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Vi har tänkt framåt  
så långt tillbaka vi kan minnas 

1990 var det inte många som såg vindens potential 

som elproducent. En som gjorde det och agerade var 

Eolus grundare. Och sedan dess har bolaget vuxit i 

takt med omvärldens efterfrågan på förnybar 

energiproduktion för en hållbar framtid. Vi har 

fortsatt att vara vindkraftpionjärer och byggt bolaget 

med kunskap och engagemang. 

Framåttänket finns med oss varje dag och överallt. 

Numera samsas vindkraften med innovationer och 

investeringar för solenergi och lagringslösningar om 

vårt fokus. Eolus bygger stort, siktar högt och tänker 

långsiktigt. 

När Eolus Vind AB bildades 1990 var vi Sveriges 

första kommersiella vindkraftsprojektör. Idag är vi en 

ledande aktör här hemma och finns även på flera 

andra marknader runt om i världen.   

 

 

Kesemossen 
I Herrljunga kommun, Västra Götalands län, mellan 
Herrljunga och Vårgårda, ligger Kesemossen. Inom ett område 
med goda vindförhållanden och förhållandevis få motstående 
naturvärden undersöker nu Eolus möjligheterna att projektera 
och uppföra vindkraftparken Kesemossen.  

  

Kesemossen 
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1 Inledning 
Eolus Vind AB (Eolus) avser att söka tillstånd för att etablera en vindkraftpark i 
området Kesemossen i Herrljunga kommun, Västra Götalands län. Projektområdet är 
beläget cirka 10 km söder om Herrljunga och drygt 10 km öster om Vårgårda.  

Projektområdet bedöms kunna rymma upp till 5 vindkraftverk med en maximal 
totalhöjd på 300 meter. Parken beräknas kunna producera omkring 150 GWh per år, 
vilket motsvarar årsbehovet för ca 30 000 hushåll.1 

 

Figur 1. Översiktskarta 

1.1 Klimatnytta och energipolitiska mål 
Klimatförändringar till följd av utsläpp av växthusgaser är ett reellt hot, där effekter 
redan nu är synliga och bedöms kunna bli katastrofala om förändringar inte sker 
snabbt. Internationellt bedrivs arbete bland annat genom Agenda 2030, som 2015 
antogs av FN:s medlemsländer. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Ett av målen handlar om 
att bekämpa klimatförändringarna. Det globala arbetet konkretiseras bland annat i 
Klimatkonventionen, en global konvention med åtgärder för att stoppa 
klimatförändringarna som undertecknades i Rio 1992. Till Klimatkonventionen hör 
Parisavtalet, ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016 och som slår fast att den 
globala temperaturökningen ska begränsas till under två grader, med strävan att 

 
1 Avser normal förbrukning av hushållsel för en villa som inte använder el till uppvärmning, det vill säga ca 5 000 kWh/år. 
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begränsa den till 1,5 grader. Metoden för att uppnå detta är främst att minska 
utsläppen av växthusgaser.2 

Som en del i detta arbete har Sverige tagit fram nationella mål. Ett av dessa är att 
Sverige ska ha en 100 % förnybar energiproduktion till år 2040.3 Vindkraft, som en 
förnybar energikälla, är en mycket viktig del i möjligheterna att nå detta mål. 

I januari 2021 presenterade Energimyndigheten och Naturvårdsverket en nationell 
strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. I denna strategi utrycks ett nationellt 
utbyggnadsbehov på 100 TWh förnybar energiproduktion från vindkraft till 2040, 
varav 80 TWh på land. För Västra Götalands län är det regionala utbyggnadsbehovet 
7,5 TWh, vilket motsvarar cirka 350 vindkraftverk (räknat på 6 MW-turbiner).4 

1.2 Om Eolus 
Eolus är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Sedan starten 
år 1990 har bolaget medverkat till uppförandet av över 660 vindkraftverk i Sverige, 
Norge, Estland och USA med en sammanlagd effekt om ca 1 400 MW.  

I dagsläget förvaltar Eolus driftorganisation över 1550 MW driftsatt effekt. Bolaget 
har därmed lång erfarenhet och stor kompetens att projektera, uppföra och förvalta 
vindkraftsanläggningar.  

För att anlägga och driva nu aktuell vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken (verksamhetskod 40.90 B) samt kommunens tillstyrkan. 
Prövningsmyndighet för den nu aktuella vindkraftsanläggningen är 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

 
2 Globala Målen (2021) 

3 Energimyndigheten (2021), Förnybart 

4 Energimyndigheten (2021), Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad 
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2 Samråd och tillståndsprocessen 
Samråd ingår som en del i processen inför en tillståndsansökan enligt miljöbalken. 
Den planerade vindkraftparken medför betydande miljöpåverkan (BMP) enligt 6 kap 
20 § miljöbalken eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap. 
miljöbalken. Det innebär att verksamheten omfattas av krav på en specifik 
miljöbedömning och att ett avgränsningssamråd ska hållas. För verksamheter som 
enligt miljöbedömningsförordningen alltid ska anses utgöra en betydande 
miljöpåverkan behöver inget undersökningssamråd genomföras. 
Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådsprocessen innebär en möjlighet för Eolus 
att presentera sina planer i ett tidigt skede för att inhämta information om området 
och få synpunkter på planerad verksamhet. Synpunkter som kommer in under 
samrådet är mycket värdefulla för projektet och kommer, tillsammans med de 
utredningar som genomförs, att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling. 
Samråd ska ske med länsstyrelse och kommun samt de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda av verksamheten samt med övriga statliga myndigheter och den 
allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Berörda enskilda och 
allmänhet i det här fallet kan exempelvis vara närboende, föreningar och 
företag/verksamheter i området.  

Samrådet för projektet genomförs under vintern 2022/våren 2023. Därtill har Eolus 
gjort ett antal tidiga remissutskick till utvalda myndigheter under 2020. 
Samrådsprocessen illustreras i Figur 2. 

 

 
Figur 2. Illustration av samrådsprocessen (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2021).  
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Figur 3. Process för vindkraftsprojekt inklusive tidig dialog. 

När avgränsningssamrådet är avslutat och utredningar är slutförda avser Eolus att 
upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans med ansökan 
lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Miljöprövningsdelegationen bereder ansökningsärendet och kungör ansökan när 
den bedömts vara komplett. Kungörelsen av ansökan görs i ortstidningar och remiss 
skickas till berörda myndigheter. Även i detta skede finns det möjlighet för 
allmänheten att lämna synpunkter på projektet till miljöprövningsdelegationen. 

När kommunicering av inkomna yttranden och bemötanden är genomförd fattar 
miljöprövningsdelegationen beslut i frågan och beslutet kungörs i ortspressen. 
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. 
Hela prövningsprocessen illustreras i Figur 4. 

 
Figur 4. Illustration av prövningsprocessen vid länsstyrelsens miljöprövningsdelegationer (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2021). 

Detta dokument utgör ett samrådsunderlag, vilket ska ge information om de 
miljöeffekter som verksamheten direkt eller indirekt kan antas medföra. 
Samrådsunderlaget tillsammans med synpunkter som lämnas in under 
samrådsprocessen kommer att ligga till grund för innehållet i kommande MKB. I 
MKB:n kommer även resultatet av kommande inventeringar och utredningar att 
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beskrivas. Synpunkter som inkommer under samrådet kommer att sammanfattas 
och bemötas i en samrådsredogörelse, vilken kommer att bifogas till 
ansökningshandlingarna. 

2.1 Samrådets genomförande 
Samrådet inleds genom att samrådsunderlaget skickas till länsstyrelsen och 
kommunen i god tid före planerat samrådsmöte. Efter detta samrådsmöte kan 
samrådsunderlaget komma att justeras eller kompletteras innan det skickas till 
och/eller görs tillgängligt för övriga berörda myndigheter och särskilt berörda.  

Samråd med övriga myndigheter samt organisationer och föreningar, som kan ha 
intressen i området, kommer att genomföras skriftligen.  

Efter mötet med myndigheterna kommer ett samrådsmöte att genomföras även med 
särskilt berörda och allmänheten. 

En samrådsinbjudan kommer att skickas per post till fastighetsägare och närboende 
i en krets på ca 3 km från projektområdet. 

Allmänheten kommer även informeras via annons i Borås tidning, Alingsås tidning, 
Göteborgs-Posten samt Knallebladet. Annonsen kommer att innehålla 
kontaktuppgifter till representanter för bolaget, hänvisning till var man kan ta del av 
samrådsunderlaget och inbjudan till samrådsmötet. 

Synpunkter kommer under samrådstiden att kunna lämnas via post, e-post, telefon 
samt muntligt på samrådsmötet. 

2.2 Kommande MKB 
Vad en MKB ska innehålla beskrivs i 6 kap. 35–37 §§ miljöbalken samt i 
miljöbedömningsförordningen 16–19 §§. MKB:n kommer att bedöma 
konsekvenserna av den planerade vindkraftparken under byggskede, drift samt 
under avveckling. Inriktningen och omfattningen på den kommande MKB:n avgörs 
av avgränsningssamrådet och miljöbedömningen syftar till att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

MKB:n kommer sammanfattningsvis innehålla följande information om den 
planerade verksamheten: 

• Presentation av sökanden och verksamheten 

• Bakgrund och förutsättningar för verksamheten 

• Lokaliseringsutredning inklusive motivering för vald utformning och val av 
plats 

• Beskrivning av rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas och 
hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten inte blir av 
(nollalternativet) 
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• Beskrivning av verksamhetens direkta och indirekta miljöeffekter avseende 
bland annat ljud, rörliga skuggor, landskapsbild och hinderbelysning, 
naturmiljö, fåglar, fladdermöss, kulturmiljö och friluftsliv/turism. 

• Redovisning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 
eller avhjälpa eventuella negativa miljöeffekter 

• Verksamhetens eventuella påverkan på miljökvalitetsnormer 

• Icke-teknisk sammanfattning 

• Samrådsredogörelse 

• Redogörelse för sakkunskap hos de som medverkat till framtagandet av MKB:n 

• Referenslista 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Omfattning och utformning 
Att projektera och etablera en vindpark är en lång process och förutsättningarna 
kommer därför att hinna förändras innan en eventuell byggstart. Med hänsyn till 
den snabba teknikutvecklingen som sker, se vidare avsnitt 3.2.1, är det i nuläget inte 
möjligt att fastslå slutligt val av verksmodell. Målsättningen är i stället att hålla 
möjligheten öppen för att välja bästa möjliga teknik vid tidpunkten för byggnation. I 
nuläget finns tekniken för att bygga 250 meter höga verk, men Eolus samråder om 
maximalt 300 meter höga verk för att ge utrymme för teknikutveckling och 
möjligheten att utnyttja potentialen i området maximalt. Samrådsunderlaget 
beskriver därför förväntade effekter för verk med både 250 meter respektive 300 
meter totalhöjd. 

Verksmodellen har betydelse för utformningen av vindparken. Hur tätt 
vindkraftverken kan stå, tekniskt sett, är beroende av rotorbladens storlek och det 
vindklimat som råder i området. Om verken står för tätt uppstår s.k. vakeffekter då 
verken ”stjäl” vindenergi från varandra, med konsekvensen att energiproduktionen 
minskar. Den optimala placeringen av vindkraftverk inom ett område beror således 
på vilken modell av vindkraftverk som används.  

Högre upp i luftlagret är vindflödet jämnare. En högre navhöjd innebär att den 
största vindturbulensen, orsakad av friktion mot markens terräng och vegetation, 
kan undvikas. Vindenergin kan därmed nyttjas mer effektivt och produktionen per 
vindkraftverk i förhållande till ianspråktagen mark ökar. Högre verk möjliggör även 
en större rotordiameter vilket medför en större energiproduktion.  

Det aktuella projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 5 vindkraftverk med 
en maximal totalhöjd om 300 meter.   

I Figur 5 framgår ett exempel på parklayout som visar 5 verk inom projektområdet. 
Under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer verksplaceringarna 
lokaliseras till delar av projektområdet med goda vindförhållanden där 
intressekonflikterna är få och dessa områden benämns etableringsområden. Verkens 
placeringar i exempellayouten i Figur 5 är därmed inte fastställda utan kommer 
kunna placeras fritt inom de etableringsområden som avgränsas utifrån den 
information som inkommer under samrådet samt efter de fördjupande utredningar 
och analyser som kommer att ske inom ramen för arbetet med MKB:n. Delar av 
projektområdet kommer efter utredningar att omfattas av restriktioner, till exempel 
områden där inga vindkraftverk placeras och inga ingrepp alls görs.     

Vid utformning av slutlig parklayout kommer hänsyn bland annat att tas till den 
högsta tillåtna ljudnivån om 40 dB(A) vid närliggande bostadshus, skyddade natur- 
och kulturmiljöer, övriga natur- och kulturvärden samt fågel- och fladdermusvärden. 
Härutöver kan även annan hänsyn behöva tas vid utformningen av parklayouten. 
Målet är att vid byggnation kunna optimera parkens layout så att områdets 
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vindförutsättningar nyttjas optimalt samtidigt som hänsyn tas till både människors 
hälsa och miljön i området.  

Utöver vindkraftverken omfattar vindparken även de följdverksamheter som 
vindkraftverken kräver; elledningsdragningar inom vindparken, väganslutning in till 
vindparken från allmänt vägnät, vägnät inom vindparken, servicebyggnader, 
kranplatser, mottagningsstationer, kopplingsstationer/kopplingskiosker, logistikyta 
och uppställningsytor. Delar av denna övriga infrastruktur kommer att innebära 
anläggning av hårdgjorda ytor. Följdverksamhet i form av väg- och kabeldragning 
kommer även att beröra områden utanför projektområdet. 

 
Figur 5. Exempellayot för vindpark Kesemossen. 

3.2 Teknisk beskrivning 
Vindkraftverkens blad sitter på rotorn, vars storlek beskrivs som rotordiametern, det 
vill säga diametern som bladen sveper över genom luften. Navhöjden är 
vindkraftverkets höjd från marken upp till dess maskinhus, vilket även kallas nacell. 
Vindkraftverkets totalhöjd är höjden från marken upp till bladens spets när de står i 
sitt högsta läge. 

Vindkraftverken förankras i marken med ett fundament och dessa utformas 
antingen som gravitationsfundament eller bergsfundament. Vilken typ av 
fundament som är lämpligt på respektive position beror på markens förutsättningar 
på den aktuella platsen. En principskiss av ett vindkraftverk illustreras i Figur 6. 
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Figur 6. Principskiss av vindkraftverk. 

Vid varje vindkraftverk kommer en uppställningsplats för kranar och annan 
byggutrustning att anläggas, för vindkraftverk som byggs idag är 
uppställningsplatsen vid respektive vindkraftverk ofta ca 7 000 m2 stor. Det kan även 
bli aktuellt att anlägga andra uppställningsytor som kan användas för att förvara 
större komponenter i väntan på montage av vindkraftverken. Området har redan 
idag visst vägnät och de befintliga vägarna kommer att nyttjas i möjligaste mån, men 
breddning och förstärkning kommer att krävas då vägarna behöver ha full bärighet 
för minst 5 m bredd. Nya vägar kommer att behöva anläggas för att knyta samman 
vindkraftverken inom området. I den kommande MKB:n och den tekniska 
beskrivning som bifogas tillståndsansökan kommer materialbehovet samt 
anläggning och förstärkning av vägar att beskrivas. 

3.2.1 Teknikutveckling 

Teknikutvecklingen inom vindkraftsbranschen går fort och vindkraftverken blir både 
högre och får en större rotordiameter, vilket gör dem mer resurseffektiva samtidigt 
som miljöpåverkan per producerad kilowattimme minskar ur ett livscykelperspektiv. 
Idag byggs vindkraftverk på land med en totalhöjd på omkring 250 meter och en 
rotordiameter på ca 170 meter. Större rotordiametrar ökar den yta som 
vindkraftverket kan fånga vindens energi ur, vilket i sin tur ökar den mängd energi 
som kan omvandlas till elektricitet. En högre navhöjd möjliggör att högre och 
stabilare vindhastigheter kan nyttjas. 
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3.2.2 Avveckling 

Vindkraftverkens tekniska livslängd bedöms vara ungefär 30 år. Redan då tillståndet 
ges ställs krav på ekonomisk säkerhet som är avsedd för att säkra avveckling och 
nedmontering i det fall en verksamhetsutövare inte skulle ta sitt ansvar eller hamna 
på obestånd. Storleken på den ekonomiska säkerheten beslutas av länsstyrelsen. När 
vindkraftparken ska avvecklas kommer vindkraftverken att monteras ned och i 
möjligaste mån återvinnas. Avveckling och återställning sker i samråd med 
tillsynsmyndighet och berörda markägare. Generellt brukar fundament bilas ned till 
marknivå och täckas över med jord för återetablering av växtlighet. Vägar brukar 
lämnas kvar för att kunna användas i skogsbruket och av allmänheten. 

Byggnation, drift och avveckling av vindkraftverken kommer att behandlas mer 
ingående i den tekniska beskrivningen och kommande MKB. 

3.2.3 Nätanslutning 

Det interna elnätet inom vindkraftparken planeras att förläggas med markkabel. 
Tillstånd till extern elnätsanslutning (koncession) söks separat och prövas enligt 
ellagen. Vattenfall är regionnätsägare i området och en dialog om nätanslutning 
pågår. 
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4 Lokalisering 
En verksamhet ska lokaliseras på ett sätt som stämmer överens med miljöbalkens 
mål gällande markanvändningen. Av miljöbalkens portalparagraf (1 kap 1 §) anges 
att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en långsiktigt god 
hushållning tryggas utifrån ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synvinkel. I detta kapitel redogörs för bakgrunden till lokaliseringen av 
projektområdet och områdets förutsättningar för vindkraft. 

4.1 Val av plats 
Lokalisering av en vindkraftpark utgår från en rad olika förutsättningar. Den mest 
självklara är vindtillgången och därför söks områden med en hög årsmedelvind. En 
annan grundläggande förutsättning är att det ska vara möjligt att överföra den el 
som produceras till elnätet. I tillägg måste vindkraften också kunna anpassas till 
platsens förutsättningar när det gäller olika intressen, landskapsbild och till 
exempel ljud- och skuggutbredning. 

Det är generellt sett svårare att hitta områden för vindkraft i södra halvan av Sverige 
jämfört med den norra halvan, eftersom denna del av landet är mer tätbefolkad. 
Mycket av produktionen från vattenkraft och vindkraft finns i norr, vilket ställer 
stora krav på överföringskapaciteten från norra till södra Sverige. Denna kapacitet är 
i dagsläget kraftigt begränsad på grund av brister i elnätet. Därför är det viktigt att 
hitta platser för förnybar elproduktion också i södra Sverige, nära konsumtionen. 

Eolus letar ständigt efter områden med goda förutsättningar för etablering av 
vindkraft. Valet av lokalisering för projektområdet Kesemossen har föregåtts av en 
grundlig kartläggning och analys över potentiellt lämpliga områden för vindkraft. 
Baserat på flera vindanalysmodelleringar framgår att det finns en god vindtillgång i 
området. 

Skogsbruk utgör den främsta markanvändningen i området. Inom projektområdet 
finns inga riksintressen eller områden skyddade enligt miljöbalken 7 kap., inga 
utpekade naturvärden och endast ett fåtal kulturvärden. Då det finns ett visst vägnät 
i området redan minskar behovet av att anlägga nya vägar och reducerar därmed 
intrånget. Området beskrivs mer detaljerat i kommande avsnitt. 

4.2 Alternativ lokalisering 
Eolus arbetar fortlöpande med vindkraftsprojektering och tittar på många platser 
och värderar dessa utifrån lämpligheten för vindkraftsetableringar. I MKB:n kommer 
en jämförelse mellan alternativa lokaliseringar och Kesemossen att presenteras. 
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5 Kommunala planer 

5.1 Översiktsplan 

5.1.1 Herrljunga kommun 

Enligt Herrljunga kommuns Översiktsplan 2017-20355 finns det tre utpekade 
utvecklingsområden för vindkraft i kommunen: Fjäremossen, Lommamossen och 
Kesemossen. Dessa områden är reserverade för utbyggnad av vindkraft och ingen ny 
bebyggelse eller andra anläggningar får tillkomma som kan försvåra utbyggnaden.  

Samtliga föreslagna vindbruksområden ligger på mossar. Det finns risk för påverkan 
på våtmarker och mindre vattendrag med höga naturvärden när vägar och 
vindkraftverk anläggs. Lämplig placering av dessa behöver utredas vidare i samband 
med fortsatt planering och prövning. 

Aktuellt projektområde Kesemossen sammanfaller till största delen med 
utvecklingsområde Kesemossen. Enligt översiktsplanen bedöms Kesemossen kunna 
inrymma en stor anläggning med 4-5 verk med en totalhöjd över 200 meter. 

Nuvarande markanvändning vid aktuellt projektområde är i översiktsplanen utpekat 
som natur. Vid etablering av vindkraft inom området Kesemossen behöver en analys 
av påverkan på landskapsbilden göras. 

5.1.2 Vårgårda kommun 

Vårgårda kommuns översiktsplan är från 2006.6 Enligt översiktsplanen stämmer 
utbyggnaden av vindkraft väl överens med kommunens övergripande miljömål. 
Vidare anger ett mål i energiplanen att kommunen ska underlätta introduktion av 
vindkraft. 

Som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har Vårgårda kommun även en 
vindbruksplan.7 I vindbruksplanen finns 4 områden utpekade som lämpliga för 
vindbruk. Inget av dessa områden ligger i närheten av aktuellt projektområde för 
Kesemossen vindpark. Däremot finns Kesemossen utpekad i vindbruksplanen som 
”vindbruksområde i grannkommuner” och det finns ingenting i Vårgårdas 
vindbruksplan som strider mot etablering i Kesemossen. 

5.2 Detaljplan 
Projektområdet är inte detaljplanelagt. 

 
5 Herrljunga kommun (2017), Översiktsplan 2017-2035 

6 Vårgårda kommun (2006), Översiktsplan 2006 – Potential Vårgårda 2006-2015 

7 Vårgårda kommun (2014), Vindbruk – Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun 
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6 Områdets förutsättningar 

6.1 Vindförhållanden 
Enligt STEM vindkartering MIUU är medelvinden i området 7,1-8,0 m/s på 140 
meters höjd.8 

6.2 Orientering och beskrivning av området 
Projektområdet är beläget i Herrljunga kommun, Västra Götalands län, cirka 10 km 
söder om Herrljunga tätort. Närmsta större ort är Alingsås, beläget ungefär 25 km 
väster om projektområdet. Området är till stora delar skogsbeklätt med inslag av 
jordbruksmark.  

Det finns inga närliggande vindparker inom 10 km från projektområdet. Förutom ett 
antal mindre verk ligger den närmaste befintliga vindparken (Rödene) cirka 25 km 
väster om projektområdet, se Figur 7.  

 
Figur 7. Närliggande tidigare planerade eller uppförda vindparker. 

6.3 Riksintressen och skyddade områden 
Inom 10 km från projektområdet finns 11 riksintressen och 15 skyddade områden. 
Samtliga berörda områden redovisas nedan i Tabell 1 och Figur 8. 

  

 
8 Vindbrukskollen, hämtad 2022-08-22 
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Tabell 1. Riksintressen och skyddade områden inom 10 km från projektområdet. 

Område Namn Avstånd från 
projektområde 

Riksintressen 

Riksintresse 
Kulturmiljövård 

Holtsäckra Ca 2 km SV 

Riksintresse 
Kulturmiljövård 

Ornunga Ca 2,6 km V 

Riksintresse 
Kulturmiljövård 

Vårgårda, Algutstorp Ca 9 km NV 

Riksintresse 
Kulturmiljövård 

Kvinnestad Ca 5,2 km NV 

Riksintresse 
Kulturmiljövård 

Äne Ca 4 km NV 

Riksintresse 
Kulturmiljövård 

Jällby Ca 4,5 km N 

Riksintresse 
Kulturmiljövård 

Hov Ca 6 km Ö 

Riksintresse Naturvård Holtsäckra Ca 2,5 km V 

Riksintresse Naturvård Siene-Landa Ca 3,9 km NV 

Riksintresse Naturvård Stora Mollungen Ca 7,5 km SÖ 

Riksintresse Naturvård Säveån med Yxnås Ca 8,4 km SV 

Övriga skyddade områden 

Naturminne Skölvene Prästgården 3:1 Ca 9,8 km NÖ 

Naturreservat Molla bokskog Ca 5,6 km S 

Naturreservat Mollungen Ca 7,5 km SÖ 

Naturreservat Ollestad Ca 8 km Ö 

Naturreservat Tånga hed Ca 9,2 km NV 

Natura 2000 – Art och 
habitat 

Holtsäckra Ca 2,5 km V 

Natura 2000 – Art och 
habitat 

Molla bokskog Ca 5,6 km S 

Natura 2000 – Art och 
habitat 

Mollungen Ca 7,5 km SÖ 
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Natura 2000 – Art och 
habitat 

Tånga hed Ca 9,2 km NV 

Vattenskyddsområde Annelund Ca 5,1 km Ö 

Vattenskyddsområde Ölanda Ca 9 km NÖ 

Vattenskyddsområde Herrljunga (Trollabo 1:5) Ca 8,9 km NÖ 

Vattenskyddsområde Remmenedal Ca 8,5 km N 

Vattenskyddsområde Vårgårda, Algutstorp Ca 9,1 km NV 

Vattenskyddsområde Öresjö Ca 8,6 km SÖ 

 

 
Figur 8. Riksintressen och skyddade områden i närheten av projektområdet. 

6.4 Naturvärden 
En naturvärdesinventering genomfördes under hösten 2022 och resultaten av denna 
inventering kommer utgöra underlag för det fortsatta arbetet med parkutformning 
samt inarbetas i kommande MKB och bifogas tillståndsansökan.  

Det finns inga regionalt identifierade och utpekade naturvärden inom 
projektområdet. Dock återfinns ett antal av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogar, 
naturvärden, nyckelbiotoper och naturvårdsavtal inom 2 km från projektområdet. 
Den närmst belägna sumpskogen ligger 180 meter åt sydväst. 

Utöver ovan nämnda naturvärden finns dessutom ett antal våtmarker identifierade 
och klassade enligt den nationella våtmarksinventeringen (VMI). 

Naturvärdesklassningen av våtmarkerna har gjorts i en fyrgradig skala där:  
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• Klass 1 objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av 
internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast till stor del 
opåverkade och behöver bevaras för framtiden. Inga ingrepp som kan 
påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör tillåtas.  

• Klass 2 objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av ingrepp och 
har höga naturvärden med nationellt eller regionalt bevarandevärde. 
Ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör undvikas.  

• Klass 3 objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med relativt 
höga naturvärden till mer störda våtmarker med vissa bevarade 
naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klassen kan innefatta objekt 
som till vissa delar är störda och annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om 
påverkan på natur- och kulturvärden begränsas.  

• Klass 4 objekt är starkt påverkade objekt som saknar naturvärden enligt vad 
som framkommit i VMIs inventering. Vissa objekt kan dock ha vissa natur- 
och kulturvärden. En del opåverkade våtmarker kan förekomma. Vid 
exploatering är det i första hand dessa objekt som kan tas i anspråk, 
eftersom de redan till stor del är kraftigt störda.9 

De våtmarker som återfinns inom 3 km från projektområdet är av följande 
naturvärdesklasser: 

• 5 våtmarker av klass 4 (låga naturvärden) 

• 3 våtmarker av klass 3 (visst naturvärde) 

• 1 våtmark av klass 2 (högt naturvärde). 

Den närmast belägna våtmarken (klass 3) ligger cirka 850 meter väster om 
projektområdet. Objektet av högt naturvärde ligger cirka 2,6 km öster ut. I Figur 9 
nedan illustreras ovan nämnda naturvärden. 

 
9 Naturvårdsverket (2009), Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar, Rapport 5925 
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Figur 9. Naturvärden i närheten av projektområdet. 

6.5 Fåglar och fladdermöss 
En fågelinventering och fladdermusutredning har genomförts inom projektområdet 
under 2021 och 2022. Resultaten av dessa inventeringar kommer redovisas i 
kommande MKB och utgöra underlag för det fortsatta arbetet med parkens 
utformning.  

En sökning i Artportalen har gjorts inom och cirka 10 km kring projektområdet.10 
Mellan åren 2017 och 2022 har det rapporterats 193 fågelarter, bland annat brun 
glada, ängshök och vit stork som alla är rödlistade som starkt hotade (EN). De flesta 
fåglar är dock rapporterade kring Kvinnestadssjön cirka 6 km nordväst om 
projektområdet. 

De senaste åren har endast en observation av en fladdermusart (brunlångöra) 
rapporterats år 2017. 

6.6 Kulturvärden 
En kulturmiljöutredning kommer att genomföras under 2023 och resultatet kommer 
att redovisas och biläggas i kommande MKB. 

Enligt underlag från Riksantikvarieämbetet finns 14 fornlämningar eller övriga 
kulturhistoriska lämningar inom eller i direkt anslutning till projektområdet, se 
Tabell 2 och Figur 10 nedan. 

 
10 SLU, Artportalen, hämtad 2022-08-22 
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Tabell 2. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (ÖKL) inom eller i direkt anslutning till 
projektområdet. 

Lämningsnr RAÄ ID Antikvarisk bedömning Beskrivning 

L1966:7054 Grude 24:1 ÖKL Plats med tradition 

L1963:1889 Vesene 71:1 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 

L1963:1898 Vesene 5:1 Fornlämning Stenkrets/stenrad 

L1963:1247 Vesene 5:2 Fornlämning Grav markerad av 
sten/block 

L1963:1814 Vesene 70:1 Möjlig fornlämning Område med fossil 
åkermark 

L1963:1812 Vesene 68:1 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 

L1966:1730 Asklanda 43:1 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 

L1966:6547 Grude 22:1 Fornlämning Gravfält 

L1963:1813 Vesene 69:1 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 

L1963:1308 Vesene 67:1 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 

L1963:1237 Vesene 66:1 Möjlig fornlämning Område med fossil 
åkermark 

 

 
Figur 10. Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom och i närheten av projektområdet. 

6.7 Mark och vatten 
Marken inom projektområdet består i dagsläget av brukad skogsmark. 
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Inom 3 km från projektområdet finns ett antal vattenförekomster med beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt VISS. Dessa vattenförekomster redovisas nedan i Tabell 
3. 

Tabell 3. Vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer inom 3 km från projektområdet. 

Förekomst Miljökvalitetsnorm Status Avstånd från 
projektområde 

Grundvatten 

Ljung-Annelund 

SE643202-133729 

God kemisk 
grundvattenstatus 

God kvantitativ 
status 

God kemisk 
grundvattenstatus 

God kvantitativ 
status 

Ca 2 km NÖ 

Vattendrag 

Änskån 

SE643347-133289 

God ekologisk status 
2039 

God kemisk 
ytvattenstatus* 

Måttlig ekologisk 
status 

Uppnår ej god kemisk 
status 

Ca 170 m N 

Vattendrag 

Sällerhögsån 

SE643319-133085  

God ekologisk status 
2039 

God kemisk 
ytvattenstatus* 

Måttlig ekologisk 
status 

Uppnår ej god kemisk 
status 

Ca 1,6 km NV 

Sjö 

Ornungasjö 

SE643134-132942 

God ekologisk status 
2039 

God kemisk 
ytvattenstatus* 

Måttlig ekologisk 
status 

Uppnår ej god kemisk 
status 

 

*Undantag bromerad difenyleter och kvicksilver och kvicksilverföreningar 

6.8 Friluftsliv och turism 
Det finns inga riksintressen för friluftsliv eller rörligt friluftsliv inom 10 km från 
projektområdet. 

6.9 Kommunikationsinfrastruktur, försvar och flyg 
Inom 10 km från projektområdet återfinns ett antal riksintressen för infrastruktur, 
flyget och Försvarsmakten, se nedan i Tabell 4 och Figur 11. 

Tabell 4. Riksintressen för infrastruktur, kommunikationer, flyget och Försvarsmakten inom 10 km från 
projektområdet. 

Riksintresse Namn Avstånd från projektområde 

Järnväg Älvsborgsbanan 
(Öxnered)-(Herrljunga)-
(Borås) 

Ca 2,5 km Ö 

Järnväg Västra Stambanan 
(Falköping)-(Alingsås) 

Ca 8,3 km NV 
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Väg Väg 42 Borås-Trollhättan Ca 8,1 km V 

Flygplats MSA-yta Landvetter Inom projektområdet 

Flygplats MSA-yta Trollhättan Inom projektområdet 

Försvarsmakten – 
Riksintresse på land 
samt Påverkansområde 
för buller eller annan risk 

Remmene skjutfält Ca 3 km N 

Försvarsmakten – MSA-
områden 

Såtenäs 
flottiljflygplats/Råda 
övningsflygplats 

Ca 5,5 km N 

Försvarsmakten – 
Påverkansområde för 
väderradar 

 Inom projektområdet 

Försvarsmakten – 
Påverkansområde övrigt 

 Ca 2 km S 

Försvarsmakten – 
Påverkansområde övrigt 

 Ca 4,8 km SÖ 

 

 
Figur 11. Riksintressen för kommunikationer samt Försvarsmaktens intressen i området kring projektområdet. 
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7 Förväntade miljöeffekter och 

skyddsåtgärder 
I detta kapitel beskrivs vilken förväntad påverkan på miljön som planerad vindpark 
kan antas medföra utifrån de förutsättningar som beskrivs i kapitel 6. 

7.1 Människors hälsa och boendemiljö 

7.1.1 Ljud 

Från vindkraftverk i drift uppkommer ett aerodynamiskt ljud som uppstår då bladen 
sveper genom luften. Detta kan uppfattas som ett väsande eller svischande ljud, 
vilket på större avstånd blir dovare och avtar. Ljudet hörs generellt mer vid låga 
vindhastigheter när det naturliga vindbruset är lågt, och maskeras ofta helt av 
vindbruset (bl.a. rörelse i närliggande vegetation) vid högre vindhastigheter. Även 
andra ljud i närheten kan maskera ljudet, såsom forsande vatten och trafikbuller och 
ljudet kan också dämpas av exempelvis skog. 

Riktvärdet för ljud är enligt svensk praxis 40 dB(A) utomhus vid bostäder.11 Värdet 
anger en genomsnittlig ljudnivå över en bestämd (kortare) tidsperiod. Oavsett slutlig 
placering av vindkraftverken kommer ljudnivåerna att hållas under riktvärdet. 
Moderna vindkraftverk styrs av intelligenta system och det finns många tekniska 
lösningar som kan säkerställa att riktvärden inte överskrids. 

När det gäller lågfrekvent buller, dvs. ljud i frekvensområdet 20–200 Hz, finns 
riktvärden framtagna av Folkhälsomyndigheten för inomhusmiljöer12. Enligt 
Naturvårdsverkets Vägledning om buller från vindkraftverk så har svenska studier 
visat att så länge buller från vindkraftverk inte överskrider riktvärdet 40 dB(A) 
utomhus är risken liten för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids, 
förutsatt att huset är byggt med en normal, svensk byggnadsstandard men utan 
särskilt ljudisolerande fönster.13 

Infraljud är ljud i frekvensområdet under ca 20 Hz. Detta ljud är vanligtvis inte 
hörbart men kan ändå påverka människor negativt vid tillräckligt höga ljudnivåer. 
Enligt Naturvårdsverkets Vägledning om buller från vindkraftverk ger 
vindkraftverkens rotation upphov till infraljud som ofta ligger kring 1 Hz, men i det 
frekvensområdet krävs en nivå på ca 120 dB för hörbart ljud för att man ska notera 
en påverkan på människor. På de avstånd som krävs mellan vindkraftverk och 
bostäder i Sverige är nivån av infraljud från vindkraftverk betydligt lägre och det 
finns enligt Naturvårdsverkets bedömning ingen evidens för negativa hälsoeffekter 
orsakat av infraljud från vindkraftverk.14 

 
11 Naturvårdsverket (2020), Vägledning om buller från vindkraftverk 

12 Folkhälsomyndigheten (2014), Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 

13 Naturvårdsverket (2020), Vägledning om buller från vindkraftverk 

14 Naturvårdsverket (2020), Vägledning om buller från vindkraftverk 
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Beräkning av ljudutbredning för Kesemossen har gjorts i WindPRO för verk med 
totalhöjd 250 m respektive 300 m. Ljudberäkningarna visar att riktvärdet på 40 
dB(A) hålls för samtliga bostäder i projektområdets närhet för båda höjderna, se 
Figur 12 och 13. Det är endast marginell skillnad i ljudutbredningen för de båda 
höjderna, med något lägre påverkan från de högre verken. Oavsett exakt slutlig 
placering av vindkraftverken kommer riktvärdet inte att överskridas. 

 
Figur 12. Ljudberäkning för vindkraftverk med 250 meter totalhöjd. 

 
Figur 13. Ljudberäkning för vindkraftverk med 300 meter totalhöjd. 
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7.1.2 Rörlig skugga 

Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att 
rotorbladen står vinkelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna 
och betraktaren uppfattar detta som ett långsamt blinkande ljus. Dessa skuggor kan 
upplevas som störande för boende i närheten av verken.  

Begränsningsvärdet för rörlig skugga är enligt svensk praxis 8 timmar/år. Bolaget har 
genomfört beräkningar av ett s.k. ”värsta fall” som visar att begränsningsvärdet 
skulle kunna överskridas vid etablering av maximalt antal vindkraftverk. Det är 
möjligt att genom vidtagande av skyddsåtgärder minska skuggtiderna så att 
begränsningsvärdet innehålls. Behovet av sådana åtgärder kommer att utredas inom 
ramen för kommande MKB. 

Beräkningar av rörliga skuggor har gjorts i WindPRO för exempelverk med totalhöjd 
250 m respektive 300 m och 170 m rotordiameter för båda höjderna. 
Skuggutbredningen visas i Figur 14 och 15. 

Beräkningen visar att riktlinjerna om max 8 h förväntad skuggtid per år och max 30 
min/dag överskrids vid 10 bostäder för både verken på 250 m och 300 m. Om den 
slutliga utformningen visar att riktlinjerna för skugga riskerar att överskridas 
kommer skuggstyrningsutrustning att installeras i vindkraftverken som orsakar 
detta. 

 
Figur 14. Skuggberäkning för vindkraftverk med 250 meter totalhöjd. 
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Figur 15. Skuggberäkning för vindkraftverk med 300 meter totalhöjd. 

7.1.3 Ljus 

Enligt dagens lagstiftning ska vindkraftverk med en totalthöjd som överskrider 150 
meter ska utrustas med ett vitt, blinkande, högintensivt ljus. Under dagen ska det 
högintensiva ljuset ha en styrka på 100 000 candela (cd), i skymning och gryning en 
styrka på 20 000 cd och i mörker en styrka på 2 000 cd och avge 40–60 blinkningar 
per minut. Ljusintensiteten får regleras +/- 25 %.  

I en vindpark krävs endast att de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns förses 
med högintensivt vitt blinkade ljus. Om nacellen har en höjd över 150 meter över 
markytan ska tornet för verken som utgör parkens yttre gränsen även markeras med 
minst tre lågintensiva ljus på halva höjden upp till nacellen. Övriga verk förses med 
rött fast lågintensivt ljus på vindkraftverkets högsta fasta punkt, såvida 
Transportstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering.15 

7.1.4 Landskapsbild och synbarhet 

Generellt kan sägas att en påverkan på omgivande landskap och rådande 
landskapsbild är ofrånkomlig vid en etablering av vindkraft, oavsett vilken typ av 
landskap etableringen sker inom och hur stora verken är. Ett vindkraftverk kan 
upplevas olika beroende på hur det placeras i landskapet, landskapets topografi samt 
hur det står i förhållande till andra element i landskapet. Föremål i ett 
vindkraftverks omgivning kan påverka uppfattningen om verkets storlek, och det kan 
då upplevas större eller mindre än vad det egentligen är, beroende på vad som finns 
att jämföra med i omgivningen.16 

 
15 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2020:88. 

16 Boverket (2009) Vindkraft och landskap – att analysera förutsättningar och utforma anläggningar.  
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Graden av påverkan är dock beroende av den landskapsbild som råder i området där 
etableringen genomförs, samt vilken tålighet landskapet har för förändringar. Hur 
förändringen av landskapsbilden upplevs är en subjektiv fråga som varierar 
beroende på bl.a. förväntningarna på landskapet och inställningen till förnybar 
energiproduktion, men också till hur vindkraftverken är lokaliserade i förhållande 
till varandra.17 

Projektområdet med omnejd är relativt platt och består i huvudsak av skogsmark 
vilken kan anses ha större tålighet jämfört med öppna marker. Främst kommer högt 
belägna utsiktspunkter samt genomfartsvägar att påverkas visuellt, men med 
hänsyn till 300 meter totalthöjd kommer den visuella påverkan att bli vidsträckt då 
vindkraftverken kommer vara synliga även på ett längre avstånd.  

Vad gäller påverkan på friluftslivet är det främst den förändrade landskapsbilden 
som kan utgöra en miljöeffekt. Inom 10 km från projektområdet finns inga utpekade 
intressen för friluftsliv. Dock finns ett antal naturreservat cirka 5-9 km från 
projektområdet där friluftsliv förekommer. Den påverkan som kan tänkas 
uppkomma är enbart av visuell karaktär då vindkraftverken kan komma att synas i 
landskapet. 

För att illustrera hur föreslagen vindpark påverkar landskapsbilden har en 
synbarhetsanalys tagits fram. Även fotomontage kommer att tas fram under fortsatt 
tillståndsprocess för att åskådliggöra hur föreslagen vindpark skulle kunna upplevas 
från kringliggande bebyggelse och andra områden där människor rör sig. Resultaten 
från synbarhetsanalysen visar var det är teoretiskt möjligt att se någon del av 
vindkraftverken. Synbarhetsanalysen visualiserar inte hur stor del av 
vindkraftverken som syns vilket innebär att det kan vara allt ifrån stora delar av 
tornet och rotorn till en liten del av vingspetsen när vingen står i högsta möjliga läge.  

Val av platser för fotomontage kommer delvis utgå från genomförd 
synbarhetsanalys. Syftet med fotomontagen är att ge ett intryck av hur den visuella 
påverkan kan te sig och anger inte exakt hur den planerade vindparken kommer att 
se ut. Fotomontagepunkterna väljs även utifrån områden och platser där människor 
vanligtvis vistas eller bor. Fotomontage kommer att visas inom ramen för den 
fortsatta samrådsprocessen, då det även finns möjligheter att lämna önskemål om 
platser varifrån ytterligare fotomontage kan tas fram till MKB:n. 

7.2 Riksintressen och skyddade områden 
Inom 10 km från projektområdet återfinns ett antal områden utpekade som 
riksintressen. Riksintresse som berör naturmiljö och kulturmiljö redogörs för i 
kapitel 6.3.  

Projektområdet är inom Landvetters och Trollhättans flygplatsers MSA-ytor vilket är 
den yta kring en flygplats där det finns fastställda höjder för högsta tillåtna objekt. 
Samråd genomförs med berörda myndigheter för att placering av verken samt 

 
17 Boverket (2009) Vindkraftshandboken – planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden.  
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följdverksamheter sker på ett sådant sätt att det inte påtagligt skadar de värden som 
konstituerat respektive riksintresse. 

Inga nationella naturvärden som omfattas av områdesskydd återfinns inom 1 km av 
aktuellt projektområde. 

7.3 Naturvärden 
Flertalet regionala naturvärden har pekats ut av bland annat Skogsstyrelsen. 
Utpekade objekt bedöms vara känsliga för direkt exploatering, d.v.s. om 
verksplaceringar och vägdragningar lokaliseras inom dessa objekt. Inga sådana 
utpekade objekt återfinns inom projektområdet. 

Under hösten 2022 har en naturvärdesinventering genomförts inom projektområdet 
med syfte att identifiera områdets lokala naturvärden. Rapporten från inventeringen 
kommer att utgöra en del av underlaget för slutlig placering av vindkraftverk samt 
ligga till grund för den fortsatta miljöbedömningsprocessen.  

Inga våtmarker klassade enligt Våtmarksinventeringen finns inom eller i direkt 
anslutning till projektområdet. 

7.4 Fåglar och fladdermöss 

7.4.1 Fåglar 

Generellt kan påverkan på fåglar från vindkraft grovt delas in i två olika typer. Dels 
direkt påverkan i form av risken för fåglar att kollidera med vindkraftverk, dels 
indirekt genom att fåglarnas utnyttjande av miljön kring vindkraftverken och 
vindparken påverkas. 

Det finns en risk för direkt påverkan för alla typer av flygande fåglar att kollidera 
med vindkraftverk men vid de flesta vindkraftverk kolliderar få fåglar. Miljön där 
vindkraftverken är placerade har betydelse för hur många fåglar som riskerar att 
kollidera med vindkraftverk och riskerna är oftast störst i anslutning till kuster, 
våtmarker och vissa höjdlägen. Riskerna är i regel större för fåglar som spenderar 
längre tid i ett område, vilket innebär fåglar som häckar, rastar eller övervintrar på 
platsen än för de som bara passerar under aktiv flygning. Gemensamt för arter som 
riskerar negativ påverkan är att de har låg reproduktionspotential, d.v.s. att de 
generellt föder få ungar, vilket innebär att det kan vara svårt att kompensera för ökad 
kollisionsrisk.  

Kollisionsrisken ökar med verkens storlek men sett i förhållande till installerad 
effekt och mängd producerad el minskar dock risken för kollisionerna med ökande 
verksstorlek. Eftersom det behövs ett mindre antal stora verk jämfört med små för 
samma elproduktion kan man minska den totala dödligheten samtidigt som 
elproduktionen ökas.  

När det gäller indirekt påverkan på livsmiljö, undvikande och störning från 
vindkraftverk är variationen stor mellan olika arter, områden och miljöer. Generella 
slutsatser är svåra att dra men allmänt förefaller undvikande vara lägre under 
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häckningstid och då rör det sig i regel om avstånd upp till några 100 meter. Åtgärder 
för att minska negativ indirekt effekt på fåglar handlar i första hand om att undvika 
att bygga vindkraftverk på särskilt fågelrika platser, särskilt platser som används 
under häckning, övervintring eller rastning under flytt samt närområden kring 
större förekomster av arter och grupper av fåglar som visats löpa högre risker för 
negativ påverkan från vindkraftverk såsom större rovfåglar.  

En ytterligare indirekt påverkan är aktivt flyttande (sträckande) sjöfåglars 
undvikande av vindkraftverk längs flygrutter. Detta beteende minskar 
kollisionsrisken, men samtidigt riskerar fåglarna att behöva flyga en längre sträcka 
vilket är mer energikrävande.18 

Fågelinventeringar har genomförts inom projektområdet under 2021 och 2022, vilka 
kommer att inarbetas i kommande MKB och bifogas tillståndsansökan.  

7.4.2 Fladdermöss 

Vindkraftverk kan utgöra en fara för fladdermöss genom att djuren träffas av verkens 
rotorblad. Påverkan på livsmiljö, undvikandebeteende och störningar har inte 
avhandlats i några studier av fladdermöss så här långt och har sannolikt betydligt 
mindre betydelse för denna djurgrupp än för fåglar. Dödligheten av fladdermöss vid 
vindkraftverk är nästan helt begränsad till arter som rör sig och jagar i fria luften 
över trädtoppshöjd, så kallade högriskarter. Valet av plats har stor betydelse. Vid 
platser där högriskarter förekommer är den viktigaste åtgärden för att skydda 
fladdermöss vid vindkraftverk att se till att vindkraftverkens drift anpassas. Detta 
sker bäst genom att låta vindkraftverken stå stilla under de tider och 
väderförhållanden då aktivitet hos fladdermöss i rotorhöjd är mest frekvent. 19 

En fladdermusinventering har genomförts inom projektområdet under säsongen 
2022, vilken kommer att inarbetas i kommande MKB och bifogas tillståndsansökan. 

7.5 Kulturvärden 
Cirka 2 km från projektområdets ligger ett riksintresseområde för kulturmiljövård, 
Holtsäckra. Det finns även ytterligare riksintresseområden för kulturmiljövård på 
längre avstånd, se kapitel 6.3. Det finns inget kulturreservat inom 10 km från 
projektområdet. 

Ett mindre antal kända kulturvärdesobjekt och fornlämningar förekommer inom 
eller i angränsning till projektområdet, se kapitel 6.6.  

En kulturmiljöutredning kommer att genomföras inom projektområdet under 2023. 
Vid slutlig verksplacering kommer hänsyn tas till resultatet från utredningen samt 
sedan tidigare kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar för att så 
långt möjligt undvika fysisk påverkan på identifierade värden.  

 
18 Naturvårdsverket (2017) Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss 

19 Naturvårdsverket (2017) Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss 
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Då vindkraftverken är synliga på avstånd innebär det att en visuell påverkan på 
närliggande kulturmiljöer kan komma att uppstå.  

7.6 Hydrologi och hydrogeologi 
Risk för en eventuell hydrogeologisk och hydrologisk påverkan uppkommer främst 
vid schaktarbeten under grundvattenytan samt då anläggande av nya tillfartsvägar 
och/eller uppgradering av befintlig väg riskerar att förändra den naturliga yt- eller 
grundvattenavrinningen. Tillfällig grumling av vattendrag kan även riskera uppstå 
vid anläggningsarbeten. I våtmarksområden är det av extra stort intresse att 
upprätthålla vattenbalansen p.g.a. vattenkänsliga livsmiljöer. 

I förhållande till nuläget innebär själva byggnationen en något förhöjd risk för 
utsläpp av hydraulolja, bensin etc. som skulle kunna kontaminera grundvatten i och 
med att maskiner och tunga fordon uppehåller sig i området på ett annat sätt än 
tidigare.  

Vid gjutning av fundament föranleds schaktning i jordlagren. Allmänt sett kan 
permanent grundvattenpåverkan uppstå i detta skede om täta lerlager punkteras, 
vilket kan resultera i att markvattenhalten sjunker eller att ett övre 
grundvattenmagasin dräneras.  

Vid fall då gravitationsfundament används kan det bli aktuellt att tillfälligt dränera 
direkt invid respektive fundament. Det område som dräneras är begränsat i yta och 
påverkan på hydrogeologin till följd av att dränering av fundament bedöms bli 
mycket begränsad. Dränering krävs inte om bergfundament kan användas i stället 
för gravitationsfundament. Vilken typ av fundament som slutligen används kommer 
att fastställas inför byggnation i samband med undersökningar av markens 
beskaffenhet.  

Då cement används vid anläggande av betongfundament kan en mindre påverkan i 
marken förväntas i form av tillfälligt lokalt förhöjt pH-värde.  

Uppgradering av befintlig väg och nyanläggning av väg kommer att ske så att 
vattnets naturliga flöden inte hindras. På så vis beaktas vattendragens egenskaper 
som livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter och negativ påverkan på 
områdets hydrologi begränsas.  

 



KESEMOSSEN VINDKRAFTPARK SAMRÅDSUNDERLAG  

 

 

 

34 
 

8 Risk och säkerhet 
Isbildning på vingarna och iskast (när is slungas iväg från vingarna) kan uppstå vid 
viss väderlek under den kallare delen av året. Risken att människor eller egendom 
skulle träffas är dock mycket liten. Skyltar som varnar för iskast kommer för 
säkerhets skull att sättas upp på lämpliga avstånd från vindkraftverken. 

Brand i vindkraftverk är även det mycket ovanligt. Riskerna minskas genom 
regelbunden service av verken samt att verken är utrustade med exempelvis 
åskledare och brandsläckare. 

Regelbunden service är också viktigt för att minska risken för skador på 
vindkraftverken. Moderna vindkraftverk är vidare utrustade med automatiska 
system som stänger av verken vid exempelvis för höga vindar eller obalans i 
rotorerna. Eventuella läckage av oljerester eller andra kemikalier tas om hand inne i 
vindkraftverket. Vid ett stort läckage skulle en mindre mängd kunna läcka ut utanför 
verket, men det bedöms som osannolikt. 

Vindkraftverken kommer att utrustas med hinderbelysning enligt det regelverk som 
gäller vid anläggningstillfället. Nu gällande regelverk är Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra fara för 
luftfarten (TSFS 2020:88). För vindkraftverk med en totalhöjd över 150 m gäller för 
närvarande att vindkraftverken i ytterkanten av en vindkraftpark ska markeras med 
vitt, högintensivt, blinkande ljus. Det gäller även de eventuella verk som är belägna 
innanför vindkraftparkens yttre gräns och inte täcks in av något av de verk som finns 
i den yttre begränsningslinjen. Verken i mitten av parken ska markeras med rött, 
lågintensivt, fast ljus, under förutsättning att de täcks av verk med vit högintensiv 
belysning. 

Vindkraftverk som har en tornhöjd högre än 150 meter över markytan ska även ha 
minst tre lågintensiva ljus på halva tornets höjd. 
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9 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter uppstår när en eller flera verksamheter är lokaliserade nära 
varandra och tillsammans kan påverka omgivande miljö. I vindkraftens fall är det 
närliggande vindkraftsetableringar som kan bidra till kumulativa effekter. En 
kumulativ effekt med negativ miljöpåverkan kan bestå av ökad ljud- och 
skuggspridning samt en ökad landskapsbildpåverkan.  

För att ljud och skuggor från två eller flera vindkraftsetableringar ska inverka på 
varandra krävs ett inbördes avstånd om högst 3 km. Kumulativa effekter är beroende 
av omgivande terräng och hur långa siktlinjer som finns.  

Då det inte finns några befintliga vindkraftverk inom 10 km från aktuellt 
projektområde bedöms inga kumulativa effekter kunna uppstå. 
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10 Preliminär tidplan 
  

Höst/Vinter 
2022/2023 

Samrådsförfarande med myndigheter, särskilt berörda och 
allmänheten 

Sommar/Höst 
2023 

Ansökan enligt 9 kap. miljöbalken lämnas in till 
miljöprövningsdelegationen 
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11 Planerade utredningar 
 

Naturvärdesinventering 

Fågelinventering 

Fladdermusinventering 

Kulturmiljöutredning 

Ljudberäkningar 

Skuggberäkningar 

Synbarhetsanalys och fotomontage  
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