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Information om projektering av vindkraft 
 

Eolus Vind AB, tillsammans med Sveaskog, Växjö stift och privata markägare, utreder just nu 

möjligheterna att etablera vindkraft på området Grindtorpet som är beläget cirka 15 km sydväst om 

Högsby och drygt 10 km nordost om Alstermo. 

Detta utskick är ett tidigt informationsutskick som syftar till att närboende till det tänkta projektet blir 

medvetna om våra planer. Detta för att i ett tidigt skede av projektutvecklingen säkerställa en god 

kommunikation mellan Eolus och de boende i projektets närhet.  

Information kommer även finnas tillgänglig på Eolus hemsida               

https://www.eolusvind.com/etablering/projekt/aktuella-samradsunderlag/ samt med annons i dagstidningen 

Barometern.  

 

Bild: Vindpark Iglasjön, Kungsbacka kommun. 

 

 

 

https://www.eolusvind.com/etablering/projekt/aktuella-samradsunderlag/
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Grindtorpet vindpark – inledning 

 
Området bedöms maximalt kunna rymma 15 vindkraftverk med en totalhöjd om ungefär 250 meter. Vindkraftparkens 

beräknade produktion är omkring 270 miljoner kWh per år vilket motsvarar årsbehovet för drygt 52 000 hushåll.  

 

Den exakta placeringen av vindkraftverken kan komma att ändras under projektets gång för att säkerställa att 

vindkraftparken blir så effektiv som möjligt samtidigt som projektet uppfyller samtliga restriktioner som finns i 

området. Bilden nedan visar också en ljudberäkning som vi har utfört enligt svensk standard, vilket är när det blåser 

8 m/s vid 10 meters höjd över marken. Värt att nämna är att bakgrundsljudet är högre vid dessa vindhastigheter 

samt att beräkningen inte tar hänsyn till skogens dämpande effekt på ljudnivåerna.  

 

Moderna vindkraftverk styrs av intelligenta system och det finns många tekniska lösningar som kan säkerställa att 

riktlinjerna inte överskrids. 

 
 
Nedan ser ni karta med layout över det tänkta projektområdet.  
 

 

Ljudberäkning enligt svensk standard, vilket är vid en vindhastighet på 8 m/s på 10m höjd. Den röda linjen 

visar 40dB(A), som är riktlinjerna för ljudnivå utanför ett bostadshus. 



  

 

 

1. Bakgrund 

 
Vinden är en förnybar energikälla och vindkraft utgör en viktig del i utbyggnaden av förnybar energi i Sverige 

eftersom det idag är det mest konkurrenskraftiga energislaget.  

 

Världen står inför mycket stora utmaningar vad gäller förändringen av det globala klimatet. För att bromsa den 

globala uppvärmningen krävs det bland annat att utsläppen av växthusgaser minskar. Både på internationell som 

nationell nivå har beslut om en energiomställning tagits. Svenska energipolitiska mål anger, bland annat mot denna 

bakgrund, att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 % förnybar.  

 

Genomförda livscykelanalyser visar att efter omkring åtta månader i drift har ett vindkraftverk producerat lika mycket 

energi som krävs för att tillverka det. 

Den installerade vindkraften i Sverige motsvarar idag en årlig elproduktion om ca 20 TWh5 vilket motsvarar ca 15% 

av landets elproduktion. 

 
Eolus Vind AB bildades 1990 och var då den första kommersiella vindkraftsprojektören i Sverige. Affärsidén var 

främst att etablera och äga egna vindkraftsanläggningar för elproduktion. Den kompetens som upparbetades i 

företaget avseende etablering av vindkraftsanläggningar, kom dock snart att efterfrågas även av andra intressenter. 

Affärsidén kompletterades därför tidigt med projektering och etablering av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar åt 

kunder. Idag är projektering och etablering av nyckelfärdiga anläggningar bolagets huvudsegment. Övriga segment 

är elproduktion samt drift och förvaltning. 

Idag är Eolus en av Sveriges ledande vindkraftprojektörer. Eolus har medverkat vid etableringen av omkring 600 av 

de vindkraftverk som finns i Sverige idag. De flesta har avyttrats nyckelfärdiga till kunder. 

 

2. Tillståndsprocessen 

 
Vindkraftsprojekt av denna storlek är föremål för tillståndsprövning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 

Miljöbalken. Tillståndsgivande myndighet är länsstyrelsen i Kalmar län.  Som ett led i detta måste bland annat en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram som beskriver projektets miljöpåverkan och som en del av detta genomförs 

förutom samråd med myndigheter även en rad olika inventeringar och beräkningar. Som exempelvis inventering av 

fåglar, naturvärden och kulturmiljö. Ljud och skuggor från vindkraftverken beräknas vid eventuella närbelägna 

fastigheter.   

 

3. Projektbeskrivning 

 
Skogsområdet Grindtorpet ligger ungefär 150 m ö.h och är beläget cirka 15 km sydväst om Högsby 

och cirka 10 km nordost om Alstermo. 

Teknikutvecklingen inom vindkraftbranschen går snabbt framåt; verken blir både högre och har större effekt. På 

marknaden idag finns flera tillverkare av vindkraftverk och varje tillverkare erbjuder olika dimensioner 

på rotordiameter och tornhöjd. En större rotordiameter ökar vindfångstområdet och större mängd av 



  

 

vindenergins rörelse omvandlas till el. En högre tornhöjd innebär att områdets vindenergi kan utnyttjas mer 

effektivt då turbulensen som orsakas av markens terräng och vegetation minskar i förhållande till höjden.  

Vindkraftverk omvandlar vindenergin till elektricitet. Ett vindkraftverk är normalt i drift vid vindhastigheter på cirka      

3 - 25 m/s. Vid riktigt höga vindhastigheter stängs verket automatiskt.  

 

4. Motstående intressen och Miljökonsekvensbeskrivning 

 
Det finns olika motstående intressen som planerade vindkraftsanläggningar ska vägas mot såsom 

riksintressen, näringar, organisationers intressen, infrastruktur, bebyggelse med mera. 

För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning behöver man ha ett tillstånd enligt 

miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer prövas av 

länsstyrelsen. 

 

5. Lokalnäring 

 
Vindkraft bidrar till lokal nytta i form av bland annat nya arbetstillfällen och stärkt lokal service. Den 

mest intensiva fasen vid anläggningsskedet, då parken byggs, skapar många arbetstillfällen under 

en tid. När vindkraftverken har uppförts behövs även personal för vindkraftsparkens drift och 

underhåll. Till detta tillkommer även positiva effekter för till exempel hotell, affärer och lokala 

entreprenörer. 

 

6. Tidplan  
 

Att etablera en ny vindpark tar oftast mellan 4-6 år. En rimlig tidplan för när vindpark Grindtorpet i 

Nybro kommun skulle kunna etableras är år 2025-2027. 



  

 

          
Bild: Vindpark Lerkaka, Borgholms kommun. 

 

 

 

 7. Synpunkter och frågor 

 
Synpunkter och frågor lämnas skriftligen via epost eller brev. Vi är tacksamma för svar senast den 

7 oktober. Kontaktuppgifterna finner du här nedanför. Inkomna synpunkter och frågor redovisas i 

den samrådsredogörelse som ska finnas med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till 

länsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8. Kontaktuppgifter 

 
 

Eolus Vind AB (publ)  
Box 95   
281 21 HÄSSLEHOLM  info@eolusvind.com 
+46 (0)10-199 88 00 www.eolusvind.com 
 

Katarina Tideman 

 

Affärsutvecklare  

Eolus Vind AB 

+46 (0)722-07 63 02 katarina.tideman@eolusvind.com 

Bild: Vindpark Hakarp, Ronneby kommun. 
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