Naturvårdsprogram för Kalmar kommun. Två större
delområden nära Rafshagsviken är upptagna
i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun.
Två större naturreservat finns, båda inom de
delar som är riksintresse avseende naturvård.
• Området/delar av området bedöms vara av
värde för turism och friluftsliv.

Område C4

• Till största delen landskapskaraktären Kustzon (K), men även karaktärerna Skärgård
(SÄ) och Odlingsbygd (O) finns representerade. Området bedöms ha visuell känslighet
för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust.
Delar av Kalmar stad i öster är riksintresse
avseende kulturmiljövård och riksintresse
avseende flyg.
• Kvarnholmen i Kalmar är upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar. Svinö är naturreservat. Fyra lokaler med nyckelbiotoper finns.
En del av området är upptaget i Regional
bevarandeplan för odlingslandskapet.
• Området/delar av området bedöms vara av
värde för turism och friluftsliv.

Område C5

• Landskapskaraktären Skärgård (SÄ). Bedöms
ha visuell känslighet för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust
och avseende flyg.
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• En del av området är upptaget i Regional
bevarandeplan för odlingslandskapet.
Område C6

• Till största delen landskapskaraktären Kustzon (K), men även karaktärerna Odlingsbygd
(O) och Ådalar i odlingsbygd (ÅO) finns
representerade. Bedöms ha visuell känslighet
för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust.
Stora delar av området är riksintresse avseende kulturmiljövård. En del av kustbandet
kring Hossmo säteri och Dunö är riksintresse
avseende naturvård och riksintresse avseende
flyg.
• En stor del är upptagen i Naturvårdsprogram för Kalmar län. En del i trakten kring
Rinkabyholm är även upptagen i Kulturmiljöprogram för Kalmar. Tre lokaler med
nyckelbiotoper finns. En plats i norra delen av
området är upptagen i en lokal naturvårdsplan
Två större delområden är upptagna i Regional
bevarandeplan för odlingslandskapet.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C7

• Till största delen landskapskaraktären Kustzon (K), men även karaktärerna Skärgård
(SÄ) och Odlingsbygd (O) finns representerade. Området bedöms ha visuell känslighet
för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust.
Stora delar är också riksintresse avseende
kulturmiljövård.
• En del av området är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. En lokal
med nyckelbiotop finns.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C8

• Till största delen landskapskaraktären Kust-

zon (K), men även karaktären Odlingsbygd
(O) finns representerad. Området bedöms ha
visuell känslighet för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust.
En stor del av kusten kring Bottorp är riksintresse avseende naturvård. Stora delar av
området är också riksintresse avseende kulturmiljövård.
• Fyra platser är upptagna i Naturvårdsprogram
för Kalmar län. Två delområden, båda nära
Bottorp, är upptagna i Kulturmiljöprogram
för Kalmar kommun. Vidare finns två mindre
Natura 2000-områden och ett delområde är
upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.
Område C9

• Till största delen landskapskaraktären Odlingsbygd (O), men även karaktärerna Ådalar i
odlingsbygd (ÅO), Mosaikbygd/övergångszon
från slätt- till skogsbygd (M) och Skogsbygd
utan bebyggelse (S) finns representerade.
Området bedöms ha visuell känslighet för
påverkan.
• Till stor del riksintresse avseende kulturmiljövård. Här finns också delområden som är
upptagna i Naturvårdsprogram för Kalmar
län. Ett stort delområde kring Voxtorp, samt
några mindre, är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Sju lokaler med
nyckelbiotoper finns. Ett delområde är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C10

• Till största delen landskapskaraktären Kustzon (K), men även karaktärerna Odlingsbygd
(O) och Ådalar i odlingsbygd (ÅO) finns
representerade. Området bedöms ha visuell
känslighet för påverkan.
• Riksintresse avseende högexploaterad kust.
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Mycket stora delar av området är riksintresse
avseende naturvård. Stora delar är riksintresse
avseende kulturmiljövård.
• Åtta delområden är upptagna i Naturvårdsprogram för Kalmar län. Dessutom är ett
delområde upptaget i Regional bevarandeplan
för odlingslandskapet. Tre områden är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun, alla längs kusten: vid Kolboda, Ekenäsviken och Värnanäs/Näset.
• Stora delar av området är naturreservat samt
Natura 2000-område. Utöver det finns ett
mindre Natura 2000-område där Halltorpsvägen möter E22. Sju lokaler med nyckelbiotoper finns.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.
Område C11

• Till största delen landskapskaraktären Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till skogsbygd
(M), men även karaktärerna Ådalar i odlingsbygd (ÅO), Odlingsbygd (O) och Skogsbygd
utan bebyggelse (S) finns representerade.
Området bedöms ha visuell känslighet för
påverkan
• Väster om Vassmolösa ligger Fröstorps naturreservat.
• Tre lokaler med nyckelbiotoper finns, varav
en relativt stor. Två större och två mindre
delområden, alla söder om Vassmolösa, är
upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar
kommun. Dessutom är ett delområde upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C12

• Till största delen landskapskaraktären
Odlingsbygd(O), men även karaktärerna Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till skogsbygd (M) och Ådalar i odlingsbygd (ÅO) finns
representerade. Området bedöms ha visuell
känslighet för påverkan.
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• Stora delar av området är riksintresse avseende kulturmiljövård.
• Tre delområden är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Vidare finns
ett naturreservat och en lokal med nyckelbiotop. Dessutom är ett delområde upptaget i
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Området/delar av området bedöms vara
av värde för turism och friluftsliv.
Område C13

• Landskapskaraktären Odlingsbygd (O).
• Riksintresse avseende flyg.
• Ett delområde söder om Rinkabyholm är
upptaget i Naturvårdsprogram för Kalmar
län. Tre delområden, utanför Smedby respektive Rinkabyholm, är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Tre lokaler
med nyckelbiotoper finns. Ett delområde är
upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism.

Område C14

• Utgörs till största delen av Kalmar tätort.
• Riksintresse avseende flyg.
• En lokal med nyckelbiotop finns.

Område C15

• Till största delen landskapskaraktären Odlingsbygd (O). Bedöms ha visuell känslighet
för påverkan.
• Stora delar av området i norr är riksintresse
avseende flyg och avseende kulturmiljövård.
• Området har tre lokaler med nyckelbiotoper.
Flera delområden är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Dessutom är
ett delområde upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.
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Område C16

• Till största delen landskapskaraktären Odlingsbygd (O), men även Skogsbygd utan
bebyggelse (S) och Skogbygd med inslag av
mindre gårdar och torpbebyggelse (SG) finns
representerade.
• Riksintresse avseende flyg.
• Två mindre delområden är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun:
Skyttemosse och Valleberg, båda väster om
Lindsdal. Ett delområde är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Fyra
lokaler med nyckelbiotoper finns. Ett mindre
delområde är upptaget i Naturvårdsprogram
för Kalmar län.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turismen.

Område C17

• Landskapskaraktärerna Ådalar i odlingsbygd
(ÅO), Odlingsbygd(O), Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG)
samt Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till
skogsbygd (M). Bedöms ha visuell känslighet
för påverkan.
• Riksintresse avseende flyg.
• Fyra delområden är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun, två nära
Förlösa och två vid Läckeby. Ett delområde
är upptaget i Regional bevarandeplan för
odlingslandskapet. Tre lokaler med nyckelbiotoper finns. Två små delområden är upptagna
i Naturvårdsprogram för Kalmar län.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C18

• Till största delen landskapskaraktärerna Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till skogsbygd (M) och Odlingsbygd (O). Området
bedöms ha visuell känslighet för påverkan.
• Delområdet öster om Rockneby är riksintresse avseende kulturmiljövård.

• Ett litet delområde i nordväst är upptaget i
Naturvårdsprogram för Kalmar län. Större
delen av området kring Rockneby är upptagen
i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun,
liksom två mindre delområden, vid Persmåla
och vid Saveryd. Ett delområde är upptaget i
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Fem lokaler med nyckelbiotoper finns.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.
Område C19

• Till största delen landskapskaraktärerna Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till skogsbygd (M), Skogsbygd med inslag av mindre
gårdar och torpbebyggelse (SG) samt Odlingsbygd (O). Ett litet delområde har karaktären Skogsbygd utan bebyggelse (S). Området
bedöms ha visuell känslighet för påverkan.
• Södra delen av området är riksintresse avseende kulturmiljövård.
• Två delområden kring Solhem och Slakmöre
är upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar
kommun. Ett delområde är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Sex
lokaler med nyckelbiotoper finns. Tre mindre
delområden är upptagna i Naturvårdsprogram
för Kalmar län.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C20

• Ett delområde är upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Dessutom är ett
delområde upptaget i Regional bevarandeplan
för odlingslandskapet.

Område C21

• Landskapskaraktären Skogbygd med inslag av
mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).
• Ett delområde är upptaget i det kommunala
kulturmiljöprogrammet. Dessutom är ett stort
delområde upptaget i Regional bevarandeplan
för odlingslandskapet.
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Område C22

• Landskapskaraktärerna Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG)
respektive Skogsbygd utan bebyggelse (S).
• Riksintresse avseende naturvård.
• Tre lokaler med nyckelbiotoper finns, varav
en stor. Två delområden är upptagna i Naturvårdsprogram för Kalmar län. En yta kring
Fanketorp är upptagen i Kulturmiljöprogram
för Kalmar kommun. Dessutom är ett delområde upptaget i Regional bevarandeplan för
odlingslandskapet.

Område C23

• Till största delen landskapskaraktären Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till skogsbygd
(M), men även karaktärerna Skogsbygd utan
bebyggelse (S) och Skogbygd med inslag av
mindre gårdar och torpbebyggelse (SG) finns
representerade. Området bedöms ha visuell
känslighet för påverkan.
• Tre mindre delområden är upptagna i Naturvårdsprogram för Kalmar län. Här finns nio
delområden upptagna i Kulturmiljöprogram
för Kalmar kommun. Fyra lokaler med nyckelbiotoper finns. Dessutom är ett delområde
upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.

Område C24

• Till största delen landskapskaraktären Skogsbygd utan bebyggelse (S), men även karaktären Skogbygd med inslag av mindre gårdar
och torpbebyggelse (SG) finns representerad.
• Riksintresse avseende flyg.

Område C25

• Landskapskaraktärerna Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG)
respektive Skogsbygd utan bebyggelse(S). Ett
litet område har karaktären Odlingsbygd (O).
• Riksintresse avseende flyg.
• Delar av området är av värde för friluftslivet.
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Område C26

• Landskapskaraktärerna Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG)
respektive Skogsbygd utan bebyggelse (S).
• Stora delar av området är riksintresse avseende naturvård.
• Ett delområde är upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.

Område C27

• Landskapskaraktären Skogbygd med inslag av
mindre gårdar och torpbebyggelse. (SG)
• Ett delområde, Runtorp, är upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun.

Område C28

• Till största delen landskapskaraktärerna Skogbygd med inslag av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG) respektive Skogsbygd utan
bebyggelse(S).
• Riksintresse avseende kulturmiljövård.
• En lokal med nyckelbiotop finns. Delområdet
kring kyrkan i Påryd är upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C29

• Till största delen landskapskaraktären Skogbygd med inslag av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG)
• Riksintresse avseende kulturmiljövård.
• Två lokaler med nyckelbiotoper finns. Två
mindre delområden anges ha lokalt naturvärde. Delområdet kring Kanagärde är upptaget i
Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun.
• Delar av området bedöms vara av värde för
turism och friluftsliv.

Område C30

• Till största delen landskapskaraktären Skogbygd med inslag av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).
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• Delområdet kring Sävsjö är upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun. Dessutom är ett delområde upptaget i Regional
bevarandeplan för odlingslandskapet.

randeplan för odlingslandskapet. Dessutom
är två mindre delområden upptagna i Naturvårdsprogram för Kalmar län.
Område C34

Område C31

• Till största delen landskapskaraktärerna
Skogsbygd utan bebyggelse(S) respektive
Skogbygd med inslag av mindre gårdar och
torpbebyggelse (SG).
• Stora delar av området är riksintresse avseende naturvård.

Område C32

• Landskapskaraktärerna Ådalar i odlingsbygd
(ÅO), Odlingsbygd (O), Skogbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG),
Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till
skogsbygd (M) samt Skogsbygd utan bebyggelse (S). Området bedöms ha visuell känslighet för påverkan.
• Ett större delområde mellan Ljungbyholm
och Trekanten är riksintresse avseende
kulturmiljövård och stora delar är dessutom
upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Området kring Ljungbyån
och Hålldammen är Natura 2000-område, och
delar av det är dessutom riksintresse avseende
naturvård.
• En lokal med nyckelbiotop finns. En liten del
norr om Trekanten är upptagen i Naturvårdsprogram för Kalmar län. Fem delområden är
upptagna i Kulturmiljöprogram för Kalmar
kommun. Ett större sammanhängande delområde är upptaget i Naturvårdsprogram för
Kalmar län.
• Stråk som är av betydelse för friluftsliv och
turism löper genom området.

Område C33

• Landskapskaraktären Mosaikbygd/övergångszon från slätt- till skogsbygd (M). Den bedöms ha visuell känslighet för påverkan.

• Området har två lokaler med nyckelbiotoper.
Ett delområde är upptaget i Regional beva-

• Till största delen landskapskaraktärerna
Skogsbygd utan bebyggelse (S) respektive
Skogbygd med inslag av mindre gårdar och
torpbebyggelse (SG).
• En större sammanhängande lokal med nyckelbiotop finns. Större delen av området är
upptaget i Regional bevarandeplan för odlingslandskapet. Ett större område är upptaget i Naturvårdsprogram för Kalmar län, och
delar av det är dessutom upptaget i Kulturmiljöprogram för Kalmar kommun.
• Hela området bedöms vara av stor betydelse
för friluftsliv.

Område C35

• Landskapskaraktären Skogsbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG).
• Hela området är upptaget i Naturvårdsprogram för Kalmar län
• Området bedöms vara av betydelse för friluftsliv.

Område C36

• Landskapskaraktären Ådalar i odlingsbygd
(ÅO). Den bedöms ha visuell känslighet för
påverkan.
• Fyra lokaler med nyckelbiotoper finns.
• Området bedöms ha viss betydelse för friluftsliv.

Område C37

• Landskapskaraktärerna Skogsbygd utan bebyggelse (S) respektive Skogsbygd med inslag
av mindre gårdar och torpbebyggelse (SG). I
norra delen av området finns en avfallsanläggning som påverkar en stor yta. Landskapet är
svagt kuperat till flackt och till största delen
bevuxet med barrskog, med visst inslag av
lövträd. SG-området dominerar, med öppna,
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långsmala uppodlade ytor, centrerade kring en
väg längs vilken också bebyggelsen är grupperad. Kring dessa öppna områden sluter
sig skogen tät. Siktlängderna är korta i båda
karaktärerna.
• Området bedöms av kommunen som bättre
lämpad för annan utveckling än vindkraft,
vilket redovisas i översiktsplanen.
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Inledning
Läsanvisning del D
Del D, Konsekvenser, är en miljökonsekvensbeskrivning avseende vindkraftsplanen för Kalmar
kommun. Här analyseras konsekvenserna av de
riktlinjer för vindkraftsutbyggnad som presenteras i del B, Riktlinjer och rekommendationer. I del
A, Förutsättningar och avvägningar, återfinns i sin
tur de fakta som ligger till grund för riktlinjerna i
del B.

Miljökonsekvensbeskrivning avseende
vindkraftsplanen – syfte, innehåll,
omfattning och begränsning
Syfte och innehåll

Vindkraftsplanen är en tematisk fördjupning av
Kalmar kommuns översiktsplan. En översiktsplan
antas alltid medföra så kallad betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Därför
måste vindkraftsplanen miljöbedömas i en miljökonsekvensbeskrivning. En sådan beskrivning ska
redogöra för de miljömässiga konsekvenserna av
en planerad verksamhet eller exploatering. Genom den ska man så långt möjligt förutsäga den
miljöpåverkan som planen kan medföra. Därigenom ska det bli lättare att ta ställning till vilket
intresse eller anspråk som ska ha företräde.
En miljökonsekvensbeskrivning ska utvecklas
under processens gång så att projektet/planen
hela tiden anpassas till omgivningen. Därigenom ska de negativa effekter som den föreslagna
förändringen kan medföra minskas. För att uppnå
detta krävs en återkommande dialog med berörda
parter. Används miljökonsekvensbeskrivningen
på rätt sätt är den ett verktyg för att behandla
långsiktiga överväganden i en planeringsprocess.
Vad en miljökonsekvensbeskrivning till en översiktsplan ska innehålla anges i 6 kap 11-18, 22§§
miljöbalken.
Omfattning och begränsning

Vindkraftsplanen är en policyhandling och anger
översiktligt vad som kan komma att byggas. En
plan sätter bara ramarna för utvecklingen, och
vad som i praktiken kommer att ske i landskapet

är mycket svårt att direkt förutspå. Det är alltså
omöjligt att i detalj beskriva vilken påverkan vindkraftsetableringar får på miljön i Kalmar kommun
och landskapet däromkring. Miljökonsekvensbeskrivningen är således en övergripande bedömning och görs här utifrån tre framtidsscenarier.
Miljökonsekvensbeskrivning för en tänkt
etablering

Vid ansökningar om tillstånd och konkreta
projekt om etablering ska kompletterande, mer
detaljerade, miljöbedömningar göras avseende
den exakta placeringen av verken och bedömd ytterligare miljöpåverkan. Sådana miljökonsekvensbeskrivningar regleras i 6 kap 1-10 §§ miljöbalken.
Regler för konsekvenser regleras både i plan- och
bygglagen och i miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivning för planer och
program

PBL 4 kap 2a §: ”Vid upprättandet av översiktsplanen skall också bestämmelserna i 6 kap 11-18
och 22 §§ Miljöbalken tillämpas, om planen antas
medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6
kap 11§ Miljöbalken.”
Miljökonsekvensbeskrivningar till översiktsplaner
regleras till dess innehåll i MB 6 kap § 12 och i §
13 står följande: ”En MKB enligt 12§ skall innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till
1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
3. allmänhetens intresse och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband
med prövningen av andra planer och program
eller i tillståndsprövningen av verksamheter och
åtgärder.
Med stöd av dessa punkter ovan framgår tydligt
att det är planförfattaren, d.v.s. kommunen som
själv bestämmer detaljeringsgrad och nivå på miljökonsekvensbeskrivningen till vindkraftsplanen.
I plan- och bygglagen stadgas emellertid också i 4
kap 1 §: 2 st ”Översiktsplanen innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet. (Lag
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2007:1303).” Detta innebär att alla slags konsekvenser, d.v.s. sociala, ekonomiska och miljömässiga ska beskrivas i vindkraftsplanen.
Aspekter såsom påverkade fastighetsvärden,
attraktionen i en bygd med eller utan vindkraftverk är delvis sociala och ekonomiska frågor men
också sådana som bättre belyses och beaktas vid
en tillståndsprövning. Påverkan på människors
hälsa kan vara ett mer relevant krav enligt MB
6 kap 12 § men även här måste man referera till
aktuell forskning som till exempel visar att människor som ser vindkraftverk störs mer av ljudet
än de som inte ser verken, tätortsbefolkning störs
mindre av ljud från vindraftsverk än vad folk på
landsbygden gör och att det i verkligheten hittills
är få människor som berörs av ljud från vindkraftverk. Se vidare följande avsnitt.

Tänkbar miljöpåverkan
I detta avsnitt behandlas tänkbara betydande miljökonsekvenser som etablering av vindkraft kan
medföra för de värden som finns i kommunen.
Enligt miljöbalkens regler om miljöbedömning (se
ovan) ska miljökonsekvensbeskrivningen identifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som genomförandet av vindkraftsplanen kan antas ge upphov till. Det gäller påverkan
både i positiv och negativ bemärkelse.
I följande avsnitt behandlas den miljöpåverkan
som vindkraftsplanen indirekt skulle kunna tänkas
medföra för:
• luft och klimat
• landskapsbild
• bebyggelse
• bostadsmiljö
• naturmiljövärden
• kulturmiljövärden
• värden för rekreation, friluftsliv och turism
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Luft och klimat
Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren
energikälla som tillgodoser flera viktiga aspekter
för en hållbar utveckling enligt bestämmelserna
i miljöbalken (SOU 1999:75). Utbyggnad av
vindkraften begränsar påverkan på miljön genom
att el producerad med vindkraft kan ersätta el
producerad med fossila bränslen. Därigenom kan
utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxid och
aska minskas. Dessutom sparas naturens resurser
genom bland annat minskad kolbrytning.
Enligt Statens offentliga utredningar (SOU
1999:75) producerar ett vindkraftverk på 1 MW
(megawatt) cirka 2,5 GWh (gigawattimmar) per
år. Det betyder att ett verk på 2 MW (numera
vanlig storlek) kan producera cirka 5 GWh/år.
Ett sådant vindkraftverk kan tillgodose behovet
av hushållsel i cirka 1 000 villor varje år. För varje
gigawattimme el producerad med vindkraft minskas utsläppen med cirka 1 000 ton koldioxid, 1,2
ton svaveldioxid och 1 ton kväveoxid (förutsatt
att vindkraften ersätter el producerad med fossila
bränslen) Beräkningarna förutsätter förhållandevis goda vindförutsättningar.
Mängden el som landbaserade vindkraftverken
i Kalmar kommun i praktiken kan producera
förväntas vara något mindre än vad anges i SOU
1999:75, ett vindkraftverk på 1 MW kan här i
genomsnitt antas producera 2,1 GWh/år.
Trots att vindkraftverken inte ger luftföroreningar
när de används för elproduktion påverkar de
miljön negativt under tillverkning, uppförande,
drift och avveckling. Miljöpåverkan är som störst
när vindkraftverken byggs. Mycket energi går åt
för att producera allt material som kraftverken är
uppbyggda av. Speciellt de tyngre stålkonstruktionerna och aluminiumplåtar et cetera kräver
stora mängder energi vid tillverkningen. Till detta
kommer utsläpp från transporter och montering.
Under drifttiden utgörs miljöpåverkan av resor
och resursförbrukning i samband med underhåll.
Även om vindkraften bidrar till ovannämnda miljöpåverkan är energiåtgången under uppförandet
så liten att utsläppen under verkets hela livscykel
är mycket små jämfört med andra elproduktionsmetoder.
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När vindkraftverk med torn av stål avvecklas kan
de till största delen återvinnas, vilket kan minska
energiförbrukningen något vid tillverkningen av
material för nya verk.
Hur stor miljöpåverkan är beror på flera faktorer
och därför finns inga korrekta beräkningar för
den. Enligt Naturvårdsverkets hemsida bedöms
utsläppen av koldioxid vara cirka 1 procent av
livscykelsutsläppen från elproduktion baserad på
naturgas. Enligt Statens offentliga utredningar
(SOU 1999:75), som hänvisar till Vattenfalls livscykelsanalyser för energislag i det svenska elsystemet, har ett modernt vindkraftverk efter cirka
4 månaders drift i ett bra vindläge producerat lika
mycket energi som går åt för dess tillverkning.
Enligt samma källa visar livscykelsanalyser att energiåtgången för tillverkning, transport, byggande,
drift och rivning av ett vindkraftverk motsvarar
cirka 1 procent av dess energiproduktion under
livslängden. Motsvarande tal för till exempel ett
oljekondenskraftverk är cirka 12 procent. Enligt
en beräkning gjord av ett annat energiföretag har
ett för svenska förhållanden normalstort landbaserat vindkraftverk med en effekt på max 2 MW
producerat den energi som åtgår att tillverka alla
delar till kraftverket cirka 10 månader efter att det
togs i drift. Enligt en analys gjord av två energiforskare (Cleveland, C & Kubiszewski, I, 2006)
producerar dagens vindkraftverk under hela sin
ekonomiska livstid (cirka 25 år) en energimängd
som är mellan 5 och 30 (med ett genomsnitt på
18) gånger större än den energi som går åt för
att bygga dem. Siffran blir högre i takt med den
tekniska utvecklingen på området och med större
kraftverk.
Sammanfattningsvis kan sägas att vindkraftverkens negativa miljöpåverkan i form av energianvändning i de flesta fall har kompenserats efter
4–12 månader i drift, beroende på kraftverkets
storlek, platsens vindförhållanden et cetera.

Landskapsbild
Tänkbar påverkan på landskapsbild

En av de större konsekvenserna av en utbyggnad
av vindkraften är förändring av landskapsbild.
På grund av sin storlek påverkar vindkraftver-

ken både sin närmaste omgivning och miljön i
ett större område. Placeras vindkraftverken till
exempel i skogsmiljö påverkas landskapsbilden
mer på långt håll eftersom verken där tydligt syns
över trädtopparna, medan de på nära håll ofta
döljs av träd. Vid en energimässigt stor utbyggnad
av vindkraftverk blir påverkan på landskapsbilden
påtaglig genom den – jämfört med andra typer
av energianläggningar – stora ytåtgången per
producerad kWh (SOU 1999:75). För att säkerställa att vindkraftverk/grupper av vindkraftverk i
landskapet inte uppfattas som en stor vindkraftsetablering bör ett visst avstånd finnas mellan
verk/grupper av verk. Landets länsstyrelser har
här olika rekommendationer, men ofta anges ett
minsta avstånd på 3–5 kilometer . Vid etablering
ska dock även landskapets förutsättningar som
skala, topografi och vegetation beaktas.
Hur stor den visuella tåligheten hos landskapet
är för en förändring beror på vilken förändringen
är. Vindkraftverk utgör i princip alltid tydliga
element i landskapet. För att vara lönsamma
måste de stå vindexponerat, det vill säga i öppna
områden, och dessutom gärna högt. De utgör en
kontrast till landskapet vad gäller färg och form
och dessutom drar de roterande turbinbladen ytterligare till sig blicken. Verken kan även ge upphov till störande ljud, skuggor och reflexer. Ibland
fordras nya luftledningar för att ansluta verken
till elnätet. Framför allt är vindkraftverk mycket
stora även om rent ytmässigt tar liten plats. Om
ett vindkraftverk står nära andra objekt av mer
mänsklig skala kan verket lätt bli alltför dominant,
och ett kyrktorn som annars uppfattas som högt
kan kännas litet. Detta skulle tala för att storskaliga landskap med få sådana objekt är tåligare för
ingrepp av typen vindkraft än andra. Samtidigt
måste man vara medveten om att vindkraftverk
syns mer i denna typ av landskap.
Ett landskap kan upplevas som visuellt känsligt
av många anledningar. Det kan exempelvis ha en
ålderdomlig karaktär eller ha något som gör det
unikt ur någon annan aspekt. I extremt homogena landskap (till exempel en vidsträckt hed) kan
nya tillägg som avviker från omgivningen lätt ta
all uppmärksamhet och bryta den upplevda helheten. Även i komplexa, småbrutna landskap kan
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vissa nya tillägg lätt störa harmonin. Följaktligen
finns ingen entydig sanning om vilka landskap
som är tåliga respektive känsliga. Det beror bland
annat på vilket specifikt landskap det handlar om
och på etableringens storlek och utformning.
Då vi människor rör oss längs vägar kan vägnätets karaktär vara en viktig del i upplevelsen av
ett landskap. Vid etablering av vindkraft riskerar
småskaliga vägnät att förändras genom bland annat breddning, nyanläggning och uträtning. Den
variation, detaljrikedom och landskapsanknytning
som många gamla slingrande vägar har kan då
gå förlorad. Noggrann planering av de effekter
som hela anläggningen, inklusive de åtgärder som
krävs vid uppförandet av vindkraftverken, ger
upphov till är därför viktig.
När det gäller upplevelsen av vindkraftverk från
vägar måste inte bara de estetiska aspekterna
beaktas, utan även säkerhetsaspekterna. Med en
genomtänkt placering av verken kan en vindkraftsetablering underlätta trafikanternas orientering Placeras de däremot så att de stör trafikanternas uppmärksamhet, exempelvis i en olämplig
siktlinje, kan de utgöra en fara.
Upplevelsen av vindkraftverk påverkas inte bara
av verkens placering, utan även i hög grad av
betraktarens uppfattning om vindkraft. En välvillig inställning till vindkraften främjar en positiv
upplevelse medan en negativ inställning gör att en
vindkraftsetablering kan upplevas som en störning. Utifrån detta kan ett brett ägande vara en
liten del av lösningen, eftersom fler personer i
kommunen då får personlig förtjänst av vindkraften.
Förhållningssätt gentemot landskapsbild vid
vindkraftsplanering

Att anpassa en vindkraftsetablering till landskapets skala och komplexitet kan i första steget
innebära en lokalisering till ett landskap som
visuellt tål och harmonierar med etableringens
karaktär. Om det inte går bör den utformas för
att så långt som möjligt ansluta till det aktuella
landskapet. Vindkraftverk bör inte placeras så att
de visuellt konkurrerar med fasta, synliga fornlämningar eller med värdefulla kulturelement,
exempelvis kyrkor och väderkvarnar. Det är även
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angeläget att anpassa etableringen så att den understryker landskapets befintliga strukturer, inte
förtar dem.
För att vindkraftsetableringar inte väsentligt ska
förändra landskapets övergripande karaktär bör
vindkraftsgrupperna anpassas till de element i
landskapet som är väsentliga för orienteringen
där.
Den historiska kontinuiteten och kommunens
landskapskaraktäristika kan bland annat värnas genom att verken följer eller understryker
de gränser, rum och riktningar som topografi,
skogsvolymer och infrastruktur ger upphov till.
Har landskapet en utpräglat linjär struktur kan det
vara lämpligt att ställa verken i en rak linje.
De landskapsgränser som redovisas i vindkraftsplanens analys bör respekteras. Endast under
mycket speciella omständigheter placeras grupper av vindkraftverk så att de sträcker sig över
nämnda gränser. Gränser för landskapsrum bör
på motsvarande sätt beaktas. Vid placering av
en vindkraftsgrupp i tydliga landskapsrum bör
grupper av verk placeras i sin helhet inom samma
landskapsrum: sträcker de sig över flera landskapsrum rubbas rumsstrukturen. Vidare bör
vissa utpräglade landmärken som finns i kommunen ha en frizon kring sig vad gäller nya, högt
uppstickande objekt.
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Bebyggelse och boendemiljö
Tänkbar påverkan på bebyggelse och boendemiljö

Här påverkas främst den närmaste omgivningen,
framför allt med störningar i form av ljud och
skuggor. De ljud som kan upplevas som en
störning är huvudsakligen de som uppstår när
rotorbladen passerar tornet. Fysikaliskt har ljudet
stora likheter med det ljud som alstras av vinden
i vegetation. Att just vindkraftverkens ljud kan
upplevas störande beror främst att styrkan hela
tiden ökar och minskar och därför lätt uppfattas
av örat. Moderna vindkraftverk avger däremot
inte något nämnvärt gnisselljud eller maskinbuller såvida det inte uppstått fel i verket. Enligt
Naturvårdsverkets riktlinjer för bullerpåverkan
ska avståndet mellan bostadsbebyggelse och
vindkraftverk vara sådant att ljudnivån är max 40
dB(A) (ekvivalent nivå gäller som riktvärde) invid
fasaden. Vid arbetslokaler gäller 50 dB(A) och vid
områden planlagda för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv gäller 35 dB(A). Dessa ljudnivåer är
låga i jämförelse med vad bil-, flyg- och tågtrafik
alstrar, men de kan ändå upplevas som störande
på grund av ljudets karaktär och sammanhanget.
En studie redovisad i naturvårdsverkets skrift
om vindkraftens miljöpåverkan har till exempel
visat att var människor bor påverkar hur störande
de upplever ljuden från vindkraftverk. De som
bor på landsbygden upplever exempelvis sig mer
störda än de som bor i tätorter. Förklaringen kan
vara att tätortsmiljön normalt är stökigare, både
visuellt och ljudmässigt. Huruvida vindkraftverket
är synligt påverkar också. Ser man vindkraftverket
från bostaden ökar risken för störning eftersom
ögat dras till det som rör sig och ljudet då kan
uppmärksammas mer.
Förutom att beakta det hörbara ljudet från
vindkraftverk bör man, enligt rekommendationer
från Naturvårdsverket, beakta risken med störningar från lågfrekvent ljud, som mäts i dB(C),
från större vindkraftverk. Rekommendationen
är att vid större verk undersöka skillnaden mellan A-vägt och C-vägt ljud. Sannolikt finns inget
problem om den A-vägda nivån är klart under
riktvärdet och skillnaden mellan det C-vägda och
A-vägda värdet är mindre än cirka 15 dB. Om det
skiljer mer bör en noggrannare mätning ske.

Vid soligt väder kan återkommande skuggor
från vindkraftverk uppstå, vilka kan vara mycket
störande för dem som permanent vistas, lever
eller arbetar på platsen. Mer exakt handlar det om
rytmiskt fladdrande slagskuggor från vindkraftverkets rotorblad som kan uppträda på mycket
stora avstånd från verket. Skuggstörningen påverkas av väder, vindriktning, solstånd, topografi
och anläggningens drifttid. Även solljus som ger
reflexer mot framför allt rotorbladen kan vara störande. Sådana problem kan förebyggas genom bra
planering av hur vindkraftverken placeras och ska
därför inte behöva förekomma. Enligt Boverkets
rekommendationer ska vindkraftverk placeras så
att en verklig skuggtid på max 8 timmar per år,
respektive beräknad skuggtid på max 30 timmar
per år eller 30 minuter per dag, inte överskrids vid
bostadsbebyggelse.
En annan aspekt är de positionsljus som nattetid
lyser från maskinhusets topp. Vid totalhöjder från
45 till 150 meter är positionsljuset ett långsamt
blinkande, medelintensivt rött ljus. Vid totalhöjder över 150 meter ska verk dessutom ha ett
blinkande högintensivt vitt ljus. För grupper med
verk som är mer än 150 meter höga räcker det att
verken i ytterkanterna förses med högintensivt
ljus. Särskilt det högintensiva blinkljuset kan upplevas störande av kringboende. I landskap som i
övrigt är utan belysning kan dock ljus från vindkraftverk bli nya orienteringspunkter i gryning,
skymning och mörker.
Ibland diskuteras huruvida vindkraften kan
påverka människors hälsa. Tänkbara negativa
hälsoaspekter som nämns är främst påverkan
från lågfrekventa ljud, men även att åsynen av
vindkraftverkens snurrande i en för övrigt rofylld omgivning skulle bidra till stress. Ytterst lite
forskning finns på området, och inga studier finns
som har kunnat belägga negativa konsekvenser
för hälsan. Här kan också beaktas de minskade
utsläpp, med positiva effekter för folkhälsan, som
det kan innebära att el produceras med vindkraft i
stället för med fossila bränslen.
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Förhållningssätt till utbyggnad av vindkraftverk i
anslutning till bebyggelse och boendemiljö

För att undvika att boende i kommunen störs av
vindkraftverkens ljudalstring och/eller skuggreflexer bör verken placeras så att Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer/rekommendationer
följs. En bedömning av risken för skuggstörning bör göras i varje enskilt fall, framför allt
med avseende på tidpunkt för skuggning. Enligt
miljöbalkens lokaliseringsprincip ska den plats
väljas för en etablering där ändamålet uppnås med
minsta påverkan och olägenhet för människors
hälsa och miljö. Om vindkraftverken placeras så
att rörliga skuggor kan komma att överstiga 8
timmar verklig skuggtid per år eller 30 minuter
per dag bör verken förses med avstängningsmekanism som begränsar skuggpåverkan till dessa
nivåer.

Naturmiljö
Tänkbar miljöpåverkan på landskapets
naturvärden

Vindkraften har som syfte att producera el förnybart och miljövänligt, vilket i ett större perspektiv
är positivt när det gäller att bevara värdefulla
naturmiljöer. Exempelvis kan utsläppen av ämnen
som orsakar försurning reduceras om el producerad av fossilbränsle ersätts med el producerad av
vindkraft, detta är en del i att bromsa minskningen av biologisk mångfald i många naturområden.
Men vindkraften kan i ett lokalt perspektiv även
hota naturvärden på andra sätt.
Negativ fysisk påverkan på naturmiljöer från
etablering av vindkraft kommer främst från de
anläggningsarbeten som fordras vid byggandet
av verken och deras angöringsvägar. Anläggningsarbetena innebär förstärkning och eventuellt
uträtning/nybyggnad av vägar, anläggning av
vändplatser vid etableringsplatsen, schaktning
för fundament samt uppförandet av transformatorhus och vindkraftverk. Detta kan påverka
vattenförhållandena i området, både tillfälligt
och permanent, vilket vissa naturvärden kan vara
mycket känsliga för. Det kan exempelvis handla
om sänkning eller höjning av vattenståndet,
ändring av markens beskaffenhet och grumling
eller annan förändring av vattnet. I värsta fall kan
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en etablering skada hela system i närheten som
är känsliga för sådana förändringar. Vid konkreta förfrågningar om etablering bör noggranna
studier göras för att undvika negativ påverkan på
känsliga mark- och vattenområden. Anläggningen
innebär ofta även att träd avverkas längs angöringsvägar och på platsen för vindkraftverket.
Noggrann planering bör ske för att undvika att
bevarandevärda/viktiga träd fälls.
Förhållningssätt till utbyggnad av vindkraftverk
med tanke på naturvärden

I de för vindkraft lämpliga områdena i kommunen kan eventuella våtmarker påverkas negativt
vid etablering av vindkraft. Sådana marker är
speciellt känsliga för vattenförändringar och för
avverkning i kantzonernas skog. Men eftersom
vindkraftverken kräver goda grundläggningsförhållanden är våtmarkerna ofta inte intressanta för direkta placeringar. Vid etablering av
vindkraftverk nära våtmarker bör lednings- och
vägdragning genom dem undvikas. I närheten av
värdefulla våtmarker kan exempelvis skyddszon/
försiktighetsavstånd användas.
Förutom den rent fysiska påverkan på naturvärden bör också nämnas risken att moderna
och storskaliga vindkraftverk kan påverka den
mänskliga upplevelsen av värdefulla naturmiljöer.
På avstånd kan fler vindkraftverk eller grupper
av verk synas samtidigt och påverka upplevelsen
mer. Vyer ut över landskapet kan därmed drastiskt förändras vid större vindkraftsetableringar. I
skogklädda miljöer är närliggande vindkraftverk
mindre synliga från många platser eftersom de
döljs av vegetationen och terrängen. Där påverkas
upplevelsen av värdet på platsen mindre än en
etablering skulle göra i mer öppet landskap.
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Djurliv
Tänkbar påverkan på djurlivet

Med en etablering av vindkraft kan också djurlivet
påverkas, framför allt vad det gäller fåglar och
fladdermöss. Enligt naturvårdsverkets forskning
(Vindval) vet vi att fåglar riskerar att slumpmässigt kollidera med vindkraftverkens rotorblad,
medan fladdermöss uppsöker vindkraftverk på
grund av insekterna där. Vi vet också att beträffande fåglar så syns verken bättre för fåglar än
för människor, speciellt på korta avstånd. Men
synligheten varierar kraftigt med väder, tidpunkt,
årstid, riktning och avstånd. Studier visar även på
att etablering av vindkraftverk medför risk för att
vissa arter slutar söka föda, rasta eller häcka nära
verken (Hötker et al, 2006). Effekterna på fladdermöss är föremål för forskning och vi vet att
vissa områden är mer utsatta för kollisioner, t. ex.
toppar av skogklädda höjder inom jordbruksområden samt kustområden.
Förhållningssätt till utbyggnad av vindkraftverk
med tanke på djurlivet

Sveriges ornitologiska Förening (SOF) anser att
kunskapen vad gäller effekterna på fågellivet vid
en vindkraftsutbyggnad är bristfällig. Utifrån nuvarande kunskap ser föreningen risker för påverkan på fågellivet främst beträffande
• viktiga häckningsplatser för hänsynskrävande/hotade arter och viktiga rastplatser
• födosöksområden och övervintringsområden,
både på land och till havs
• kollisioner mellan fåglar, fladdermöss och
vindkraftverk
• populationsnedgångar hos vissa arter, eller
oönskade förflyttningar av arter/populationer
till andra områden.
Enligt SOF är ur naturvårdshänseende endast
redan hårt kulturpåverkade områden, till exempel
hamn- och industriområden, säkra i nuläget. Mer
ingående studier bör följaktligen göras för områden aktuella för vindkraft, för att undvika etablering i flyttstråk och/eller i områden som är viktiga
för fåglar och fladdermöss.

I Kalmar kommun finns enligt uppgifter en rad
känsliga arter som rödlistade röd glada, havsörn
och bivråk. Därutöver finns rödlistade arter som
nattskära och den förra året sparsamt förekommande kornknarr. Olika ugglor, trana samt skogsfågel som orre och tjäder kan också påverkas
negativt av såväl själva vindkraftverket som ljudet
och de till vindkraftverken framdragna vägarna.
Det vore olyckligt om vindkraftverken menligt
påverkar bland annat dessa arters fortsatta existens i kommunen.
I Kalmar kommun häckar och födosöker många
olika fågelarter på de olika biotoper som kan
komma att påverkas av vindkraftverk. Speciellt
känslig och av störst betydelse för fågellivet är
Kalmarsund med angränsande kustzon. Skall
vindkraftverk byggas väster om E22 bör inventering av fågelbestånd och fladdermössförekomst
alltid ske. När det gäller fladdermöss kan förebyggande åtgärder ske genom att stänga av verken då
risken är som störst för kollisioner, speciellt nattetid vid varmt högtrycksväder med svaga, helst
nordliga vindar. Att stänga av verken tillfälligt vid
sådana väderleksförhållanden har enligt genomförda försök (Behr & Helversen 2006, Baerwald
et al. 2009, Arnett et al 2009b) visat sig drastiskt
minska dödligheten för fladdermöss. Samtidigt
blev energiförlusten på grund av avstängningarna
marginell (mindre än en procent) eftersom de
gjordes när verken i vilket fall som helst producerade lite elektricitet. Förebyggande åtgärder
är också att lokalisera verken till så kallade lågriskområden där man bedömer att risken för
kollisioner är minimal. Sådana exempel är öppen
jordbruksmark utan ledlinjer eller lokalisera dem
på markerade höjder.
För övrigt kan noteras att angående fladdermöss
krävs i samband med tillståndsgivning numera oftast utredningar om dess förekomst. Erfarenheter
från aktuell och pågående forskning ska beaktas.
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Kulturmiljövärden
Tänkbar påverkan på kulturmiljövärden

Vår individuella bakgrund påverkar upplevelsen
och förståelsen av sambandet mellan landskapets
beståndsdelar och användning. Många av landskapets beståndsdelar har sitt ursprung i äldre
tider. Kyrkor, broar, skorstenar och till och med
kraftledningar har allteftersom kommit att betyda
något för oss. De kan fungera som landmärken
eller väcka minnen och ge oss en identitet. Alltså
är det värdefullt att den historiska kontinuiteten i
landskapet inte skadas. Förutom att anläggningsarbeten fysiskt kan skada äldre lämningar kan
olämpligt placerade vindkraftverk negativt påverka upplevelsen av värdefulla historiska miljöer.
Moderna vindkraftverk kan exempelvis starkt
påverka upplevelsen av områden med en äldre
karaktär. Även en etablering utanför ett område
med kulturmiljövärden kan påverka upplevelsen
av området.
Förhållningssätt till utbyggnad av vindkraftverk i
anslutning till kulturmiljövärden

De bevarandevärden avseende kulturmiljö som
nämns ovan (redovisas även i kartor i A-delen)
måste beaktas när vindkraft planeras. Detta innebär inte att vindkraft per automatik skulle vara
omöjlig att etablera i kulturmiljöområden, utan att
samordning i vissa fall bör ske.
Precis som för naturvärdena kan inventeringar
visa att mindre eller begränsade bevarandevärden
för kulturmiljön finns i de områden som anses
lämpliga för vindkraftsetablering. Påverkan på
historiska lager i landskapet kan bedömas först
när vi känner till de enskilda vindkraftverkens
exakta placering. Negativ påverkan på de bevarandevärden som finns i landskapet bör undvikas.
Detta gäller även förändringar i äldre vägnät som
är väsentliga för landskapets karaktär och upplevelsen av det.
Utbyggnad av vindkraft i kommunen bidrar till
att minska utsläpp från fossilbränsleproducerad
el som kan skada vissa kulturmiljövärden genom
korrosion och dylikt. Vindkraftsetablering medför
därför inte bara negativ påverkan utan bidrar även
till bevarandet av värdefulla föremål och bygg-
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nader. Genom en genomtänkt och välanpassad
lokalisering av vindkraftverk i förhållande till viktiga kulturmiljöområden är det tänkbart att den
kontrast som vindkraftverken utgör kan framhäva
historiska platser och objekt.

Bevarandevärden
Tänkbar påverkan på områden med skydds- och
bevarandevärden

Områden med skydd, exempelvis Natura 2000,
biotopskydd och strandskydd, bör alltid föranleda
utökad prövning av lämplighet för vindkraft. I
de flesta fall krävs dessutom dispens från, eller
upphävande av, områdesskyddet vid uppförande
av vindkraftverk. Vid planerandet av en vindkraftsetablering ska de bevarandevärden avseende
naturvård som nämns ovan (redovisas även i
kartor i A-delen) beaktas. Detta innebär inte att
vindkraftsetablering per automatik skulle vara
omöjlig i de skyddade områdena, utan att samordning i vissa fall bör ske.
I flera av de i planen utpekade lämpliga områdena
för vindkraft kan mindre och begränsade bevarandevärden finnas, såsom nyckelbiotoper eller
andra värden som är viktiga för vissa arter eller
miljöer. Vid en konkret förfrågan om en etablering bör de aktuella områdena inventeras för att
undvika en negativ miljöpåverkan. Som regel
bör vindkraft undvikas i de mindre områden där
känslig och värdefull flora och fauna kan påverkas
negativt. För att ytterligare skydda extra känsliga
områden kan etablering ske med skyddszoner/
respektavstånd.

Värden avseende rekreation, friluftsliv och
turism
Tänkbar påverkan på rekreation, friluftsliv och
turism

Begreppen rekreation, friluftsliv och turism är
ord som tangerar varandra. Men ändå har de vissa
olikheter i relation till vad vindkraften medför för
påverkan. Som turist befinner man sig under en
begränsad tid i landskap som vanligtvis är obekant. Ofta rör man sig med bil eller andra fordon.
Vardagsrekreationen däremot sker ofta till fots,
per cykel, på skidor et cetera i väl kända områden

Del D − Konsekvenser

där man vistas ofta. Viktigt i bedömningen av
hur en vindkraftsetablering påverkar turism och
friluftsliv är att det som i en vardagssituation upplevs dominant och störande vid ett enstaka besök
kan upplevas som något fascinerande (läs mer
i Den visuella störningsupplevelsen från vindkraftverk, Mellanrum Landskapsarkitekter 2002).
Stora, mäktiga vindkraftverk kan för en tillfällig
besökare vara en intressant och positiv upplevelse. Troligtvis är det ofta annorlunda för den
som upplever verken i sin vardag. Om däremot en
tillfällig besökare förväntar sig att landskapet ska
vara orört eller ålderdomligt kan vindkraftverk
förstås också upplevas negativt. För den som rör
sig i skog och mark är det ofta viktigt att omgivningen är fri från vardagslivets hets och brus. Att
då se och dessutom höra stora vindkraftverk kan
upplevas negativt.

Lågfrekventa ljud påverkar människor mer än ljud
som inte domineras av låga frekvenser. Exempel
på symptom vid exponering av lågfrekvent ljud är
trötthet, huvudvärk och störd sömn. Symptomen
och besvären kan komma redan vid låga ljudnivåer, strax över den normala hörtröskeln. Lågfrekvent ljud kan också breda ut sig över längre
sträckor än övrigt ljud. Vi anser därför att man
vid de större verken bör beakta och följa upp
lågfrekvent ljud. Ett sätt att ganska enkelt bedöma
om det förekommer lågfrekvent ljud, är att ta reda
på skillnaden mellan A-vägt (se under Mer information) och C-vägt ljud. Det är sannolikt inget
problem om den A-vägda nivån är klart under
riktvärdet samtidigt som skillnaden mellan det Cvägda och A-vägda värdet är mindre än cirka 15
dB. Om det däremot skiljer mer bör man göra en
mer noggrann mätning.”

Förhållningssätt till utbyggnad av vindkraftverk i
relation till rekreation, friluftsliv och turism

Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken gäller
avseende försiktighetsprincipen. Verksamhetsutövaren ska visa detta i sin tillståndsprövning.

Områden som har stora värden för turism,
friluftsliv och rekreation, såväl lokalt som regionalt eller nationellt anses mindre lämpade för
vindkraft. Detta innebär inte att etablering av
vindkraft per automatik skulle vara omöjlig här,
men att konsekvenserna bör studeras ingående
vid konkreta förslag om etablering. Beträffande
exempelvis turismverksamhet så finns inte ännu
några signifikanta forskningsresultat som visar på
negativa konsekvenser för turismverksamhet,
t. ex. minskat antal besökare. Ofta framhålls att så
kallade Tysta områden bör undantas från vindkraft. Ostörda och orörda skogsområden kan bli
drabbade av så kallat lågfrekvent ljud från vindkraftverk, vilket kan få till följd att områdena inte
längre är ostörda och tysta.

Så kallade ”Tysta områden” är inget begrepp som
finns i lagtext. Ofta hänvisas till miljöbalkens 3
kap 2 § som säger att stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön så långt möjligt skall skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. I dagligt tal brukar dessa benämnas ”Stora
opåverkade områden”. Kalmar kommun har ännu
inte gjort någon specifik inventering av så kallade
”Tysta områden”. Till dess kan paragrafen tillämpas i varje särskilt ärende eller fall.

Naturvårdsverket säger på sin hemsida angående
lågfrekvent ljud följande:
”I dag finns inga studier som visar att lågfrekvent
ljud från vindkraftverk innebär någon fara för
närboende. De verk som hittills uppförts och där
viss forskning skett, är dock vanligen betydligt
mindre än 1 MW. De större vindkraftverken som
det planeras för i dag (2–3 MW) kan komma att
avge mer lågfrekvent ljud.
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Konsekvenser i förhållande till
miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för nationen. De beskriver den kvalitet och
det tillstånd vår miljö ska ha för att vara ekologiskt hållbar på lång sikt. Miljömålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans, levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Rikt växt- och djurliv
Vid utbyggnad av vindkraft påverkas miljömålen
både positivt och negativt. Vindkraften syftar till
att producera el på ett förnybart och miljövänligt
sätt. Det innebär att den är en del i uppfyllandet
av flera av miljömålen om den ersätter elproduktion med fossila bränslen. Tas inte tillräcklig hänsyn till vindkraftens fysiska och upplevelsemässiga
effekter kan den påverka flera av målen negativt.
Negativ miljöpåverkan kan vara mer påtaglig
lokalt eftersom positiv miljöpåverkan till största
delen ingår i ett större regionalt och globalt sammanhang. Nedan beskrivs vindkraftens påverkan
på miljömålen. Då miljömålen Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet inte påverkas av vindkraften behandlas de inte här. Målet
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Storslagen fjällmiljö är av naturliga skäl inte heller
relevant att ta upp.
Påverkan på miljömål 1, 2 och 3

Utsläpp från transport, industri, jordbruk och
energianläggningar påverkar klimatet och luften
som omger oss. I naturen kan utsläppen bland annat orsaka försurning, vilket har negativa effekter
på naturvärden och sjöar. Genom utbyggnad av
vindkraft kan utsläpp av växthusgaser och föroreningar från energisektorn reduceras. Etablering av
vindkraft har således en positiv effekt på dessa tre
miljömål. Vindkraftsplanen är en del i den långsiktiga övergången till förnybar och miljövänlig
energiproduktion i kommunen och därmed även
en del i att uppnå ovan nämnda miljömål.
Påverkan på miljömål 8, 10, 11, 12, 13, 15 och 16

Utan en genomtänkt planering och lokalisering
av vindkraften i kommunen finns stor risk att
betydelsefulla värden i landskapet påverkas negativt. Placeras vindkraftverken utan hänsyn till
boendemiljöer, biotoper och bevarandevärden för
natur- och kulturmiljö kan utbyggnaden ha stora
negativa effekter. Vindkraftsplanen är här ett steg
i rätt riktning genom att den har en övergripande
strategi för hur de negativa effekterna ska minimeras. Men det är omöjligt att helt undvika en
negativ påverkan på ovan nämnda miljömål eftersom större etableringar av vindkraft alltid innebär
stora ingrepp i landskapet.
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Konsekvenser utifrån olika
utbyggnadsscenarier
Inledning
Enligt kap 6 miljöbalken ska en miljöbedömning
innehålla identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ, med hänsyn till planens
syfte, mål och geografiska räckvidd. Genom sådana alternativ ska således vindkraftsplanens mål
uppnås: ett optimalt utnyttjande av vindenergin
där andra värden och möjligheter inte påverkas
mer än absolut nödvändigt. Ett av alternativen
ska vara ett så kallat nollalternativ: en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen inte antas. Alternativen
benämns i det följande scenarier.
I scenarierna är utgångspunkten en utbyggnad
motsvarande den vision som kommunen har
angivit. Således en utbyggnad i tre steg: 225 GWh
till 2015, 350 GWh till 2020 samt 700 GWh till
2030. Om man förutsätter att de verk som byggs
har en genomsnittlig effekt på 2 MW kommer
det att 2015 finnas 50–55 vindkraftverk i kommunen, 2020 finns 75–90 verk och 2030 finns
150–180 verk (under förutsättning att vindkraften
ensam ska bidra till måluppfyllelsen). Från samma
utgångspunkt kan miljöpåverkan ändå variera,
beroende på hur utbyggnaden styrs upp. Detta är
scenarierna tänkta att illustrera.
I samtliga scenarier används en matris. Dess kolumner innehåller de lämplighetsklasser som arbetats fram i vindkraftsplanen. Varje kolumnbredd
representerar det potentiella utbyggnadsutrymme
som finns inom varje klass. Pilarna i matrisen
representerar utbyggnad av vindkraft. Om en
kolumn från vänster till höger upptas av pilar ska
den läsas som att det möjliga utbyggnadsutrymmet är fullt utnyttjat. (Observera att det inte finns
någon absolut skala i matrisen, endast en viss
symbolisk överensstämmelse vad gäller utbyggnadspotentialens storlek för respektive klass.)

Scenario 1 – utbyggnad enligt de kommunala målen, med ianspråktagande av de
lämpligaste områdena först
Scenario 1 bygger på att de tre utbyggnadsmål
som kommunen fastställt förverkligas fullt ut,
det vill säga en etappvis utbyggnad fram till
2030 innebärande totalt 700 GWh. Vidare bygger scenario 1 på att förverkligandet sker genom
utbyggnad i de mest lämpliga områdena först.
Inte förrän dessa är fullt utbyggda tas de mindre
lämpliga områdena i anspråk. (Observera att steg
3 utgår från antagandet att vindkraften ensam
bidrar till att målet 700 GWh uppfylls).
I steg 1, som innebär en utbyggnad med 225
GWh, det vill säga 50–55 verk med en genomsnittlig effekt på vardera 2 MW, tas riksintresseområde avseende vind i anspråk samt drygt
hälften av utbyggnadspotentialen i A-områdena.
I steg 2, som innebär ytterligare utbyggnad med
125 GWh, det vill säga 25–35 verk med en effekt
på vardera 2 MW, tas resten av utbyggnadspotentialen i A-områdena i anspråk.
I steg 3, som innebär ytterligare utbyggnad med
350 GWh, det vill säga 75–90 verk med en effekt
på vardera 2 MW, och där all utbyggnad förutsätter användande av vindkraftverk, tas samtliga
B-områden utan skraffering och större delen av
B-områden med skraffering i anspråk.
Inga C-områden behöver tas i anspråk för att
uppnå de uppsatta målen.
I detta scenario utnyttjas riksintresseområde avseende vind samt A-områden optimalt tack vare
att etableringar i angränsande B-områden inte
negativt påverkar möjligheterna till etableringar i
A-områden. Vidare prioriteras B-områden utan
skraffering före B-områden med skraffering, vilket innebär färre faktiska konflikter med motstående intressen.
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Riksintresseområde för
vindbruk

A-områden

B-områden

Ja. Prioriterade. Möjligen
Få motstående lämpliga. Kan
intressen.
prövas.

B-områden
skrafferade

C-områden

Stora krav på
Nej. Olämphänsyn.Restrik- liga.
tiv hållning.

STEG 1
(225 GWh till
2015)
STEG 2
(350 GWh till
2020)
STEG 3
(700 GWh till
2030)
Figur 1: Matris som illustrerar scenario 1.

Miljökonsekvenser på kort sikt (till 2015) enligt
scenario 1:
• En viss mängd koldioxidutsläpp och andra
miljöfarliga utsläpp från andra energikällor
undviks eftersom minst en tredjedel av elkonsumtionen inom kommunens gränser kan
ersättas med el från vindkraft.
• Påverkan på miljön i Kalmar kommun blir
begränsad eftersom utbyggnaden endast sker i
mest lämpliga områden.
• Påverkan på landskapsbilden bli liten till
måttlig eftersom nästan alla etableringar sker i
inlandets skogsbygder, där verken, åtminstone
på nära håll, ofta kommer att döljas av skog.
Synligheten beror till stor del på storleken.
Den visuella påverkan begränsas också genom
att vindkraftsgrupperna får ett väl tilltaget
inbördes avstånd, och därför troligen blir lätta
att visuellt särskilja från varandra. Om verken
är mycket stora finns ändå risk för att de läses
samman. Från kusten blir troligen endast
verk i område A1, möjligen även i område
A7 synliga. Från E22 blir troligen också mest
verk i områdena A1 och A7 synliga. När det
gäller visuell påverkan över kommungränsen
blir verk, troligen på kort avstånd, synliga från
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Mönsterås, Nybro, Emmaboda och Torsås
kommuner. Troligen kan åtminstone verk i
område A1 ses från Öland vid klart väder.
• Få boendemiljöer påverkas då verken är placerade i skog med få kringliggande bostadshus.
• Viss negativ påverkan på naturmiljö kan inte
helt undvikas. Särskilt känsliga naturmiljövärden är skogsområdenas fågelliv och våtmarker.
• Påverkan på kulturmiljö och andra historiska
bevarandevärden kan generellt förväntas vara
liten. I område A7 finns en större risk för
påverkan på kulturmiljövärden.
• Påverkan på viss typ av rekreation, till exempel jakt och skogsvandring, kan inte helt
undvikas, men påverkan på turistiska värden
måste anses mycket liten.
Miljökonsekvenser på lång sikt (till 2030) enligt
scenario 1:
• Betydande mängder koldioxidutsläpp från
andra energikällor, vilket påverkar klimatet,
kan undvikas tack vare en stor fossilbränslefri
elproduktion, från en kommunal ”nettoexport” av el.

Del D − Konsekvenser

• De stora konsekvenser för miljön i Kalmar
kommun som det skulle innebära att bygga ut
vindkraft i C-områden kan undvikas. Konsekvenserna avser kustnära landskapsbild, kustnära fågelliv och andra naturvärden, kulturmiljövärden, och värden avseende rekreation
och turism.
• Risk finns för negativ påverkan på konstaterade miljövärden eftersom B-ytor, både utan
och med skraffering, måste tas i anspråk för
vindkraftsutbyggnad. Miljövärdena är landskapsbild, kulturmiljövärden, värden avseende rekreation, djurliv med mera. Hur stora
de negativa konsekvenserna blir beror i hög
utsträckning på hur stor hänsyn som kan visas
mot B-områdenas enskilda värden under den
konkreta tillståndsprocessen.
• När det gäller landskapsbild bedöms påverkan bli måttlig till stor, eftersom det finns
risk för att vindkraftgrupperna kommer att
ligga mycket tätt, med små inbördes avstånd. Grupperna blir därför visuellt svåra att
särskilja från varandra. Verk blir lokaliserade
både i skogsbygd och slättbygd. Flera vindkraftsanläggningar blir troligen synliga från
kusten, liksom från E22. När det gäller visuell

påverkan över kommungränsen blir verk synliga från Mönsterås, Nybro, Emmaboda och
Torsås kommuner. Flera grupper blir synliga
från Öland vid klart väder.
• Flera boendemiljöer riskerar att påverkas,
eftersom verk placeras såväl i skogsmiljöer
som i öppna slättbygder. En särskild risk
är att grupper av vindkraftverk kan bli tätt
placerade inom samma område. Då kan hus,
husgrupper eller hela byar komma att omges
av vindkraftverk i flera väderstreck.
• Påverkan på naturmiljö kan inte helt undvikas.
Särskilt känsliga naturmiljövärden är skogsområdenas fågelliv och våtmarker.
• Påverkan på kulturmiljö och andra historiska
bevarandevärden bedöms som liten när det
gäller etableringar i skogsmiljö. Etableringar i
slättområdena i B-områdena kan medföra en
måttlig till stor påverkan på kulturmiljövärden.
• Påverkan på rekreation kan inte helt undvikas,
liksom inte heller en viss påverkan på turistiska värden när det gäller etableringar i de
öppnare landskapen.
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Scenario 2 – utbyggnad enligt de kommunala målen, utan att de lämpligaste områdena byggs ut först
Scenario 2 bygger på att de utbyggnadsmål som
kommunen fastställt, kortsiktiga som långsiktiga,
förverkligas fullt ut (det vill säga en etappvis
utbyggnad till 2030 innebärande totalt 700 GWh).
Till skillnad från i scenario 1 sker utbyggnad inte
i de lämpligaste områdena först, utan parallellt i
lämplighetsklassernas områden.
I steg 1, fram till 2015, som innebär en utbyggnad med 225 GWh, det vill säga 50–55 verk,
förutsätts att område med riksintresse avseende
vindkraft byggs ut, liksom en betydande del av
A-områdena. Dessutom sker viss utbyggnad i Bområde utan respektive med skraffering.
Riksintresseområde för
vindbruk

STEG 1
(225 GWh till
2015)
STEG 2
(350 GWh till
2020)
STEG 3
(700 GWh till
2030)
Figur 2: Matris som illustrerar scenario 2.

128

A-områden

I steg 2, alltså under perioden 2015–2020, som
innebär utbyggnad med ytterligare 125 GWh, det
vill säga 25–35 verk, förutsätts att fortsatt utbyggnad sker i både A- och B-områden.
I steg 3, alltså under perioden 2020–2030, som
innebär ytterligare utbyggnad motsvarande 125
GWh, det vill säga 75–90 verk, finns fortfarande
en del A- och B-områden kvar att bebygga. Men
förutsättningarna inom A-områdena riskerar då
att vara begränsade av tidigare utbyggnad som
gjorts, framför allt i B-områden. För att uppnå
målet 700 GWh, där man förutsätter att all energi
produceras med vindkraft, finns risken att vissa
C-områden måste tas i anspråk.

B-områden

Ja. Prioriterade. Möjligen
Få motstående lämpliga. Kan
intressen.
prövas.

B-områden
skrafferade

C-områden

Stora krav på
Nej. Olämphänsyn.Restrik- liga.
tiv hållning.
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Miljökonsekvenser på kort sikt (till 2015) enligt
scenario 2:
• En viss mängd koldioxidutsläpp och andra
miljöfarliga utsläpp från andra energikällor
kan undvikas tack vare att minst en tredjedel
av elkonsumtionen inom kommunens gränser
kan ersättas med el från vindkraft.
• Risk för negativ påverkan på vissa konstaterade miljövärden eftersom utbyggnaden sker
i såväl A-områden som B-områden utan och
med skraffering. Miljövärdena är landskapsbild, kulturmiljövärden, rekreation, djurliv
med mera. Hur stora de negativa konsekvenserna blir beror i hög utsträckning på hur
stor hänsyn som kan visas mot B-områdenas
enskilda värden under den konkreta tillståndsprocessen.
• När det gäller landskapsbild blir en del av
etableringarna i inlandets skogsbygder från
många vinklar dolda av skog, medan etableringar i slättbygd blir synligare. Troligen får
de flesta vindkraftsgrupper ett väl tilltaget
inbördes avstånd och blir därför lätta att visuellt särskilja från varandra. Från kusten blir
troligen flera vindkraftsanläggningar synliga,
liksom från E22. När det gäller visuell påverkan över kommungränsen blir verk synliga
från Mönsterås, Nybro, Emmaboda och
Torsås kommuner. Troligen blir flera grupper
synliga från Öland vid klart väder.
• Flera boendemiljöer riskerar att påverkas eftersom verk är placerade såväl i skogsmiljöer
som i öppna slättbygder.
• Påverkan på naturmiljö kan inte helt undvikas.
Särskilt känsliga naturmiljövärden är skogsområdenas fågelliv och våtmarker.
• Påverkan på kulturmiljö och andra historiska
bevarandevärden blir begränsad när det gäller
etableringar i skogsbygd, medan etableringar
i slättbygd kan innebära en betydande risk för
påverkan på kulturmiljövärden.
• Påverkan på viss typ av rekreation som jakt
och skogsvandring kan inte helt undvikas,
liksom inte heller viss påverkan på turistiska
värden, om verk etableras i slättområden.

Miljökonsekvenser på lång sikt (till 2030) enligt
scenario 2:
• Betydande mängder koldioxidutsläpp och
andra miljöfarliga utsläpp från andra energikällor, vilka bidrar till klimatpåverkan, kan
undvikas tack vare en stor fossilbränslefri
elproduktion, som en ”nettoexport” av el
innebär.
• Risk finns för stora konsekvenser för miljövärden eftersom B-områden, såväl utan som
med skraffering, och troligen även en del
C-områden måste tas i anspråk för att uppnå
utbyggnadsmålet. Miljövärdena är kustnära
landskapsbild, kustnära fågelliv och andra naturvärden, kulturmiljövärden, rekreativa värden avseende turistiska områden med mera.
Hur stora de negativa konsekvenserna blir
beror i hög utsträckning på hur stor hänsyn
som visas mot B- och C-områdenas enskilda
värden under den konkreta tillståndsprocessen.
• När det gäller landskapsbilden bedöms påverkan bli stor, eftersom det finns risk för att
vindkraftsgrupperna kommer att ligga mycket
tätt, med små inbördes avstånd. Grupperna
blir därför visuellt svåra att särskilja från varandra. Verk blir lokaliserade till både skogsbygd, slättbygd och kustbygd. Förutom att
känsliga kustområden riskerar att tas i anspråk
blir vindkraftsanläggningar i inlandet synliga från kusten. Från E22 blir flera grupper
synliga. När det gäller visuell påverkan över
kommungränsen bedöms verk bli synliga från
Mönsterås, Nybro, Emmaboda och Torsås
kommuner. Flera grupper blir synliga från
Öland vid klart väder, och eventuella kustnära
etableringar kommer att ses särskilt tydligt
över Kalmarsund.
• Flera boendemiljöer riskerar att påverkas,
eftersom verk blir placerade såväl i skogsmiljöer som i öppna slättbygder. En särskild risk
är att grupper av vindkraftverk kan bli tätt
placerade inom samma område. Då kan hus,
husgrupper eller hela byar komma att omges
av vindkraftverk i flera väderstreck.
• Påverkan på naturmiljö kan inte undvikas.

129

Del D − Konsekvenser

Särskilt känsliga naturmiljövärden är skogsområdenas fågelliv och våtmarker samt kustnära naturmiljövärden, särskilt fågellivet.
• Påverkan på kulturmiljövärden och andra historiska bevarandevärden bedöms bli liten när
det gäller etableringar i skogsmiljö. Däremot
medför etableringar i slätt- och kustområden
en stor påverkan på kulturmiljövärden.
• Risk finns för påverkan av värden vad gäller
rekreation och turism, särskilt i kustbygd.

Nollalternativ – tillståndsgivning utan
övergripande strategi
Nollalternativet speglar den utveckling som kan
tänkas ske om vindkraftsplanen inte antas. Detta
innebär att målet 700 GWh, motsvarande
150–180 stora verk, förverkligas utan en övergripande strategi för hela kommunen. Observera att
nollalternativet utgår från antagandet att vindkraften ensam bidrar till att målet 700 GWh uppfylls.
Vindkraftsplanens syfte är att definiera lämpliga
respektive olämpliga områden för vindkraft, ge
riktlinjer för goda etableringar och allmänt underlätta etablering av vindkraft. Då kan rimligen förutsättas att planen gör att tillstånd för etableringar
ges med en större helhetsöverblick och med ett
bättre utnyttjande av yt- och vindresurser än om
ingen plan fanns.

Riksintresseområde för
vindbruk

A-områden

I matrisen nedan framgår hur ett nollalternativ,
det vill säga ingen vindkraftsplan, kan resultera i
att etableringar görs i alla definierade områden,
alltså även i C-områden. Risken att C-områden
kommer i fråga för etableringar är särskilt stor
med tanke på de goda vindförutsättningarna i de
C-klassade kustområdena.
Om inte vindkraftsplanen tas fram skulle vissa
vindkraftverk troligen etableras i ur miljösynpunkt mindre lämpade områden. Detta skulle
förhindra möjligheten att etablera verk i mer
lämpade områden intill. Följden blir, i längden,
färre byggda verk i kommunen. Ett antal av dessa
mindre lämpade etableringar skulle också ske
på platser där miljökonsekvenserna blir onödigt
stora. Detta skulle kunna medföra att motståndet
mot vindkraftsetableringar ökar, vilket i sin tur
kan försvåra för efterföljande etableringar.
Vid brist på riktlinjer i tillståndsprocessen finns
även risk för att försiktighetsprincipen tillämpas. I
längden innebär även detta färre byggda verk och
mindre miljövänligt producerad energi i kommunen.
Totalt sett skulle alltså ske ett sämre utnyttjande
av utbyggnadspotentialen i vindkraftsplanens
samtliga klasser. Målet 700 GWh skulle förmodligen ändå gå att förverkliga genom en vindkraftsutbyggnad, men endast om stora delar av Cområdena togs i anspråk, och sålunda med stora
konsekvenser för miljön i Kalmar kommun.
B-områden

Ja. Prioriterade. Möjligen
Få motstående lämpliga. Kan
intressen.
prövas.

B-områden
skrafferade

Stora krav på
Nej. Olämphänsyn.Restrik- liga.
tiv hållning.

700 GWh till
2030

Figur 3: Matris som illustrerar nollalternativet, det vill säga att alla områden bebyggs samtidigt utan strategi.
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Miljökonsekvenser enligt scenario 3:
• Betydande mängder koldioxidutsläpp och
andra miljöfarliga utsläpp från andra energikällor skulle undvikas. Detta förutsätter
att utbyggnadsmålet uppnås. Men en så stor
vindkraftutbyggnad som 700 GWh skulle
troligen vara svår att få till stånd utan en plan
som styr utbyggnaden.
• Risk finns för stora konsekvenser för miljövärden, eftersom stora C-områden troligen
skulle tas i anspråk för att uppnå utbyggnadsmålet. Miljövärdena är kustnära landskapsbild, kustnära fågelliv och andra naturvärden,
kulturmiljövärden samt värden avseende
rekreation och turism med mera. Hur stora
de negativa konsekvenserna blir beror helt på
vilken hänsyn och omsorg som visas gentemot de enskilda miljövärdena under tillståndsprocessen. Stora resurser skulle krävas från
kommunens sida, liksom från Länsstyrelsens,
för att tillse att värdena beaktades.

• Flera boendemiljöer riskerar att påverkas eftersom verk blir placerade såväl i skogsmiljöer
som i öppen slättbygd och kustbygd. En särskild risk ur boendehänseende är att grupper
av vindkraftverk kan bli tätt placerade inom
samma område. Då kan hus, husgrupper eller
hela byar komma att omges av vindkraftverk
i flera väderstreck. En annan särskild risk är
påverkan på fritidsboende längs kusten.
• Påverkan på naturmiljö är att förvänta. Särskilt känsliga naturmiljövärden är skogsområdenas fågelliv och våtmarker samt kustnära
strandområden, särskilt för fåglar och fladdermöss.
• Påverkan på kulturmiljövärden och andra historiska bevarandevärden blir generellt liten till
måttlig när det gäller etableringar i skogsmiljö.
Etableringar i slätt- och kustområden riskerar
att medföra stor påverkan på kulturmiljövärden.

• När det gäller landskapsbilden bedöms påverkan bli mycket stor, eftersom risk finns att
vindkraftsgrupperna kommer att ligga mycket
tätt, med små inbördes avstånd. Grupperna
riskerar därför att vara visuellt svåra att
särskilja från varandra. Verk lokaliseras till
både skogs-, slätt- och kustbygd. Förutom att
känsliga kustområden tas i anspråk bedöms
flera vindkraftsanläggningar i inlandet vara
synliga från kusten. Från E22 blir flera grupper väl synliga, varav en del längs kusten. När
det gäller visuell påverkan över kommungränsen bedöms verk kunna ses från Mönsterås,
Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner.
Flera grupper bedöms kunna ses från Öland
vid klart väder. Eventuella kustnära etableringar kommer att synas särskilt tydligt över
Kalmarsund.
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Ekonomiska konsekvenser
Hållbar utveckling
Hållbar tillväxt och utveckling innebär en tillväxt som tar hänsyn till hur såväl människors
sociala förhållanden, som miljön och ekonomin
utvecklas. De tre dimensionerna är lika viktiga
och ömsesidigt beroende av varandra. Det ligger i
näringslivets, det offentligas och det civila samhällets intresse att vi tar hänsyn till olika intressen och får en tillväxt av såväl ekonomiskt som
miljömässigt och socialt kapital. När landskapet
ska användas för såväl odling, livsmedelsproduktion och energiutnyttjande som för rekreation och
friluftsliv, samt utveckling av turism, finns alltid
risken att konflikter uppstår.
I ett långsiktigt resurshushållande ingår att använda våra resurser på bästa sätt. Vid en utbyggnad av vindkraften bör de positiva och negativa
konsekvenserna belysas ur alla perspektiv, socialt,
ekonomiskt och utifrån ett miljöperspektiv och
därefter viktas gentemot varandra.

Miljö och ekonomiska konsekvenser
En utbyggnad av vindkraften ger upphov till såväl
positiv som negativ miljöpåverkan, (se avsnittet
”Tänkbar miljöpåverkan” sidan 116). Den positiva miljöpåverkan består av att fossilbränslen kan
ersättas med förnyelsebar och miljövänlig energi.
Därmed ska vindkraften bidra till att minska
utsläppen som orsakas av energisektorn, för att ge
renare luft och minskad försurning. Ett vindkraftverk med en effekt på 2 MW kan, beroende på
vindenergitillgång, i jämförelse med kolkraft producera cirka 5000 MWh, vilket motsvarar behovet
av hushållsel till cirka 1000 villor. Detta sparar
utvinning av kol med cirka 2000 ton, minskar utsläppen av koldioxid med cirka 5000 ton, minskar
utsläppen av svaveldioxid med cirka
6 ton och minskar utsläppen av kväveoxider med
cirka 5 ton. (Källa: Livscykelanalys från Vattenfall
2005).
Eftersom elproduktionen i Sverige i dag redan i
stort sett är fossilbränslefri, genom vattenkraften
och kärnkraften, är tanken att Sverige kan rymma
en ny exportindustri med fossilbränslefri vind-
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kraftstel som kan exporteras till länder i EU som
har mycket kolkraft. Minskade utsläpp av för miljön skadliga ämnen innebär positiva konsekvenser
för miljön, även om dessa miljövinster syns mer i
ett större regionalt och globalt sammanhang än i
ett lokalt.

Samhällsekonomiska konsekvenser
Finansieringen av vindkraften sker genom subventioner om 35 öre/kwh, vilket i dag utgör mer
än hälften av marknadspriset på el. Vinden blåser
inte alltid. Vindkraften kräver därför en så kallad
reglerkraft, som kan kopplas in vid de tillfällen då
vindkraften inte levererar el. Vattenkraft, gaskraft
och kolkraft fungerar i dag som reglerkraft till
vindkraften. En kraftig utbyggnad av vindkraften
kommer att ställa krav på att de olika reglerkraftkällorna byggs ut. Utbyggnad av reglerkraften
kommer att skapa överkapacitet på el som, enligt
Energimyndigheten, kan uppgå till 25 TWh år
2030 och som kan exporteras. Den totala miljövinsten med en framtida storskalig utbyggnad av
vindkraften är därför svår att beräkna.
En stor utbyggnad av vindkraften kommer att
innebära att stomnätet måste byggas ut. Kostnaderna för ledningsdragningarna kommer att innebära framtida ökade kostnader för vindkraftselen.

Lokala ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av en vindkraftutbyggnad som planförslaget medger går inte
att beräkna exakt och även antaganden kan vara
osäkra. Helt klart är dock att en utbyggnad i större eller mindre omfattning tillfälligt under byggtiden medför ökad sysselsättning och visst ökat
underlag för handel, service och boende. Om en
maximal utbyggnad sker av till exempel 100 verk
under en 10-års period innebär detta i genomsnitt
10 verk per år vilket motsvarar en sysselsättning
av i genomsnitt totalt 5-10 årsarbetskrafter. Vindkraftsbolagen räknar ofta med att kunna använda
lokalt redan etablerad arbetskraft från landsbygden, för till exempel röjning, grävning och materialtransporter mm. Även en mindre utbyggnad
medför ökat antal årsarbetskrafter. För drift och
underhåll brukar man räkna cirka 2 årsarbetskrafter för cirka 10 verk.

Del D − Konsekvenser

Upplåtande av mark vid etablering av vindkraft
innebär en ekonomisk ersättning till markägare,
ofta i form av årligt arrende som kan innebära
en icke obetydlig inkomst till ägaren. Ibland kan
även grannar som är berörda av det så kallade
vindupptagningsområdet, en ersättning beräknad
procentuellt. Om man ska lyckas med en etablering rekommenderar LRF att även de boende i
bygden erbjuds delägarskap i vindkraftverken eller
att bygden får en ekonomisk kompensation av
något slag. Bådadera är frivilliga åtaganden och
har hittills tillämpats och förordats på varierande
sätt i olika delar av landet. Erbjudande om del i
framtida vinst är ett konkret sätt att skapa delaktighet och därmed också större acceptans för en
etablering. LRF anser att markägare som avser
att arrendera ut mark till vindkraft med fördel
kan förhandla sig till delägarskap och sprida detta
erbjudande till grannskapet. En fördel med delägarskapet är att vinstmöjligheterna är kopplade
till ett aktivt val och risktagande som bygger på
företagsekonomiska principer. Detta är ett sätt att
kompensera lokalbefolkningen för de störningar
som kan uppkomma och minska eventuella oönskade spänningar.
Förutsättningarna för att utveckla näringar inom
turism och rekreation är goda för landsbygden.
Sverige är ett glest befolkat land med stora allemansrättsligt tillgängliga marker vilket kan locka
nya invånare att bosätta sig i bygden och bidra till

den lokala ekonomin. Lokalisering av vindkraft
kan dock komma i konflikt med förutsättningarna
att utveckla den lokala besöksnäringen om man
inte ägnar stor omsorg om var och hur man placerar vindkraften. Värdet av vackra landskapsbilder och möjligheter att uppleva stora naturvärden,
är svåra att mäta i ekonomiska termer, men måste
knytas till kommunens övergripande visioner om
hur man vill skapa förutsättningar för lokalsamhällena att utveckla rekreations- och besöksnäringen som en del av ekonomin.

Uppföljning och övervakning
Vindkraftsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen behandlar vindkraftsutbyggnaden i generella drag, och därför kan specifika åtgärder för
uppföljning och övervakning inte anges här. Först
vid konkreta förslag till etablering kan direkta miljökonsekvenser tydligare bedömas och relevanta
åtgärder för uppföljning och övervakning föreslås. Generellt för samtliga vindkraftsetableringar
är att kommunen kräver att ett kontrollprogram
upprättas för respektive etablering. Kalmar kommun kommer även att göra oanmälda besök för
att exempelvis göra ljudmätningar och kontrollera
att verken körs enligt de förinställda program som
villkorats i bygglovet. Detta sker för att säkerställa
att riktlinjer följs.
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Del D − Konsekvenser

Icke-teknisk sammanfattning

Scenario 2

En utbyggnad av vindkraften i Kalmar kommun
har såväl positiv som negativ miljöpåverkan. Den
positiva påverkan är främst att vindkraften ger
förnybart och miljövänligt producerad el som
kan ersätta el producerad med fossila bränslen.
Därmed kan vindkraften minska utsläpp orsakade
av energisektorn, vilket i sin tur leder till minskad
klimatpåverkan, renare luft och friskare natur
eftersom exempelvis försurning och övergödning
minskar. Den negativa påverkan orsakas främst
av att vindkraftens fysiska och upplevelsemässiga
effekter inte beaktas tillräckligt vid planeringen
av en utbyggnad. Vindkraftsetableringar innebär
alltid ett ingrepp i landskapet, vilket gör det omöjligt att helt undvika negativ påverkan, trots stor
hänsyn till alla viktiga faktorer vid en utbyggnad.
Lokalt kan den negativa miljöpåverkan vara mer
påtaglig än den positiva, eftersom den sistnämnda
till största delen ingår i ett större regionalt och
globalt sammanhang.

Scenario 2 innebär att utbyggnad sker parallellt i vindkraftsplanens A- och B-områden samt
rastrerade B-områden. Då måste troligen även
en del områden med stora motstående intressen
(C-områden) tas i anspråk för att uppnå det höga
utbyggnadsmålet 700 GWh med enbart vindkraft.
Risk finns alltså för påverkan på mer betydande
miljövärden såsom kustnära landskapsbild, kustnära fågelliv och andra naturvärden, kulturmiljövärden, värden avseende rekreation och turism
med mera. Scenario 2 ger en medelstor miljöpåverkan, i relation till den totala elproduktionen.

Scenario 1
Scenario 1 innebär att de enligt vindkraftsplanen
lämpligaste områdena byggs ut först. Då undviks
påverkan helt i de känsligaste områdena (C-områdena). Om det högt ställda utbyggnadsmålet 700
GWh ska uppnås med enbart vindkraft fordras
att områden med vissa konstaterade motstående
intressen (B-områden) tas i anspråk, med de
miljökonsekvenser detta innebär. Scenario 1 är
ändå det scenario som ger minst negativ miljöpåverkan i relation till den totala elproduktionen.
Alternativet innebär också en viss flexibilitet för
framtiden. Om vindkraftsutbyggnaden i kommunen av någon anledning skulle bromsas, t. ex.
till förmån för andra förnyelsebara energikällor
eller om en uppföljning och utvärdering efter ett
antal år skulle visa sig att miljökonsekvenserna
blivit andra än de förutspådda, så finns möjlighet
att ändra inriktning. I ett sådant läge har troligen
inte så många verk byggts, visuell miljöpåverkan
är därför begränsad och motstående intressen i
landskap och boendemiljöer har inte blivit påverkade i någon större omfattning.
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Nollalternativ
Nollalternativ innebär att utbyggnad sker utan
en övergripande strategi i form av en vindkraftsplan. Då skulle troligen områden med betydande
motstående intressen tas i anspråk för att uppnå
samma utbyggnadsmål som i de båda föregående
scenarierna. Här finns alltså en stor risk för påverkan på mer betydande miljövärden såsom kustnära landskapsbild, kustnära fågelliv och andra
naturvärden, kulturmiljövärden, värden avseende
rekreation och turism med mera. Scenario 3 torde
ge störst negativ miljöpåverkan, i relation till den
totala elproduktionen.
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Ordförklaringar
Animalieproduktion – produktion av livsmedel från lantbrukets djur
Biotop – en typ av omgivning (exempelvis äng, barrskog, insjö) där vissa växt- eller djursamhällen finns
dB (decibel) – enhet för hur ljudstyrka uppfattas, anges vanligen i dB(A)
dB(C) – anger ljudstyrka i lågfrekventa ljud (exempelvis från vindkraftverk)
Emotionell – känslomässig
Fossil – förstenade rester av döda växter eller djur
Fossila bränslen – kol, olja och naturgas
Funktionell – ändamålsenlig, användbar
Förnybar energi – sol, vind, vatten
Försiktighetsprincipen – alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att åtgärden inte ska skada hälsan eller miljön (miljöbalken 2 kap 3 §)
Grovmo – jordart
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Homogen – enhetlig, likformig
Infrastruktur – anläggningar som behövs för att ett modernt samhälle ska fungera, framför allt system
för transport av varor, personer, energi och information
Isälv – utflöde av smältvatten under en glaciär eller under inlandsis
Isälvsdelta – bildas när isälv mynnar i vatten
Isälvssediment – grövre material som transporterats och avsatts av isälvsvatten
Kambrosilur – avlagringar bildade för 545–417 miljoner sedan
Kluster – anhopning, grupp
Kvartsit – bergart
Leptit – bergart
Livscykelanalys – beskriver den totala miljöpåverkan under en produkts livscykel, från råvaruutvinning,
tillverkning och användning till avfallshantering, inklusive alla transporter och all energiåtgång.
Lokaliseringsprincipen – för verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller vattenområden
gäller att en plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna nås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § miljöbalken).
Metamorf bergart – bergart som omvandlats i jordskorpan på grund av ändrade tryck- och temperaturförhållanden
Morän – jordart/landform, bådadera bildade av en glaciär eller inlandsis
Motstående intressen – till exempel höga natur- eller kulturvärden, bostadsbebyggelse
Nyckelbiotop – skogsområde som har mycket stor betydelse för skogens växt- och djurliv, och där det
kan finnas rödlistade arter, det vill säga hotade och missgynnade växter och djur.
Potential – kraft, möjlighet
Potentiell – möjlig, eventuell
Sedimentär bergart – bergart bildad av vittringsprodukter från andra bergarter
Skraffering – tunna svärtade parallella linjer, enkla eller korslagda
Skålgropssten – sten med knackade och slipade skålformiga fördjupningar
Strandhak – inskärning i ett brant kustparti bildat genom vågerosion och ras
Svallningsformer – strandavlagringar i form av grovt grus, sten eller klapper
Topografi – terräng, markförhållanden/beskrivning av terräng, markförhållanden
Visuell – det som kan uppfattas med synen
Vegetabilier – livsmedel från växtriket
Ändmorän – morän vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning
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Lämplighetsklassning för vindkraftsetablering

E22

Lämplighetsklasser
Lämplighetsklassernas gränser är relativa och tolkningsbara
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