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1

Administrativa uppgifter

1.1

Sökande

Malmö stad,
Serviceförvaltningen
205 80 Malmö
Organisationsnummer: 212000-1124

1.2

Kontaktuppgifter

Malmö stad, Serviceförvaltningen, Stadsfastigheters Driftsektion
Anders Elmqvist, Projektledare förnybar energi
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö
Tel: 040-34 18 73
E-post: anders.elmqvist@malmo.se
Malmö stad, Serviceförvaltningen, Stadsfastigheter, Projektenheten
Jon Christiansson, Projektledare - miljöingenjör
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö
Tel: 040 – 34 73 48
E-post: jon.christiansson@malmo.se

1.3

Konsult

AFRY (ÅF-Industry AB)
Fredrik Liljehov
Hallenborgs gata 4
201 25 Malmö
Tel: 010-505 17 89
E-post: fredrik.liljehov@afry.com

1.4

Verksamhetsuppgifter

Kommun: Malmö stad
Kommunkod: 1280
Län: Skåne län
Verksamhetskod: B 40.90
Förklaring av verksamhetskod enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) 21 kapitlet:
Vindkraft
13§ Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för verksamhet med
1. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av
vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter
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1.5

Övriga upplysningar

Inom ramen för tillståndsansökan ska avgränsningssamråd genomföras enligt 6 kap. 30 §
Miljöbalken (1998:808). Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd.
Undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § Miljöbalken (1998:808) genomförs ej, då den
föreslagna etableringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, enligt första punkten
6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

2

Syfte

Malmö stad har satt som mål att bli klimatneutral år 2030 och har följande delmål:
•
•

Andelen förnybar energi ska vara 100% i de kommunala verksamheterna år 2020.
En så stor andel som möjligt ska vara lokalt producerad.
Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40% jämfört med nivåerna 1990.

Som en del i detta undersöker Malmö stad möjligheten att uppföra och driva en
vindkraftsanläggning på fastigheten Malmö Oxie 1:5 utmed Yttre Ringvägen i Skåne län.
Anläggningen består av två vindkraftverk och den infrastruktur som hör till, som vägar,
fundament och elanslutning.
Malmö stad kommer att söka miljötillstånd enligt Miljöbalken. Detta samrådsunderlag har
upprättats för att ge tillstånds- och tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Skåne län samt
Malmö stad), berörda organisationer, intressenter och allmänhet tillfälle att lämna synpunkter
i ärendet inför inlämnande av ansökningshandlingarna.

3

Lokalisering

Den planerade vindkraftsanläggningen ligger mellan Yttre Ringvägen och Oxie, sydost om
Malmö. De närmast angränsande orterna är Malmö och Oxie. Anläggningen är planerad i ett
område som av Malmö stad har pekats ut som prioriterat för vindkraftsetablering, se
Figur 1 samt kapitel 4. Figuren visar även preliminär placering av vindkraftverken. En mer
detaljerad översiktskarta finns i Bilaga 1.

Figur 1. Kartbild över området för etablering av vindkraftsanläggningen inklusive placering för
respektive vindkraftverk. Markerat område visar det område som Malmö stad har identifierat som
prioriterat för vindkraftsetablering.

Området ligger intill tre större vägar. Dessa är E6 (Yttre Ringvägen), E65 och länsväg 101.
Sydost om etableringen ligger tätorten Oxie, nordväst om ligger Fosie industriområde och
Fredriksberg,
följt
av
Jägersro
och
Elisedal
norr
om
korsningen
E6-E65.
Områdena i norr och väster utgörs främst av industri- och affärslokaler.
Oxie består mest av bostäder, men det finns en del industrilokaler söder om etableringen.
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3.1

Koordinater

I Tabell 1 nedan anges preliminära koordinater för verken. Den slutgiltiga placeringen inom
fastigheten kan ändras om det krävs för att ta hänsyn till nya hinder som identifierats. Blir
det aktuellt kommer beräkningarna av exempelvis buller och skugga att uppdateras.
Tabell 1. Preliminära koordinater för vindkraftverken, koordinater enligt SWEREF 99.
Verk
1
2

4

Ost-koordinat
378 732
378 329

Nord-koordinat
6 158 178
6 158 002

Områdesbeskrivning

Malmö stad har i sin översiktsplan tagit fram områden där utbyggnad av vindkraft är lämplig
och ska prioriteras. Den nuvarande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-0531.
De föreslagna områdena för landbaserad vindkraft ligger i första hand på platser som redan
är påverkade av buller och storskalig verksamhet. Valet av platser motiveras också genom
analys av landskapets förutsättningar och översiktlig hänsyn till vindförhållanden,
naturvärden, boendestruktur och restriktioner utifrån dagens riktvärden för buller, skuggor
och riskavstånd.
De utpekade områdena i kommunen delas vidare in i två kategorier:
1. Områden där vindkraft ska prioriteras.
2. Områden där vindkraft är lämplig och ska avvägas mot andra markintressen.
Figur 2 nedan visar de utpekade områdena i Malmö och deras kategorisering enligt ovan. Till
vänster visas de områden som pekats ut som lämpliga för landbaserad vindkraft inom Malmö
kommun. Till höger visas en närbild på området där den planerade anläggningen är
lokaliserad.
2014 gjorde Serviceförvaltningen en förstudie som utredde alla områden inom kategori 1.
Fastigheten Malmö Oxie 1:5 var den enda som uppfyllde alla kraven vad gäller avstånd på
500 m till bostäder, gränsvärde 40 dB(A) för ljudutbredning och Riksintresse Totalförsvar.
Den planerade anläggningen ligger i ett område som räknas till kategori 1 där alltså vindkraft
ska prioriteras.

Figur 2. Utpekade områden lämpliga för Vindkraft (Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-31).
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5

Disponering av mark

Malmö stad är lagfaren ägare av den mark som föreslås för vindkraftsetableringen.
Fastighetskontoret vid Malmö stad ställer sig positivt till etableringen. Ett signerat avtal
mellan
Serviceförvaltningen
och
Fastighetskontoret
inom
Malmö
stad
ger
Serviceförvaltningen ensamrätt att utreda och genomföra förberedande projektering samt
ansökan om miljötillstånd för att uppföra vindkraftverk inom det föreslagna området.

6

Utformning

6.1

Vindkraftverk

Eftersom upphandling av vindkraftverk ännu inte är gjord kan inga exakta data presenteras
i nuläget. Produktions-, ljud- och skuggberäkningar i detta underlag utgår från ett typverk
med effekten 4.2 MW och totalhöjd på 187 m. Sökanden vill betona att upphandling kommer
att avgöra slutgiltigt val av leverantör men nedanstående uppskattade dimensioner kommer
att gälla oavsett vindkraftverksmodell:
Totalhöjd:
maximalt 210 meter
Rotordiameter: ca 110 – 170 meter
Principskiss av ett vindkraftverk ses i Figur 3.
Ett modernt vindkraftverk har blad som fungerar enligt samma princip som en traditionell
flygplansvinge. När vinden passerar turbinbladen skapas en kraft som lyfter bladen i turbinens
rotationsriktning. I navet där bladen är infästa förs kraften via en axel till en generator som
genererar elkraft. Det är även vanligt att en växellåda anpassar axelns varvtal för generatorn.

Figur 3. Principskiss av ett vindkraftverk.

Den största delen av vindkraftverket byggs i tillverkarens fabriker, medan slutmontaget sker
på plats. Vindkraftverkets delar anländer till platsen med lastbilar och verket monteras ihop
med hjälp av en stor lyftkran och en hjälpkran. Resningen av ett verk tar cirka en vecka.
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6.2

Fundament och kringytor

Det finns olika sätt att förankra vindkraftverken i marken. Det vanligaste är att marken grävs
eller sprängs ur. En form med armeringsjärn anläggs och sedan fylls den armerade formen
med 400 till 600 m3 betong. Vindkrafttornets första sektion förankras i armeringen och gjuts
fast i fundamentet. Därefter täcks betongen med exempelvis ett tjockt jordlager eller
stenkross. Fundamentet har vanligen en diameter på cirka 20 meter. Ett sådant fundament
benämns gravitationsfundament och är det mest sannolika att användas i detta projekt. En
geoteknisk undersökning kommer att avgöra fundamentens slutgiltiga utformning.
Hur lång tid det tar att anlägga fundamenten beror till stor del på den upphandlade
entreprenörens kapacitet, men uppskattas till cirka 4 veckor per fundament.
Det krävs en uppställningsplats på cirka 2 000 m2 vid varje vindkraftverk och de kommer att
anläggas i samband med att vägarna byggs.

6.3

Vägar

Vägar, eventuella mötesplatser och uppställningsplatser anläggs innan verken levereras till
platsen. Kraven på vägar varierar mellan olika vindkraftverkstillverkare. För ett referensverk
av den typ som är aktuellt i detta projekt gäller vägar som är 4,5 m breda.
Vid transporter kommer befintliga vägar att användas så mycket som möjligt, men en del ny
väg kommer att behöva anläggas i anslutning till vindkraftsanläggningen. Befintliga vägar
kommer sannolikt att behöva förstärkas om det skall användas för transporterna av
vindkraftverken. Figur 4 visar ett preliminärt förslag på vindkraftparkens väglayout.

Figur 4. Förslag på väglayout.
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Vid byggnation av vindkraftsparken leds tunga transporter med fördel av vid Fredriksberg
trafikplats, via avfarten mot Oxie och vidare till Kungshögarna via Oxiestråket. I slutet av
Oxiestråket leds transporterna direkt in till anslutningsvägen för vindkraftverken. Se Figur 5
för planerad vägsträckning.

Figur 5. Transportväg till vindkraftsområdet.

6.4

Elnätsanslutning

Området har mycket goda möjligheter för elanslutningen. E.ON Energidistribution AB har
områdeskoncession och kommer vara anslutande nätägare för verken. Ett preliminärt förslag
på anslutningslösning har presenterats av E.ON. I lösningsförslaget är det tänkt att verken
ansluts med 10 kV kablar under jord, som sedan ansluts till Oxie 130/10 kV ställverk.
Kablarna kommer att följa befintliga eller nya vägar så mycket som möjligt. Det är dock
nätägaren som beslutar om sträckning. Eventuella tillståndsfrågor för anslutning till
överliggande elnät sker separat.
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7

Förutsedda miljökonsekvenser

7.1

Allmänna hänsynsregler m.m.

Malmö stad kommer som verksamhetsutövare vara förpliktigade att följa de allmänna
hänsynsregler som regleras i 2 kap. i Miljöbalken.

7.2

Elproduktion

Preliminära beräkningar visar att elproduktionen från vindkraftverken väntas bli drygt 28
GWh/år vilket motsvarar årsförbrukningen hos cirka 12 000 elbilar (1 500 mil/år) eller 5 600
lägenheter (5 000 kWh/år). En utbyggnad av vindkraft i regionen kommer att leda till
minskade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid.
Sveriges elsystem består än idag till stor del av storskalig elproduktion från vattenkraftverk
och kärnkraftverk. De stora vattenkraftverken ligger i landets norra delar och kärnkraftverken
i landets centrala delar. Den stora expansionen i södra Sverige har lett till situationer med
effekt- och kapacitetsbrist, som har hindrat expandering av industrier i Malmö med omnejd.
För att regionen ska kunna fortsätta växa och vara en motor både för den svenska ekonomin
och välfärden, behövs mer lokalproducerad el (alternativt fler stamnätsledningar från norr till
söder eller via import från grannländer). Skåne har goda förutsättningar för vindkraft och
därför är det fördelaktigt att utnyttja denna förnybara resurs som finns lokalt.
Programmet WindPRO har använts för att beräknat förväntad produktion. Företaget EMD som
utvecklat programmet är också de som anlitats för att utföra beräkningarna. Beräkningarna
utgår från vindkraftverk av modellen Vestas V150 med en effekt på 4.2 MW, en navhöjd på
112 m och en rotordiameter på 150 m. Beräkningarna av vindförhållandena baseras på
vindmätningar som gjorts med en 100 m hög mätmast på den aktuella platsen under perioden
20151207-20170124.

7.3

Uppförande, drift och nedmontering

Vindkraftsanläggningens livscykel på etableringsplatsen består i huvudsak av tre faser:
uppförande, drift av verken och nedmontering.
Den dominerande störningen under uppförande och nedmontering av vindkraftverken är ljud
och avgaser från transporter och från kranarna som ska resa vindkraftverken. Det kan också
gälla anläggning av vägar. Påverkan under drifttiden beskrivs nedan.

7.4

Ljud

Ljudnivån mäts i decibel där 0 dB är definierat som den lägsta ljudnivå som en människa kan
uppfatta. Skalan är logaritmisk vilket innebär att en ökning med 3 dB är en faktisk fördubbling
av ljudnivån.
Eftersom alla ljud inte är hörbara eller störande för människor bearbetas ljudmätningar så att
de anpassas efter det mänskliga örats ljudkänslighet. Man får då en så kallad A-vägd
ljudtrycksnivå, dB(A), som är den enhet som används vid mätningar av hur människan
påverkas av icke önskvärt ljud.
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Riktvärdet utanför ett bostadshus i Sverige är 40 dB(A) vid vindhastigheten 8 m/s på 10
meters höjd. För att få en uppfattning om riktvärdet för ljudnivån som maximalt bör
förekomma utanför bostadshus vid en vindkraftsanläggning, ges några exempel i Tabell 2.
Tabell 2. Typiska ljudnivåer.
Ljudnivå i dB(A)
0–15
20–30
30–35
40–50
50–60
80–85
120–130

Knappast uppfattbart
Mycket svagt vindsus
Bakgrundsljudnivå i bostad med mekanisk ventilation eller viskning
Kontorsmiljö
Tyst stadsgata
Tåg i 100 km/h på 100 m avstånd
Jetplan och tillika smärtgräns

Vindkraftverk alstrar två olika typer av ljud:
Maskinellt ljud – ljud från vindkraftverkets maskinhus. I de vindkraftverk som
byggs idag har dessa ljud starkt begränsats. För att höra detta ljud från ett modernt
vindkraftverk måste man befinna sig nära.
Aerodynamiska ljud – de ljud som uppstår på grund av bladens rotation, främst
vid bladspetsarna.
Det mekaniska ljudet från maskinen är svårbeskrivbart men många beskriver det som ett
brummande/skorrande ljud.
När ett rotorblad passerar närmast tornet uppstår ett svischande ljud, vilket är det
aerodynamiska ljudet. Ljudet ökar med ökande vindhastighet men när vindhastigheten är
högre än ca 8 m/s överröstas det aerodynamiska ljudet som regel av vindbrus, lövprassel
och annat bakgrundsljud. I sällsynta fall kan ljud inom ett visst frekvensintervall ”skära”
igenom bakgrundsbruset och vara hörbart trots bakgrundsljudets styrka.
Ljudet avtar med avståndet från vindkraftverket och hur mycket det avtar är beroende av
ljudets spridning. Det påverkas av flera faktorer som väder, vind och terrängen som ljudet
passerar. Exempelvis hörs det oftast mer i vindens riktning än i motsatt riktning.
Ljudberäkningar för den planerade anläggningen har gjorts med programmet WindPRO
(Wallin, Ljudberäkningar 2018). Simuleringar görs som ett värsta-fall-scenario där det blåser
i alla riktningar samtidigt och där man inte tar hänsyn till dämpande effekter från växtlighet.
Vindkraftverken som använts för ljudberäkningar är av modellen Vestas V150 4.2MW med en
navhöjd på 112 m och en rotordiameter på 150 m. Verk 1 körs i s.k. ljudmode 1 och verk 2
i ljudmode 2, dvs. båda verken körs i reducerat driftläge. Enligt beräkningarna som gjorts
kommer ljudnivån från anläggningen att hålla sig till gällande riktlinjer om max 40 dB(A) vid
bostadshus. Högsta beräknade värde på 39,6 dB(A) fås vid fastigheten Oxie 1:5 Fredriksberg.
De vindkraftverk som är aktuella är konstruerade så att inga rena toner alstras.

7.5

Skuggor

Skuggor från orörliga objekt, till exempel vindkrafttorn, bedöms inte orsaka några störningar.
Däremot kan rörliga skuggor, som skuggor från vindkraftverkens blad, upplevas som
störande. En analys kring omfattningen av rörliga skuggor, orsakade av vindkraftverkens
turbiner är utförd i programmet WindPRO med modulen SHADOW (Wallin, Skuggberäkningar
2018). Även ljudberäkningarna baseras på vindkraftverksmodellen Vestas V150 4.2 MW med
en navhöjd på 112 m och en rotordiameter på 150 m.
För angivna skuggtider har sökande följt Boverkets rekommendation att rörliga skuggor ska
beräknas för en utomhusplats på 5 x 5 meter, 2 meter över marknivå, i anslutning till ett
bostadshus som vetter mot ett vindkraftverk. Boverkets rekommendationer är att skuggtiden
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vid bostäder inte får överskrida 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Analyserna är
gjorda som ett scenario med förväntad skuggtid under ett normalår samt som ett värsta-fallscenario med antagandet att solen skiner hela dagen, vindkraftverket alltid står vinkelrätt
mot solen, verket är alltid igång och att landskapet saknar växtlighet och andra skymmande
objekt.
I resultatet redovisas hur många minuters skuggtid som respektive beräkningspunkt
maximalt kan få varje år, antalet skuggdagar per år, maximal skuggtid under en och samma
dag samt förväntad skuggtid under ett normalår.
Skuggberäkningarna visar att tre bostäder; Oxie 27:31, Oxie 1:5 Fredriksberg samt Oxie
20:12 överstiger riktvärdet om högst 8 timmar per år. Högsta beräknade förväntade värde
för bostadshus fås vid fastigheten Oxie 1:5 Fredriksberg där skuggtiden beräknas till
20 timmar och 38 minuter per år. Riktvärdet om maximalt 30 minuter per dag överskrids
även för de ovanstående fastigheterna.
Om ett vindkraftverk förväntas ge upphov till mer skuggpåverkan än vad riktvärdet tillåter
används normalt skuggreglering. Skuggreglering innebär att verket tas ur drift när det
orsakar skugga på en uteplats. Om en bostadsfastighet i realiteten får mer än 8 timmars
skuggtid per år eller 30 minuter per dag och skuggningen inträffar under tider som boende
uppfattar som störande kommer sökande att reglera bort denna drifttid så att riktvärdet hålls.

7.6

Reflexer

Turbinbladen (vingarna) målades på tidigare vindkraftverk med en färg som kunde medföra
att solljuset reflekterades i dessa. Dagens vindkraftverk målas med antireflexfärg för att så
långt som möjligt minimera risken för reflexer.

7.7

Hindermarkering

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras i enlighet med gällande föreskrifter, för
närvarande Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:155 (ändringar införda t.o.m. TSFS
2019:27) som säger att:
Markering av vindkraftverk
12 § Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd av 45–150 meter över
mark- eller vattenytan ska markeras med vit färg enligt 19 § och vara försett med medelintensivt
rött blinkande ljus under skymning, gryning och mörker.
Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd som är högre än 150 meter
över mark- eller vattenytan ska markeras med vit färg enligt 19 § och förses med högintensivt vitt
blinkande ljus.
Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd som är mellan 110 och
150 meter över mark- eller vattenytan får som alternativ till medelintensivt rött blinkande ljus
förses med högintensivt vitt blinkande ljus under skymning, gryning och mörker.

Hindermarkeringen avses utföras i enlighet med gällande föreskrifter för verkens slutgiltiga
totalhöjd.
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7.8

Landskapsbild

En vindkraftsanläggning innebär en visuell påverkan på ett landskap. Den fysiska
etableringen av fundament och vägar är märkbara direkta inslag i landskapet som ses på
nära avstånd från etableringen. Etableringen av själva vindkraftverken har en inverkan på
landskapsbilden och upplevelsen av den även på ett större avstånd. Hur landskapsbilden
påverkas beror mycket på avståndet till verken, verkens storlek, antal verk och hur hela
anläggningen är utformad och konstruerad i relation till landskapsbilden före etableringen. En
anläggning som följer platsens struktur och harmoniserar med landskapet upplevs ofta som
mindre störande.
Upplevelsen av vindkraftverk i ett landskap skiljer sig avsevärt mellan människor. Hur
besökare och boende i området upplever och tolkar landskapet är högst individuellt. Om
vindkraftverken förknippas med positiva värden, exempelvis miljönytta eller ekonomisk nytta
för bygden är det lättare att acceptera en påverkan på landskapsbilden. Det går att se
vindkraftverk som ett nytt steg i landskapets utveckling. Ses vindkraftverk som ett
främmande inslag i landskapsbilden är reaktionen ofta negativ.
För att illustrera landskapsbilden vid en etablering har fotomontage inkl. vindkraftverken
tagits fram för den planerade anläggningen, dessa återfinns som Bilaga 2. Två olika
navhöjder, 112 m samt 135 m, vilket resulterar i totalhöjder om 187 m och 210 m respektive
är inkluderade i fotomontagen.

7.9

Naturmiljöer

Det finns inga naturskyddsområden utpekade inom den planerade anläggningen, men ett
fåtal områden i närheten av anläggningen som är värda att notera.
Figur 6 visar naturvårdsområden som är utpekade av i Malmö stad och som ingår i
kommunens naturvårdsplan. De utpekade områdena bedöms vara särskilt värdefulla och har
kvaliteter som gör dem värda att bevara som biologisk resurs. Öster om den planerade
anläggningen har Malmö stad pekat ut området ”Oxie backar”, märkt ”1.” i bilden. Inom
området ligger två bronsåldersgravar (Kungshögarna), dessutom har området intressant
fauna och våtmark. Hänsyn till området kan behöva tas vid planering av etableringen,
exempelvis för kabelförläggning.

Figur 6. Naturvårdsområden utpekade av Malmö stad.
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7.10

Kulturmiljöer

I naturvårdsområdet finns flera fornminnen, med de två kungshögarna som de största och
tydligaste, se markering ”1.” i Figur 7. Området tycks vara relativt väl utvärderat och många
lämningar är kända samt dokumenterade. De utpekade fornminnena är både fasta
fornlämningar och områden. De föreslagna placeringarna av vindkraftverken har tagit hänsyn
till kända lämningar, men under anläggningsarbeten kan även tidigare okända lämningar
påträffas. I sådant fall kommer arbetet att avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

Figur 7. Fornminnen i närheten av etableringsområdet.

7.11

Friluftsliv

Området används idag såvitt känt inte för friluftsliv i någon större utsträckning. Friluftslivet i
området bedöms inte påverkas av en vindkraftsetablering.
Under uppförandet av verken kan störningar och avstängningar uppstå vid den cykel- och
gångväg som passerar mellan verkens placering.

7.12

Växt- och djurliv

Uppförande av vindkraftverken kräver, som tidigare beskrivits, bland annat schaktning och
gjutning av betongfundament. Dessutom behöver vägar anläggas och/eller förstärkas och
byggas om samt elkablar förläggas. I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer
påverkan på växt- och djurliv att redogöras för ytterligare.
Det kan dock redan poängteras att de planerade vindkraftverken är placerade på
jordbruksmark. Då marken används till jordbruk bedöms inte en eventuell etablering medföra
stora konsekvenser på växtlivet.
Under sommaren 2019 genomfördes inventering av såväl rovfåglar (Ekdahl 2019) som
fladdermöss (Ignell och Stahre 2019). En ytterligare inventering med hänsyn till häckning av
rovfåglar genomfördes dessutom sommaren 2020 (Nettelbladt 2020). Vad gäller
inventeringen för häckande rovfåglar observerades två stycken bon 1.5 km från den tilltänkta
vindkraftsetableringen. I syntesrapporten Vindval (Rydell, o.a. 2017) nämns en
rekommendation gällande ett skyddsavstånd om minst 1 km mellan bon och
vindkraftsetableringar för bland annat röd glada. Vidare framgår det i syntesrapporten att det
inte anses nödvändigt att tillämpa 1 km skyddsavstånd inom större delen av det svenska
huvudutbredningsområdet, vilket Skåne anses vara vad gäller röd glada. I inventeringen som
utfördes med hänsyn till häckning av rovfåglar (Nettelbladt 2020) gjordes bedömningen att
risken för kollision mellan röd glada och planerade vindkraftverksetableringen är ytterst liten.
Således är den samlade bedömningen från båda inventeringarna att en vindkraftsetablering
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inte kommer innebära någon habitatförlust för fågellivet i det aktuella området. En ytterligare
inventering med hänsyn till örnar är planerad att genomföras under vintern 2020/2021.
Den sammanfattade bedömningen av fladdermusinventeringen (Ignell och Stahre 2019) är
att vindkraftetableringsområdet bedöms vara ett så kallat lågriskområde för fladdermöss.
Utifrån inventeringen rekommenderas det dock att vindkraftverken förses med så kallad
stoppdrift som stänger ner verken när det finns risk för att fladdermössen jagar i anslutning
till verken.
Värt att notera är att behov av stoppdrift som resultat av jagande fladdermöss endast finns
nattetid på (sen-)sommaren förutsatt att vindhastigheten understiger 6 m/s i rotorhöjd
mellan solnedgång och soluppgång samt då temperaturen överstiger 14 grader. Driftstopp
tillämpas ej vid kraftigt regn eller dimma.
Under kommande arbete med MKB kommer, vid behov, ytterligare inventeringar att
genomföras.

7.13

Övrigt

I närheten av den planerade anläggningen finns tre riksintressen för kommunikation. Dessa
är väg E6, väg E65 samt järnvägen Ystadbanan. Väg E6 sträcker sig från Trelleborg, via
Strömstad och vidare upp till norska gränsen. E6 passerar ca 400 m respektive 250 m från
verkens tänkta position. Väg E65 sträcker sig från Malmö till Ystad och passerar ca 600 m
respektive 950 m från verkens tänkta position. Ystadbanan som går från Malmö Svågertorp
till Ystad är förbindelselänk till hamnen i Ystad. Järnvägen passerar ca 800 m respektive
600 m från verkens tänka position.
I ett senare skede kommer även närliggande flygplatser, där den närmsta är Sturups flygplats
(ca 18 km), att analyseras genom s.k. flyghinderanalys. Även eventuell påverkan pga.
närheten till Swedegas stamnätsgasledning kommer att undersökas.
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8

Disposition miljökonsekvensbeskrivning

Följande kapitel redogör för ett förslag till disposition i den MKB som upprättas i samband
med tillståndsansökan. Punkterna nedan kan således komma att förändras under arbetets
gång. Dels utifrån synpunkter som uppkommer i samband med detta samrådsunderlag och
kommande samråd, men även utifrån behov som uppkommer under det fortsatta arbetet
fram till inlämning av ansökan.
Förslag till disposition i MKB enligt följande:
1.
2.

Icke-teknisk sammanfattning
Ärendebeskrivning
2.1. Anläggningsinformation
2.2. Ärende
2.3. Tillståndsprocessen
2.4. Avgränsningar
3. Bakgrund och förutsättningar
3.1. Relevant lagstiftning
3.2. Internationella och nationella planer
3.3. Kommunala planer
4. Projektbeskrivning
4.1. Omfattning
4.2. Vindförutsättningar
4.3. Beräknad produktion
4.4. Utformning
4.5. Drift
4.6. Avveckling
5. Nulägesanalys
5.1. Landskap
5.2. Markanvändning
5.3. Natur- och kulturmiljöintressen
5.4. Fåglar och fladdermöss
5.5. Övrig fauna
5.6. Friluftsliv
5.7. Totalförsvaret
6. Alternativ
6.1. Alternativa lokaliseringar
6.2. Alternativa utformningar
6.3. Nollalternativet
7. Miljökonsekvenser, bedömningar samt åtgärder
7.1. Landskap
7.2. Markanvändning
7.3. Hinderbelysning
7.4. Natur- och kulturmiljöintressen
7.5. Fåglar och fladdermöss
7.6. Övrig fauna
7.7. Friluftsliv
7.8. Ljud
7.9. Skuggor
7.10. Reflexer
7.11. Växthusgaser och övriga luftföroreningar
7.12. Uppförandefasen
7.13. Infrastruktur
7.14. Avfall
7.15. Risker och säkerhet
7.16. Drift
7.17. Avveckling efter driftens upphörande
8. Samlad bedömning
9. Samråd
9.1. Samrådsprocessen
10. Referenser
11. Bilagor
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10

Lista över bilagor

Bilaga 1 - Översiktskarta
Bilaga 2 - Fotomontage
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Bilaga 1 – Översiktskarta

Figur 1. Översiktskarta inklusive olika avstånd från vindkraftsetableringen.
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Bilaga 2 – Fotomontage
Generell information
Följande bilaga inkluderar fotomontage för den tilltänkta vindkraftsetableringen. Fyra platser
valdes ut som lämpliga för att visualisera en etablering av 2 st vindkraftverk, dessa platser
återfinns markerade i Figur 1. Fotografier från position A-D togs 2019-09-11 mellan kl 08.00
och kl 10.00. Fotografier för två kompletterande positioner, E och F, togs 2020-10-15 mellan
kl 09.00 och kl 11.00.

Figur 1. Översiktsbild av etableringsområde. Utvalda platser och riktningar där fotografier till
fotomontage tagits (A-F) samt föreslagna positioner för vindkraftverk (1 och 2).
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Avstånden mellan de föreslagna vindkraftverken och de valda positionerna (A-F) för
fotografier över området redovisas i Tabell 1.
Tabell 1. Avstånd mellan position för fotografering samt de föreslagna vindkraftverkens positioner.

Vindkraftverk
1
2

A [m]
1 759
1 378

B [m]
1 032
1 372

C [m]
778
1 197

D [m]
774
388

E [m]
864
658

F [m]
496
926

Fotomontage har gjorts med hjälp av WindPRO 3.3. Fotomontage har tagits fram för två
stycken typturbiner med olika navhöjd, se Tabell 2.
Tabell 2. Beskrivning av de vindkraftverksmodeller som använts för fotomontage.

Fabrikat
Vestas
Vestas

Modell
V150-4.2-4200
V150-4.2-4200

Effekt
[MW]
4.2
4.2

Rotordiameter
[m]
150
150

Navhöjd
[m]
112
135

Totalhöjd
[m]
187
210

Fotomontage för vindkraftverk
Figur 2 till Figur 9 visar fotomontage för position A-F med vindkraftverk som har en totalhöjd
på 210 m respektive 187 m.
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Position A

Figur 2. Fotomontage för position A med vindkraftverk som har en totalhöjd på 210 m.

Figur 3. Fotomontage för position A med vindkraftverk som har en totalhöjd på 187 m.
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Position B

Figur 4. Fotomontage för position B med vindkraftverk som har en totalhöjd på 210 m.

Figur 5. Fotomontage för position B med vindkraftverk som har en totalhöjd på 187 m.
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Position C

Figur 6. Fotomontage för position C med vindkraftverk som har en totalhöjd på 210 m.

Figur 7. Fotomontage för position C med vindkraftverk som har en totalhöjd på 187 m.
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Position D

Figur 8. Fotomontage för position D med vindkraftverk som har en totalhöjd på 210 m.

Figur 9. Fotomontage för position D med vindkraftverk som har en totalhöjd på 187 m.
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Position E

Figur 10. Fotomontage för position E med vindkraftverk som har en totalhöjd på 210 m.

Figur 11. Fotomontage för position E med vindkraftverk som har en totalhöjd på 187 m.
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Position F

Figur 12. Fotomontage för position F med vindkraftverk som har en totalhöjd på 210 m.

Figur 13. Fotomontage för position F med vindkraftverk som har en totalhöjd på 187 m.
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