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Figur 1: Ljudutbredning. Karta från beräkningsprogrammet WindPRO. Samrådet gäller det 

nordvästliga verket, som är markerat med 1.   

1 (ytterligare) vindkraftverk på fastigheten Åmjölkesbo 4:2 i 
VETLANDA kommun 
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BAKGRUND 
 
Billyvind har bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Åmjölkesbo 4:2 i 

VETLANDA kommun. Därutöver önskar Billyvind uppföra ytterligare ett verk på 

samma fastighet, se figur 1 ovan.  

 

 

SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN 

Samrådsmöte med allmänheten pågår. Publiceringen av denna samrådsinformation 

är en del av samrådet. Eftersom restriktionerna på grund av pandemin nu i 

huvudsak är över, planeras även fysiskt samrådsmöte. 

Synpunkter på projektet kan lämnas både via e-post och vanliga brev. De som  
kommit Billyvind tillhanda  senast den 10 JANUARI 2022 kommer att tas 

med i redogörelsen över samrådet.  

 

  

SÖKANDE OCH PROJEKTÖR 

 

Sökande:  Billyvind AB 

Adress:  Pistolvägen 10  

 226 49  LUND 

 Telefon:  046-188 432   

 Org.-nr:  556 705-6931 

 E-post:  info@billyvind.se 

 Kontaktperson: Agneta Paulsson 

 

 

Billyvinds säte är i Lund. Bolaget har inga anställda. Medarbetarna verkar från 

andra eller egna bolag. På kort sikt genomför Billyvind ansöknings- och 

tillståndsförfarandet. På längre sikt kvarstår Billyvind som delägare i 

elproducerande bolag. 

Om tillstånd erhålls, är avsikten att detta, tillsammans med arrendekontrakt och 

andra avtal i detta projekt, ska överlåtas till en andelsförening eller om tillräckligt 

intresse för en sådan förening inte finns, till ett aktiebolag. Föreningen (eller 

aktiebolaget) ska äga vindkraftverket och svara för driften. I överlåtelseavtalet 

mellan Billyvind och föreningen (eller aktiebolaget) kommer Billyvind att ställa 

villkor så att såväl villkoren i tillståndet som avtalade utfästelser ska hållas.  
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PLANFÖRHÅLLANDENA 

Riksintressen.  

Området ligger i den nordöstra delen av Vetlanda kommun, cirka 3 km från 

gränsen till Hultsfreds kommun och cirka 5 km från Eksjö kommun.  Resultatet av 

sökning på Vindlov över riksintressen framgår av figur 2-3.  

Bland riksintressena enligt 3 kap miljöbalken är det närmaste riksintresset är Ökna, 

som är riksintresse för kulturmiljövård, se figur 2. Det berörs inte av det sökta 

bygglovet eller av vägdragning dit. 

 

 

 

 
 

Figur 3: Karta som visar riksintressen enligt 4 kap miljöbalken 

(Länsstyrelserna)   Källa: Vindlov 

 

Figur 2: Karta som visar riksintressen enligt 3 kap miljöbalken. Den blå stjärnan markerar 

vindkraftverk som har bygglov.   Källa: Vindlov 
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Figur 4: Karta som visar riksintressen enligt 4 kap miljöbalken (Länsstyrelserna) utom 

Skyddade vattendrag, som annars dominerar kartan   Källa: Vindlov 

 

 
Figur 5: Karta som visar riksintressen enligt 4 kap miljöbalken (Naturvårdsverket) 

Källa: Vindlov 

Bland riksintressena enligt 4 kap miljöbalken är Avståndet kortast till Gnyltån, 

som är klassat som Natura 2000 område med hänvisning till vattendraget i sig, se 

figur 5. ”Området har mycket höga naturvärden knutna till naturtypen 3260 

Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor och arten 1029. 

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera). Syftet med bevarandet av området 

är att bidra till att upprätthålla denna naturtyp och art i en gynnsam 

bevarandestatus i den boreala regionen. Det finns i övrigt inga mycket 

näraliggande riksintressen enligt 3 kap 6 och 8 §§ miljöbalken, vilket framgår av 

figur 2-5. 
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Kommunens översiktsplanering 

Kommunen har som målsättning att minst 80 vindkraftverk ska byggas i 

kommunen, vilket skulle motsvara kommunens totala elförbrukning. Det Vetlanda 

kommuns vindkraftsplan är från 2010. Områden som anses lämpliga för vindkraft, 

A-områden, är markerade med mörkt grönt.  Den planerade etableringen är 

lokaliserad inom ett A-område, A6, se figur 6. Avståndet till Gnyltån är mer än 

500 m. 

   

  Figur 6. Karta med A-området 

öster om Gnyltån, och C-området 

längs Gnyltån markerade. De starkt 

rödmarkerade områdena är 

fastigheten Åmjölkesbo 4:2.               
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Utformningen av anläggningen  

 

      

Nr 

Fastighet RT90 

  

SWE99TM 

  

UTM (north)-

WGS84 Zon: 33  

 
 nord öst 

 
nord öst 

 
nord öst 

höjd över 

hav 
1 Åmjölkesbo 4:2, 

Bygglov beviljat 6 371 278 1 477 422 

  

147 056 

                       

194 804 

  

6 369 380 

 

525 733 233,3 

2 Åmjölkesbo 4:2, 

Tillstånd söks 6 370 928 1 477 980 

  

146 724 

                       

195 373 

  

6 369 037 

 

526 294 230,0 

Tabell 1: Koordinater för den föreslagna lokaliseringen 

Koordinaterna framgår av tabell 1. Avståndet till bostäder från vindkraftverket 

framgår av ljudberäkningarna. Det kortaste avståndet är 1173 m. (Det kortaste 

avståndet till närmaste bostadhus från det bygglovsbeviljade vindkraftverket är 671 

m) 

Det kommer att yrkas en frihet i placeringen på + 30 m. Den placeringsmånen 

kommer inte att användas så att avståndet blir kortare än 500 m till Gnyltån eller 

till en bostad eller inte accepteras av Försvarsmakten och andra remissinstanser. 

Inte heller kommer den att användas så att riktvärdena för ljud eller skuggor 

överskrids. 

 

 

Markanvändning 

Etableringsområdet ligger skogsterräng. Området är kuperat. Idag bedrivs det 

skogsbruk inom etableringsområdet. Den verksamheten kan fortsätta, bortsett från 

den hårdgjorda ytan runt vindkraftverket och tillfartsvägen.  Att även använda 

marken till elproduktion och ändå kunna ha kvar nästan hela ytan till skogsbruk, 

ger en bättre markanvändning än enbart skogsbruk.  

Bestämmelserna i Miljöbalken 1 kap 1 § syftar till att främja en hållbar utveckling 

som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad 

med ett ansvar för att förvalta naturen väl.  
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Miljöbalken skall tillämpas så att  

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  

3. den biologiska mångfalden bevaras,  

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 

ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt 

god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 

material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås 

 

 
 

Vindkraftverk 

Den planerade ansökan avses gälla vindkraftverk med effekt högst 5,6 MW och 

högst 240 m totalhöjd. Ett vindkraftverk av märket VESTAS har antagits i 

beräkningarna.  

I ett senare skede kan modellen komma att ändras till annat fabrikat. Den tekniska 

utvecklingen på vindkraftverk går fortfarande mot högre navhöjd, större rotor-

diameter och högre effekt. Vindkraftverk från olika tillverkare skiljer sig åt genom 

nivån på svisch-ljudet, som är det enda hörbara ljudet från vindkraftverk. Om ett 

annat vindkraftverk väljs, så kan andra nedsättningsvärden av effekten bli aktuella. 

Ljudnivån ska inte vid någon bostad bli högre än riktvärdet 40 dBA. 

 

     

Nr  Vindkraftverk Typ 

Navhöjd 

m 

Rotordiameter 

m 

Märkeffekt 

MW 

Källjud 

dBA 

1-4 VESTAS V150-5.6-5 600 148 150 104,9 103,3 

Tabell 2: Uppgifter om vindkraftverken i beräkningarna. 
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Fundament 

Vindkraftverket kommer att stå på ett cirkelrunt eller oktagonalt fundament. Exakt 

ritning på fundamentet erhålls först efter köp av vindkraftverk. Varje tillverkare av 

vindkraftverk har egna ritningar och kravspecifikationer på fundament. Billyvind 

kommer bara att medverka till köp av vindkraftverk som är typgodkänt i Sverige 

av svenska myndigheter.  

Fundamentet kan antingen vara bergförankrat eller av typ gravitationsfundament. 

En geoteknisk undersökning kommer att genomföras och bli avgörande för valet 

av fundamentstyp.   

När anläggningens drifttid är slut kan större delen av fundamentet ligga kvar i 

marken och det som är kvar täckas över med jord eller grus. Det utgör ingen 

miljöfara och kan därför ligga kvar i marken. Enligt arrendekontrakt ska det tas 

bort helt om markägaren önskar.   

 

 

 

Vägar och anläggningsytor  

Etableringsplatsen planeras i första hand att nås norrrifrån. Till vägen mot 

Knivshult kommer en ny väg att anläggas Vägdragdragningen föreslås bli enligt 

figur 7. De blå linjerna markerar förstärkt vägsträcka. Vid vägsträckningen 

kommer viss skogsmark att behöva röjas för att få plats med de breda lastbilar som 

transporterar vingar och torn. Den svarta linjen avser planerad väg för att anlägga 

det sydöstliga vindkraftverket. 
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Figur 7: Förslag till färdväg. Fet, blå linje är befintlig väg som behöver förstärkas. Gul linje 

markerar behov av väg att nyanläggas. En del kommer att utgöra uppställningsplats. Svart linje 

är planerad väg för att anlägga det sydöstliga vindkraftverket. 

 

Generella kraven på transportvägar fram till vindkraftverk är att de ska ha en bredd 

på 4,5 m. Mätt från mitten av vägen ska 5 m uppåt och 2,5 m åt vardera sidan vara 

fria från hinder. Den maximala lutningen på vägar får vara högst 6 %. Vid 90 

graders kurvor ska vägen vara minst 8 m bred och ha en innerradie på 35 m. Inner- 

och ytterdelen av kurvan ska vara fri från stubbar, stenar och träd några meter ut 

från vägen. Innerkurvan ska vara fri från hinder ca 5 m ut från vägen för att de 

långa transporterna ska klara av att ta svängen. Vid svåra vägförhållanden är 

släpning av delarna en alternativ möjlighet. 

Jämsides med att den tekniska utvecklingen av vindkraftverk går mot större 

enheter pågår också en utveckling att leverera vindkraftverk i mindre delar för att 

underlätta transporterna. 
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Transporter under byggnationsperioden 

I ett första skede kommer vägen till det vindkraftverk som det finns bygglov för att 

byggas. Därifrån finns en väg mot nordväst som kan användas. Cirka 0,5 km av 

den vägen behöver förstärkas. Ytterligare cirka 0,2 km väg behöver nyanläggas. 

Uppställningsytorna beräknas gå jämte vägarna. Vid all byggnation kommer endast 

ackrediterade företag att anlitas, företag som känner till och genom avtal är bundna 

av att vederbörliga skyddsåtgärder vidtas.  

Det material som behövs för förstärkningar av vägar kommer att vara stenkross av 

olika dimensioner. Naturgrus kommer inte att köpas. Massor från fastigheterna 

kommer inte att användas om de inte frigörs vid uträtning eller utjämning av 

vägsträcka eller vid schaktning för fundament. Eftersom vägmaterialet nästan helt 

kommer att köpas utifrån området, blir transporter den största negativa 

miljöeffekten av massorna. 

Antalet transporter beräknas bli cirka 200 stycken inklusive delarna till 

vindkraftverket. Transporter av delarna till vindkraftverken är cirka 10 transporter 

per vindkraft-verk. Här antas att det blir ett ståltorn. Skulle det bli ett betongtorn 

tillkommer ytterligare cirka 60 transporter per verk. Den typ av torn som blir 

aktuell är beroende av typ av vindkraftverk som kommer att köpas in.  

Bortforsling av virke ingår inte i beräkningarna. Röjning längs vägarna innebär att 

en del träd måste tas bort kanske i förtid. Dessutom måste klenare växtlighet 

forslas bort. Sådana transporter ingår inte. 

Persontransporter ingår inte heller i beräkningarna. De kan knappast anses som en 

tillkommande miljöbelastning. För personal som arbetar med antingen byggnation 

eller service kan inte alternativet antas vara vistelse i hemmen. De arbetar i stället 

troligen någon annanstans. Det är alltför osäkert att bedöma om den totala längden 

av persontransporter skulle bli längre eller kortare.  

 

 

a.   Transporter under driftstiden 

Under driftstiden kommer anläggningen att fjärrövervakas. Planerad service 

kommer att äga rum två gånger per år, vilket kräver transport till och från verken. 

Vidare måste tillgänglighet till vindkraftverken vara möjlig hela året för beredskap 

för eventuella driftsavbrott, vilket beräknas till ytterligare någon gång per år i snitt.  
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b.   Transporter vid nedmonteringen 

Även nedmontering av vindkraftverken kommer att kräva transporter. De beräknas 

dock inte bli lika omfattande som vid byggnationen, eftersom t ex uträtade vägar 

kommer att förbli i det skick de då är. Kablarna beräknas tas upp, men t ex den 

grus som omger kablarna kan ligga kvar.  

 

 

c.   Elanslutning 

Direkt efter ett vindkraftverk transformeras strömmen av verkets egen 

transformator till en mellanspänning. Sedan transformeras strömmen gemensamt 

för båda verken upp till aktuell nätanslutning. Hur mycket elproduktion som kan 

anslutas till olika elnät varierar beroende på ledningens längd, spänning och 

impedansförhållande.  

E.ON har områdeskoncession i regionen. I dagsläget är det trångt i nätet enligt 

E.ON. Det beror på alltför liten kapacitet i regionnätet i kombination med stor 

elproduktion i området. En utbyggnad planeras.  

Vindkraftverket i beräkningarna har transformatorn innesluten i vindkraftverks-

kroppen. Även andra märken har inneslutna transformatorer.  Om ett annat 

vindkraftmärke än VESTAS skulle väljas, kommer det att vara en prioriterad 

aspekt att undvika fristående transformatorer.  

 

 

d. Vindförhållanden 

Vindförhållandena är goda.  Den vindkartering som gjorts av MIUU och som finns 

tillgänglig på Vindlov stöder den uppfattningen.  Med ledning av kartorna i figur 8 

kan man sluta sig till att vindhastigheten i projektområdet ligger i intervallet 7,6-

8,0 m/s i genomsnitt per år på höjden 140 m över nollplaneförskjutningen.  

 

Billyvind har mätt vinden under drygt ett år med en sodarutrustning. Resultatet 

bekräftar att vindhastigheten ligger i det intervallet. 
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Figur 8: Vindkartering 2011 över orådet, 140 m över nollplaneförskjutningen. Det grå området är 

projekteringsområde enligt Vindbrukskollen. Det gäller en tidigare placering inom samma fastighet. 

Källa: Vindbrukskollen 

 

e. Tidplan 

Kapaciteten i kraftnätet är en begränsande faktor. I Vetlanda är den kritisk. 

Eftersom utbyggnad behövs för att anslutning av de vindkraftverken ska vara 

möjlig, finns det ett tidsutrymme för att även en ansökan gällande ett ytterligare 

vindkraftverk i Åmjölkesbo ska hinna handläggas och beslutas. Bildande av 

andelsförening eller nytt aktiebolag, upphandling av vindkraftverk, geoteknisk 

undersökning samt bygge av vägar kan ske under tiden som E.ON verkställer 

nödig utbyggnad. Därefter beräknas bygge av fundament samt installation, 

godkännande och driftsättning ta cirka ett halvt år.  

 

 

ALTERNATIV UTFORMNING 

Inom området är ett stort antal alternativ möjliga. Området har goda vindar och 

även i övrigt goda förutsättningar för vindkraft. Det torde också finnas möjlighet 

till ytterligare flera vindkraftverk i närheten. Ett stort antal variationer av place-

ringarna kan från början förefalla möjliga, men senare mindre lämpliga av en eller 

annan anledning. Även om förnybar energi är ett sätt att värna naturen, finns det 

anledning att ta särskild hänsyn till naturvärden och placera verk där de skadar 

mindre.   
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MILJÖPÅVERKAN 

Hälsa 

Ljud och buller 

Hörbart ljud 

Buller är en subjektiv upplevelse. Ljud från vindkraftverk kan vara störande för 

vissa människor. Det ska då definieras som buller. Eftersom den upplevda 

störningen kan variera mellan olika personer, är buller inte mätbart. Det som kan 

mätas och beräknas är ljud, men det brukar kallas för buller.  

Boverkets riktvärde för det ljud som mäts upp på ett visst avstånd från verket, 

ljudimmissionen, är 40 dB (A) för ett genomsnittsvärde. Det gäller under 

förhållanden med en medelvind om 8 m/s på 10 m höjd. Vid vindhastigheter över 8 

m/s överstiger det naturliga ljudet från vinden det ljud som skapas av vindkraftverk 

och vid låga vindhastigheter står är ljudemissionen lägre.  

Ljudberäkningarna för vindkraftverken i beräkningarna framgår av figur 1 ovan.   

Den brandgula linjen binder samman punkterna som enligt beräkningarna får ett 

ljudtillskott på 40 dBA, den innanför liggande röda binder samman de punkter, 

som beräknat får 45 dBA. I beräkningarna antas att ljudutbredningen sker lika i 

alla riktningar. Det tas alltså varken hänsyn till mellanliggande hinder eller att 

ljudutbredningen påverkas av från vilket håll, som vinden kommer. Enligt beräk-

ningarna får ingen bostad mer än 40 dBA.  Ett vindkraftverk kan som regel köras i 

olika ”modes”, vilket ger olika ljudemissioner. Det vindkraftverk som ansökan 

gäller kommer att få anpassas till det vindkraftverk som det finns bygglov för. 

Ju större effekt ett vindkraftverk har desto mer el produceras. Men då ökar också 

ljudnivån, inom varje vindkraftverksmärke. Vindhastigheten 8 m/s är det värsta 

tänkbara läget med maximalt hörbart ljud. Formen på rotorbladen har stor 

betydelse för hur högs svischljudet blir. För att inte 40-dBA- gränsen ska 

överstigas då, kan det vara nödvändigt att sätta ned effekten på vindkraftverken 

mer än som antagits i dessa beräkningar. Men det är också möjligt att endast en 

mindre nedsättning, eller ingen alls krävs.  

Vindhastigheten 8 m/s förekommer bara ibland. Vid andra vindhastigheter kan 

effekten tillåtas vara högre utan att det blir risk att 40-dBA-gränsen överskrids. 

Därför kan det bli en högre elproduktion på årsbasis med en kraftfullare turbin, 

som vid andra vindhastigheter körs på en högre effekt, än med ett vindkraftverk 

med lägre märkeffekt som alltid går maximalt. I kommande ansökan planeras 
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tillstånd att sökas för vindkraftverk upp till 5,6 MW effekt och med en totalhöjd av 

högst 240 m. Inom den ramen finns flera vindkraftmärken.  

Men det är inte säkert att ett vindkraftverk med högre effekt är ekonomiskt 

fördelaktigare. Större vindkraftverk innebär också en högre initial investerings-

kostnad. Oavsett vilket märke som slutligen väljs, är Billyvind medvetet om att det 

är ett strikt ansvar för verksamhetsutövaren att se till att bland annat gränsvärdet 

för ljud inte överskrids.  

Det kortaste avståndet från någon bostad till närmaste vindkraftverk är enligt 

beräkningarna 1173 m. Den beräknade ljudnivån vid den bostaden, B,  är 39,0 

dBA, vilket innebär en klar marginal eftersom ljudnivån ökar exponentiellt med 

högre källjud. Både detta vindkraftverk och det med beviljat bygglov är då 

sammanräknade.  

 

Infraljud och lågfrekvent, ej hörbart ljud 

Energimyndigheten har låtit göra en kunskapssammanställning om infra- och 

lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar. (Slutversion 2011-05-22 Slutrapport 

till Naturvårdsverket. Kunskaps-sammanställning om infra-och lågfrekvent ljud 

från vindkraftsanläggningar.) I rapporten dras bland annat följande slutsatser: 

 

Infraljud (1-20 Hz) från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och än mindre på 

de avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid dessa 

nivåer bidrar till bullerstörning eller har andra hälsoeffekter. 

 

Lågfrekvent ljud (10-200 Hz) från moderna vindkraftverk är ofta hörbart vid 

gällande riktvärden för bostäder, men vindkraftsbullret har inte större innehåll av 

lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel 

buller från vägtrafik.  

 

Större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre vind-

kraftverk, även med hänsyn taget till total ljudnivå. Med allt större vindkraftverk 

kommer därför andelen lågfrekvensljud i vindkraftsbullret att öka. Det rör sig dock 

om en måttlig ökning, cirka 1 dB per fördubbling av effekt i frekvensområde 10-

160 Hz enligt beräkningar från danska studier. Det är därför inte troligt att allvar-

liga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden. 

Detta förutsatt att riktvärdet utomhus vid bostadens fasad, 40 dB (LAeq,24h), och 

Socialstyrelsen riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda. 



15 
 

Sammanfattningsvis dras i rapporten slutsatsen att en genomgång av det 

vetenskapliga underlaget visar att påstående, som ibland framställs, att infra-och 

lågfrekvent buller från vindkraft kan medföra risk för allvarliga hälsoeffekter i 

form av ”vibroakustisk sjukdom”, ”vindkraftssyndrom” eller skadlig 

infraljudspåverkan på innerörat, saknar belägg. 

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 är sannolikt inget 

problem. Om det däremot skiljer mer bör man göra en mer noggrann mätning. 

Enligt beräkningen av lågfrekvent ljud för varje näraliggande bostad kommer inte 

någon bostad att drabbas av lågfrekvent ljud heller som är utöver riktlinjerna.  

 

 

Skuggor och reflexer 

Under driftsfasen uppkommer rörliga skuggor och kan uppkomma reflexer från 

vindkraftverk. Hur stor påverkan blir relateras till antal soltimmar, närhet, 

solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Gränsvärdet för antal faktiska 

skuggtimmar som får påverka en fastighet är 8 timmar/år. Det teoretiskt maximala 

gränsvärdet som används som praxis är 30 timmar/år. Det senare gränsvärdet, det 

så kallade worst-case scenariot är högre eftersom där inte tas hänsyn till att solen 

ibland skyms av moln eller träd, vilket den i praktiken gör en stor del av tiden. 

Vidare får ingen bostad beröras med än 30 minuter per dag. 

Skuggorna är beräknade för en vågrät yta av storlek 5*5 m och som börjar 2 m 

ovanför marken. Gränsvärdet för antal faktiska skuggtimmar som får påverka en 

fastighet är 8 timmar/år och högst 30 minuter per dag. Det teoretisk beräknade 

värdet för skuggtid, det så kallade worst-case scenariot är högre eftersom där inte 

tas hänsyn till att solen ibland skyms av moln eller träd, vilket den i praktiken gör 

en stor del av tiden.  

Några bostäder kan enligt beräkningarna få en längre skuggtid per dag än 30 min 

och/eller en längre sammanlagd skuggtid per år än 8 timmar. Men den beräkningen 

bortser från mellanliggande byggnader och andra hinder. Efter att ha studerat hur 

varje bostad kommer att faktiskt påverkas, installeras vid behov en skuggautomatik 

så att vindkraftverket stängs av i så stor omfattning så att gränsvärdena för faktisk 

skuggtid hålls.  

Flicker är fenomen i elnätet som för slutkonsumenten innebär hastiga 

spänningsfall. Det uppstår främst när flera vindkraftverk samtidigt matar in el på 
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kraftnätet. Fenomenet är främst ett problem för nätägaren. Förutom den aktiva 

effekten, som är energibärande till konsumenterna, medför flera vindkraftverk en 

reaktiv effekt som tar stor plats i kraftnätet utan att tillföra energi i motsvarande 

grad. Reaktiv effekt kan motverkas genom åtgärder från nätägaren. Problemet är 

alltså lösbart men innebär en kostnad. 

Flicker har även betydelsen av hastiga ljusfenomen, som kan vålla obehag för 

betraktaren. 

Vindkraftverkets rotorblad kommer att vara antireflexbehandlade. 

 

 

Emissioner till luft 

Verksamheten innebär i princip inga emissioner till luft.  Avdunstning av använda 

rengöringsmedel kan förekomma i en mycket liten omfattning och regelbundet. 

 

 

Emissioner till mark och vatten 

Verksamheten innebär i princip inga emissioner till mark och vatten. 

I vindkraftverk finns olika oljor som växellådsolja, hydraulolja och vridväxelolja. 

Sammanlagd volym är mindre än 1 kubikmeter. Även batterier och fett krävs för 

verksamheten. Samtliga byts av servicepersonal med jämna intervaller och vid 

behov däremellan. Endast ackrediterade företag kommer att anlitas. 

 

 

Kemikalier 

I växellådan finns 300-400 liter specialolja. Den byts efter anmärknings på 

oljeprov med vanligen 4 till 7 års mellanrum 

I hydraulsystemet finns cirka 200 liter olja (annan typ) 

Vridaxeln innehåller cirka 40 liter olja och bytes ungefär vart åttonde år. 
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Batteriförbrukningen är 6 pennlampsbatterier per år, 2 st LC-R 127R2PG. 12 

V/7,2 Ah 

Smörjfett ingår med cirka 30 kg. 7-8 kg pumpas in ytterligare vid service 

halvårsvis för att kompensera förbrukning.  

Transformatorn, som placeras i tornet, kan vara fylld med cirka 800 l olja. Om 

transformatorn är i placerad i maskinhuset är den torrisolerad och utan olja. 

Utbildad och behörig personal kommer att ansvara för att byte av olja sker vid 

lämpliga intervaller utan att spilla olja till naturen. Oljan uppskattas behöva bytas 

var 4-5 år men kommer i praktiken att bytas vid behov eller eventuellt renas vid 

behov. Den använda oljan kommer att föras till därtill avsedd avfallsanläggning 

och tas om hand enligt hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a kapitlet 8§ Skadeansvaret. 

Efter vindkraftverkets livstid kommer det att monteras ner och nästan samtliga 

delar kommer att kunna återvinnas i enlighet med hänsynsreglerna, miljöbalken 2:a 

kapitlet 5§ Hushållningsprincipen.  

 

Avfall och farligt avfall 

Användande av kemikalier kan ha en negativ påverkan på naturen genom att vissa 

biotoper skadas eller får sämre levnadsbetingelser. I vindkraftverk används få 

kemikalier och de som används kommer att tas om hand och transporteras bort i 

den mån de inte förbrukas helt inom vindkraftverket. Använda kemikalier är oljor, 

batterier och fett. 

 

Förorenade områden 

Området där vindkraftverket föreslås placeras är skogsmark med varierande ålder 

på skogen. Det är inte känt för Billyvind att det skulle vara förorenat område. 

 

Egenkontroll 

Efter att bygglov erhållits och miljöprövning genomförts kommer 

arrendekontraktet att överlåtas till en andelsförening eller ett aktiebolag som ska 

äga och driva vindkraftverken. Det kan bli flera parter. Vid överlåtelsetillfället 

avser Billyvind att i kontraktet skriva in att verksamheten ska skötas i enlighet med 



18 
 

gällande lagstiftning, villkor i bygglovs- och anmälningsbesluten samt avtal och 

utfästelser som Billyvind står bakom.  

Byggnationen kommer att samordnas även om det blir flera parter. 

Verksamhetsutövaren, andelsföreningen/arna eller bolaget/n, bär, var för sig om 

det är flera parter, det yttersta ansvaret för att driften sker enligt villkor. Alla 

uppgifter ska fördelas till en eller flera befattningshavare. Beslutad fördelning av 

det organisatoriska ansvaret kommer att dokumenteras och förvaras tillsammans 

med andra handlingar som ska arkiveras, t ex redovisning och verifikationer.  

Verksamhetsutövaren/na ska besluta och dokumentera rutiner för att: 

• fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i 

gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön, 

 

• fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna samt 

dokumentera resultatet av dessa undersökningar och bedömningar enligt 

AFS 2000:5,   

 

• omgående underrätta tillsynsmyndigheten om driftsstörning eller liknande 

som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön  

 

• förteckna kemiska produkter och eventuella biotekniska organismer som kan 

innebära risker med uppgifter om namn, omfattning av användningen, hälso- 

och miljöskadlighet samt klassificering. 

 

För tillsyn och skötsel fodras enstaka personbilstransporter per månad. Skulle det 

bli nödvändigt att tvätta vindkraftverket efter transporten till platsen kommer det 

troligen att ske med enbart vatten. Skulle kemikalier bedömas bli nödvändigt för 

tillräcklig grad av rengöring, kommer kontakt först att tas med 

tillsynsmyndigheten. De villkor, som ställs i tillståndet, kommer att följas upp 

enligt de föreskrifter som meddelas. 

Övervakningstjänsten kommer att köpas från tillverkaren och skötas, troligen 

centralt från Tyskland, med fjärrövervakning, larmtjänst och återstart.  
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Allmänna hänsynsregler 

Att allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken hålls innebär, om det inte kan anses 

orimligt att uppfylla dem, i huvudsak krav att: 

• Den som bedriver verksamheten ska skaffa sig tillräcklig kunskap.  

• Begränsningar eller skyddsåtgärder ska vidtas för att förebygga, förhindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada för människors 

hälsa eller miljön. I det syftet ska bästa möjliga teknik användas. 

• Lämplig plats ska väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta möjliga 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

• Råvaror ska hushållas med och möjligheter till återanvändning och 

återvinning ska utnyttjas. I första hand ska förnybara energikällor användas. 

• Kemiska produkter eller biotekniska organismer, som kan befaras medföra 

risker för människors hälsa eller miljön, ska undvikas om de kan ersättas 

med mindre farliga produkter. 

Kunskapskravet är uppfyllt dels genom att det inom Billyvind finns en bred 

kompetens, dels genom att de juridiska personer som kan komma ifråga som 

köpare av hela eller del av projektet kommer i så fall att bli redan etablerade 

vindkraftföretag.  

 

 

 

 

Natur 

Miljön i det planerade etableringsområdet är ett landskap som till stora delar är 

täckt av skog. Exploateringsområdet ligger högt i förhållande till omgivningen. 

Västerut sluttar marken ned mot Gnyltån, som är Natura 2000-område. Det är 

dessutom skyddat i kommunens översiktsplan genom att det är ett s k C-område. 

Den föreslagna placeringen berör inte direkt någon känslig biotop, se figur 9 och 

10. Kartan i figur 10 är från Skogsstyrelsens Skogens pärlor.  De rödstreckade 

områdena markerar nyckelbiotop. De brandgula markeringarna är fornlämningar. 
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Figur 9: Områden med skyddad natur. Gnyltån är markerad, ett natura2000 område  

Källa: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se 

 

 
Figur 10: Karta från Skogens pärlor   Källa: Skogsstyrelsen. 

Förutom information via vad som är publicerat på internet har Billyvind i olika 

omgångar låtit inventera natur, fåglar och fladdermöss. 
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Avståndet mellan den bygglovsbeviljade placeringen och det vindkraftverk som nu 

söks för är cirka 600 m. Terrängen är likartad. Preliminärt bedömer Billyvind att 

inventeringarna är tillräckligt utförliga för att täcka även denna ansökan.  
 

 

 

Landskapsbild 

Inom området finns olika landskapskaraktärer – måttligt till starkt kuperad 

skogsbygd med odlingsinslag och starkt kuperad skogsbygd utan bebyggelseinslag. 

Landskapet är i stor utsträckning ett skogslandskap med produktionsskog av olika 

ålder. I väster, norr och öster finns sammanhängande öppna ytor med åker och 

betesmark. Etableringsplatsen ligger högt i förhållande till dessa odlingsområden. 

Det gör att vindkraftverken kommer att synas från långt håll, men med svag 

framtoning då skärpan minskar med avståndet. 

Öster och norr om etableringsplatsen finns det mesta av bebyggelsen. 

Vindkraftverken kommer att kunna ses från vissa punkter vid de närmast belägna 

bostäderna genom att vindkraftverken är högre än den mellanliggande skogen. En 

viktig faktor när det gäller synbarhet är hinder som ligger nära betraktaren. Det 

framgår av figur 11 att näraliggande hinder avskärmar för en betraktare, i högre 

grad ju närmare hindret är betraktaren. Det kan vara skog, hus, träd eller buskar.  

Av det skälet bedöms skogsmark ha en högre tålighet för vindkraft jämfört med de 

öppna jordbruksbygderna. 

 

 

Figur 11: Schematisk skiss över hur näraliggande hinder maskerar vindkraftverket. 
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I samband med bygglovsansökan togs flera foton för fotomontage. För att belysa 

hur landskapsbilden ser ut 2021/22 kommer nya foton att tas. 
 

 

 

Hydrologi 

Hela närområdet ingår i ett större område som är riksintresse för Skyddade 

vattendrag, se figur 3 ovan. De grundvattentillgångar som finns kommer att 

beaktas vid en byggnation. De hydrologiska förhållandena vid vindkraftverket ska 

i största möjliga mån förbli intakta trots de större ingrepp som sker vid montering 

och fundamentsgjutning. 

Gnyltån rinner väster om området och i sydöstlig riktning. Vattenmiljön är 

skyddad som riksintresse. Det påverkas inte av vindkraft. 

Den befintliga vägen som avses att användas, korsar Lysebäcken. Den extra 

förstärkning som kan behövas för transporterna torde redan vara anlagda i samband 

med byggnation av det bygglovsbeviljade vindkraftverket. Den vägdragning, som 

föreslagits innebär att branta stigningar undvikits och att fler vattendrag inte 

behöver korsas. Eventuell förstärkning kommer att utföras på ett 

fackmannamässigt vis och så att vattenavrinningen inte påverkas.   

 

 

Kulturmiljö 

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet. Lämningarna har tillkommit 

genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. Fornlämningar kan vara av 

enskild art, t.ex. en grav, eller flera lämningar samlade inom ett stort område. Alla 

fornlämningar skyddas enligt Kulturminneslagen (SFS 1988:950), som skall se till 

att förhindra borttagande, förstörelse och övertäckning. Området kring en 

fornlämning är också skyddat. Storleken på detta område beror på typen av 

fornlämning. 

Ingen av placeringarna som föreslås är i direkt anknytning till någon fornlämning.  
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Rekreation och friluftsliv 

Som all natur har området ett värde för friluftslivet. Det är till stora delar täckt av 

skog och hyser förhållandevis få bostäder. Allemansrätten gäller. Eftersom det inte 

krävs någon inhägnad förändras inte tillgängligheten vid normala väderlekar (Vid 

storm med risk för nedfallande grenar och iskastning (trots åtgärder för att 

förhindra sådana), är det ändå inte lämpligt att idka friluftsliv i området. Det finns 

potential för stora strövområden och kan även intressera svamp- och bärplockare. 

Vindkraftverk kommer därför inte att förta människors möjligheter till vandring, 

bär- och svampplockning mm.  

Vindkraftverk ger andra miljövärden, som kan tilltala natur- och miljöintresserade.  

 

 

Risk  och riskminimering 

Personskador 

Efter drifterfarenheter från tusentals vindkraftverk i Sverige och resten av världen 

har en slutsats kunnat göras om att risken för att personskador skall uppkomma till 

följd av havererande vindkraftverk är minimal och kan försummas. Det påstås inte 

att risken är obefintlig, men faran för människor är mycket låg.  

Dessa verk kommer att stå i skog. När det blåser finns alltid risk för nedfallande 

grenar och träd som välter. Ju högre vindhastighet är, desto större är belastningen 

på rotorblad och andra delar i vindkraftverken.  

 

 

Isbildning 

Risken för isbildning är mindre i södra Sverige än i norra. Sådan risk kan dock inte 

uteslutas. Risken är störst vid mycket hårda vindar. Åtgärder för att förhindra 

isbildning kommer att företas. 

Ingen vill ha en olycka. Men det finns heller ingen motsättning mellan allmän-

hetens intresse av att inte riskera nedfallande isbitar och verksamhetsutövarens 

intresse av att hålla rotorbladen isfria. Det finns ingen ekonomisk vinning av att 
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fuska med åtgärder som motverkar isbildning. Skulle det uppstå is på rotorbladen, 

dämpar det rotationen och elutbytet blir lägre.  

Att förutom tillverkarens åtgärder för att motverka isbildning, kommer det även att 

sättas upp varningsskyltar vid vägen till vindkraftverket. Rekommenderat 

säkerhetsavstånd enligt Boverket uppgår till navhöjden plus 3 gånger rotor-

diametern. Vid beräkning för tilltänkta verk blir säkerhetsavståndet 400 – 500 m.  

 

 

Miljömål 

Miljömål i Sverige 

1997 togs ett politiskt beslut som innebar att energipolitiken ska underlätta en 

omställning till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Omställningen innebär att 

Sveriges energiförsörjning ska utgå från varaktiga, helst inhemska, förnybara 

energikällor och en effektiv energianvändning.  

Riksdagen har antagit miljömål som syftar till att: 

• Främja människors hälsa 

• Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 

• Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 

• Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

• Trygga en god hushållning med naturresurserna 

Målen har konkretiserats till 16 punkter varav 6 anses särskilt centrala för 

energisektorn, se tabell 3. Energisektorn påverkar alla miljömålen på något sätt, 

men sex miljömål har av regeringen utpekats som de mest centrala. De målen är 

markerade med fet stil. Hur vindkraftparken påverkar dessa mål beskrivs i höger 

kolumn. De positiva effekterna förutsätter att annan elproduktion sker med större 

negativa effekter.  

 

 

 

 

 



25 
 

 

Miljömål  Positiv effekt           Negativ effekt 

1. Begränsad klimatpåverkan 

 

  

2. Frisk luft  Som mål nr 1. 

3. Bara naturlig försurning Som mål nr 1 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag Som mål nr 1 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö  Ingen effekt   Ingen effekt 
  

 

15. God bebyggd miljö 

 

 

 

 

 

 

16. Ett rikt väx- och djurliv 

Tabell 3: De svenska miljömålen och vilka effekter de planerade vindkraftverken kan antas få.                                            

Källa: Energimyndighetens hemsida.   

 

 

Regionala miljömål 

I Miljömål för Jönköpings län (utgiven 2014) delas miljömålen in i tre slags mål: 

Generationsmålet, Miljökvalitetsmålet och Etappmålen. Det är främst 

Generationsmålet som kan vindkraft kan bidra till uppfyllelsen av. 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås 

inom en generation. Med miljöproblemen menas klimatpåverkan och försurning. 

Klimatet påverkas av användningen av de fossila bränslena kol, olja, naturgas, 

bensin, diesel och flygfotogen. Detta anges som den största orsaken till den globala 

uppvärmningen. För att nå generationsmålet ska bland annat andelen förnybar 

energi öka. 

Konkret finns ett övergripande mål att det i Jönköpings län till 2050 ska det 

produceras minst 9 000 GWh förnybar energi. Till 2020 är målet att det ska finnas 

solcells. Och vindkraftsanläggningar, som tillsammans med el från kraftvärme gör 

att Jönköpings län till minst 50 procent är självförsörjande på el. 

Utsläpp, även koldioxid, från motsvarande mängd  

elproduktion i fossilbränslebaserade kraftverk, elimineras  

Många människor ser vindkraftverk positivt 

eftersom de vet att de producerar ren el. En 

del upplever även vindkraftverk som estetiskt 
tilltalande. 

Genom den inkomstförstärkning, som 

arrendeersättningen innebär för markägare 

och grannar, ökar de ekonomiska 
förutsättningarna för fortsatt drift av 

jordburksfastigheter.  

Buller och skuggor i närheten av 

bostäder är i hög eller liten grad 

störande. En del föredrar 

oförändrad landskapsbild. 
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Andra mål är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Även de naturgrusavlagringar som har stor 

betydelse för dricksvattenförsörjning, ska fortsatt vara bevarade. Vidare ska 

värdefulla våtmarker bevaras. 

De föreslagna vindkraftverken passar väl in i de regionala miljömålen för 

Jönköpings län. De bidrar på ett väsentligt sätt till att öka produktion av förnybar 

el. Att naturgrusavlagringar ska bevaras och att värdefulla våtmarker ska bevaras 

för framtiden ska beaktas. Det kan ske genom att stenkrossmaterial används till 

vägförstärkning. Däremot är det tveksamt om betongleverantörer ännu kan leverera 

betong utan naturgrus alls. Om åtgärder vidtas så att inte vattenavrinningen 

påverkas, skadas inte näraliggande våtmarker. 

 

 

Lokala miljömål 
 

I översiktsplanen citeras de nationella miljömålen. Kommunen avser att ta sin del 

av ansvaret i det arbetet.  Vetlanda kommun avser bli en miljökommun. Ett stort 

steg i den riktningen är målsättningen att det ska etableras 80 vindkraftverk i 

Vetlanda, som därigenom blir självförsörjande med el. 

 

ÖVRIGT 

Övriga intressen.  

I överlåtelseavtalet mellan Billyvind och föreningen (eller aktiebolaget) kommer 

Billyvind att ställa villkor så att såväl föreskrifter i de kommunala besluten som 

avtalade utfästelser ska hållas och bygdepeng utgå enligt Billyvinds policy.  

 

Jakt 

Då området inte inhägnas blir det inga problem för fortsatt jakt i området. Få 

studier har i dagsläget gjorts på vilt i närhet till vindkraftsetablering. Men enligt 

hörsägen från jägare och även efter kontakt med Jägarförbundet så har man inte 

märkt någon minskning av älg i områden med vindkraftverk, dock kan en viss 

tillbakagång ha skett av främst vildsvin. Däremot kan man uppleva jakten 

annorlunda med vindkraftverk i närheten. 


