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för områden i konfl ikt 
med försvarsmaktens 
intressen se sid 41

riksintresse kulturmiljö
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BEDÖMNING 
RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ 
OCH ÖVRIGA KULTURVÄRDEN 
Föreslagna områdena nr 8 Räpplinge, nr 11 
Dyestad, nr 10 Ryd-Rönnerum, nr 16 Albrunna 
norra och alternativt område nr 19 Grönhögen 
berör riksintressen för kulturmiljön. 
Föreslagna områden nr 5 Stora Istad, nr 7 Egby, 
nr 9 Gärdslösa, nr 15 Kastlösa södra, nr 20 
Skogsby och alternativa området nr 14 Kastlösa 
norra berör riksintressen för kulturmiljön i mindre 
utsträckning.

Trots att fl era områden längs östra kusten står helt 
eller delvis i konfl ikt med försvarsmaktens intressen 
bedöms områdena i dokumentet utifrån sina 
ingående kulturvärden.
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Området nr 2 Mellböda, berör inte något 
riksintresse för kulturmiljön. 
Söder om Böda hamn är fem verk etablerade. 
Till området kan sannolikt ett fåtal nya verk 
uppföras utan att kulturmiljön påverkas ytterli-
gare i någon större omfattning. Nya etableringar 
bör harmoniera med befi ntliga verk på platsen. 
För att beskriva nya etableringars påverkan på 
landskapet ska sådana visualiseras. Inga kända 
fornlämningar eller Böda hamn (K34) med dess 
medeltida läge berörs av en utbyggnad inom 
utpekat området. 

Område nr 5 Stora Istad, berör riksintressen 
för kulturmiljön, Löt (K27) och Hjärpestad-
Långöre (K26). Löt beskrivs som ett öppet 
småskaligt odlings- och beteslandskap med 
stenmursinhägnade åkrar och vägar. Hjärpestad-
Långöre karaktäriseras på samma sätt som Löt, 
men med välbevarade 1800-talsbebyggelse i 
byarna. Inom utredningsområdet fi nns fl era 
kända fornlämningar. Eftersom området är 
ianspråktaget av vindkraft bedöms inte ytterli-
gare enstaka etableringar påverka riksintressena 
eller Arbelunda-Valsnäs (K98) som ingår i länets 
kulturmiljöprogram.

Nya vindkraftverk bör harmoniera med 
befi ntliga verk på platsen. För att beskriva nya 
etableringars påverkan på landskapet ska sådana 
visualiseras. Det är god resurshushållning att 
utveckla vindkraften inom redan etablerade 
områden.
Område nr 7 Egby, berör riksintresset för 
kulturmiljön Hjärpestad-Långöre (K26) i väster 
och Hörninge (K25) i söder. Riksintressena 
bedöms inte påverkas ytterligare i och med 
att landskapet redan påverkat av storskalig 
vindkraft. För att beskriva nya etableringars 
påverkan på landskapet ska sådana visualiseras 
tillsammans med befi ntliga verk. Inom utred-
ningsområdena fi nns fl era kända fornlämningar 
som ska beaktas vid en utbyggnad. 

Stora Istad

Stora Istad

Lilla Istad

väg 925

Melböda

Mellböda

Böda

väg 136
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Egby

Egby
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Peterslund

0                              1                               2 km 
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Utbyggnadsområde nr 8 Räpplinge, ligger i de 
östra delarna av riksintresse för kulturmiljön, 
Borgholm-Räpplinge (K23). Området ingår även 
i länets kulturmiljöprogram, Räpplinge socken. 
Etablering av storskaliga vindkraftsanläggningar 
kan innebära kontraster mot småskalig och 
ålderdomlig bebyggelse. Vindkraftverken kom-
mer genom sin ansenliga storlek att vara synliga 
från närliggande kulturhistoriskt intressanta 
miljöer och från utpekade riksintresseområden 
som Borgholms slott och Slottsalvaret. Eftersom 
påverkan på kulturmiljön oftast är kopplad till 
den förändrade landskapsbilden kan en visuali-
sering visa i vilken omfattning landskapet och 
betydande kulturobjekt berörs vid en etablering. 

Närliggande riksintressen Gärdslösa-Runsten 
(K19) samt Hörninge (K25) bedöms inte påver-
kas av en utbyggnad.
Enligt fornminnesregistret fi nns det ett fl ertal 
kända fasta fornlämningar som boplatser och 
visten från sten-, brons- och järnåldern inom 
utredningsområdet, vilka ska beaktas vid lokali-
seringar.

Nr 9 Gärdslösa, ligger strax väster om 
riksintresse för kulturmiljön Gärdslösa-Runsten 
(K19). Till stor del ingår utredningsområdet 
även i länets kulturmiljöprogram, Östra Ölands 
odlingslandskap.

Ett fåtal nya etableringar bedöms inte ytterligare 
påverka riksintressen eller kända kulturvärden i 
någon betydande omfattning. Emedan påverkan 
på kulturmiljön oftast är kopplad till den föränd-
rade landskapsbilden kan visualiseringar visa 
i vilken omfattning landskapet och betydande 
kulturobjekt påverkas vid ny lokalisering. Nya 
vindkraftverk bör harmoniera med befi ntliga 
verk på platsen. För att beskriva påverkan på 
landskapet ska etableringar visualiseras. Inom 
utredningsområdet fi nns inga fornlämningar 
dokumenterade.

Räpplinge

Räpplinge

Äppelrum
Lindby Tall

Tryggestad

Hagby

Sättra

Störlinge

väg 925

Gärdslösa

Gärdslösa

0                              1                               2 km 

0                              1                               2 km 
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Inom utredningsområde nr 10 Ryd-Rönnerum  
är 5 verk uppförda och ytterligare etablering kan 
eventuellt vara möjlig.
I områdets östra delar berös riksintresset 
Rönnerums fornby (K17) och Algutsrum-Ryd 
(K17). Algutsrum-Ryd täcker ett stort område 
och föreslagna utbyggnadsområden för vindkraft 
ligger i dess utkant. 
Området ligger inom länets kulturmiljöplan 
Mittlandets järnåldersmiljöer (K25), Rönnerums 
järnåldersmiljö (K39) och Ryd (K42) där kul-
turhistoriskt intressanta byar, som Rönnerums 
radby med malmbebyggelse i norr och Ryd, en 
dubbel medeltida radby med malmbebyggelse 
ingår. 
I de östra delarna av utredningsområdet fi nns 
kända fornlämningar i form av hägnadssystem. 
Väg till Mittlandskogen i Ryd ingår i projektet 
värnade vägar, åtgärder kan komma att påverka 
vägens kulturvärde negativt. Vägen kan ej anses 
möjlig att användas i byggskedet om föränd-
ringar behöver göras. 
Vid ytterligare etableringar bedöms inte kultur-
värden påverkas negativt om verken placeras 
med stor försiktighet gällande fornlämningar 
och berörda kulturmiljöer, visualiseringar bör 
visa i vilken omfattning byarna Rönnerum och 
Ryd påverkas. 

Inom området nr 11 Dyestad, planeras det 
för uppförande av 5 stycken 2 MW verk. 
Etableringsområdet Dyestad berör till stor del 
riksintresse för kulturmiljön Gärdslösa- Runsten 
(K19) och ingår även i länets kulturmiljöpro-
gram Östra Runstens odlingslandskap (K44) 
samt Långlöts socken (K36). Etableringar inom 
Dyestad kommer att upplevas från kulturhisto-
riska miljöer som radbyarna utmed östra Öland. 
Vid Lerkaka är landborgen mycket markant 
med en vidsträckt utsikt åt både sjösidan och 
inlandet. Påverkan på kulturmiljön är oftast 
kopplad till den förändrade landskapsbilden. I 
länsstyrelsens beslut från 2010-03-04 gällande 
överklagande av bygglov för nybyggnation 
av vindkraftverk gjordes en bedömning att de 
planerade vindkraftverken kommer att dominera 
det öppna jordbrukslandskapet men att en större 
grupp inom området inte medför påtaglig skada 

Ryd-Rönnerum

Stora Rör

Isgärde

Ryd

Rönnerum
väg 136

0                              1                               2 km 

Dyestad

Runsten

Bjärby

väg 925

Lerkaka

Folkerslunda

0                              1                               2 km 
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på riksintresset. Därmed får vindkraftverkens 
placering och utformning, med hänsyn till det 
allmänna intresset att bygga ut vindkraften, 
accepteras ur landskapsbildssynpunkt. Fornläm-
ningar och stenmurar ingår i etableringsområdet 
och ska beaktas vid markarbeten, vägdragningar 
och dylikt. 

Törnbotten nr 12 ligger inom riksintresse 
för kulturmiljö Rönnerums fornby (K29) och 
Algutsrum-Ryd (K17) samt Kulturmiljöprogram-
met Mittlandets järnåldersmiljö (K25) på en 
visuellt utsatt plats på landborgets krön.
En pågende plan visar att vindkraftens största 
påverkan på kulturmiljön är det rent visuella. På 
de fl esta platser är dock påverkan inte så stor att 
det inte går att kombinera en vindkraftsetable-
ring med bevarande av kulturmiljön. 
Det fi nns ett fl ertal registrerade lämningar inom 
utredningsområdet, med en tydlig koncentration 
i sydvästra delen. 
Borttagning av stenmurar kan påverka upplevel-
sen av odlingslandskapet eftersom de är typiska 
agrara monument.
Trots att vindkraftverken syns från långt håll, 
bedöms påverkan på upplevelsen av riksintresset 
vara liten. 
Transporter av vindkraftverk kan innebära att 
vissa vägsträckor behöver rätas ut eller att sten-
murar och dylikt behöver fl yttas. Landsvägen 
på södra och mellersta Öland ingår i projektet 
Värnade vägar och rådgivning bör sker med 
Kulturmiljöenheten på länsstyrelsen avseende 
åtgärd på väg eller fornlämning.

Utredningsområdet nr 21 Ullevi omgärdas av 
byarna Ullevi, Torp och Gårdby. Inom utred-
ningsområdet fi nns ett antal kända fasta forn-
lämningar i form av bland annat stensättningar, 
boplatser, gravfält, husgrunder och en fornborg. 
Enligt samtal med Länsstyrelsen 2010-11-18 
konstaterades att fornborgen saknar upplevelse-
värde och pedagogiskt värde varför ett mindre 
skyddsavstånd än 1000 meter kan vara aktuellt. 
Mångfalden av forn- och kulturlämningar 
innebär att vid en etablering, ska kulturmiljöen-
heten på länsstyrelsen kontaktas för rådgivning 

Törnbotten

Arontorp

Björnhovda

väg 136

väg 137

Algutsrum

Törnbotten

Ullevi

väg 925

Ullevi

Dörby

Torp

Övra 
Ålebäck

Gårdby

0                              1                               2 km 

0                              1                               2 km 
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beträffande lämningarna. Etablering ska föregås 
av en arkeologisk förundersökning.

I söder gränsar utredningsområdet till riksin-
tresse för kulturmiljö Gårdby. Riksintresset 
utgörs av ett öppet öländskt odlingslandskap 
med sockencentrum och mycket välbevarade 
bymiljöer. 

Det öppna jordbrukslandskapet innebär att en 
etablering av vindkraft i området kommer att 
dominera landskapsbilden och kan påverka 
värdefulla miljöer långt från utredningsområdet. 
Visualiseringar bör visa i vilken omfattning 
kulturhistoriskt intressanta miljöer påverkas. 

En etablering inom utredningsområdet bör 
kunna accepteras ur landskapsbildsynpunkt med 
hänseende till det allmänna intresset att bygga 
ut vindkraften. Stenmurar och övriga agrara 
monument som fi nns inom etableringsområdet 
ska beaktas vid markarbeten, vägdragningar och 
dylikt.

Området nr 20 Skogsby tangerar i sydväst 
riksintresse för kulturmiljön Eriksöre (K10) och 
Kalkstad-Lenstad (K11) samt ligger inom länets 
kulturmiljöprogram Mittlandets järnåldersmiljö 
(K25). 
Kända fasta fornlämningar fi nns i närområdet. 

Den föreslagna etablering av mindre testverk 
som är aktuella i Skogsby bedöms inte påverka 
berörda riksintressen och kulturvärden.

Utredningsområdet nr 15 Kastlösa södra är 
etablerat med 16 stycken verk med en total ef-
fekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. 
Vid ett generationsskifte kan nya verk komma 
att bli mer än dubbelt så höga som de befi ntliga. 
Den stora skillnaden i höjd innebär att nya verk 
kan komma att påverka kulturvärden i betydligt 
större utsträckning än befi ntliga.

Ett generationskifte kommer att påverka 
riksintresse för Albrunna-Vickleby (K5) och 
kulturmiljöprogrammet Sydvästra Ölands 

Skogsby

Eriksöre
Kalkstad

SkogsbyRunsbäck
väg 136

Kastlösa södra

Nedra Västerstad

Övra Västerstad

0                              1                               2 km 

0                              1                               2 km 
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odlingslandskap (K6). Dessutom kan kultur-
historiskt intressanta platser som Alunbruket i 
Degerhamn, Kastlösa by och Bjärby påverkas.
En känd fast fornlämningar i form av en sten-
sättning fi nns i utredningsområdets västra del. 

Det öppna landskapet innebär att en etablering 
av vindkraft i området kommer att vara väl 
synlig och kan komma att påverka värdefulla 
miljöer långt från utredningsområdet. Men 
en väl samlad grupp inom området bedöms 
inte medföra påtaglig skada på riksintresset. 
Visualiseringar bör visa i vilken omfattning 
kulturhistoriskt intressanta miljöer påverkas. 
Fornlämningar i etableringsområdet ska beaktas 
vid markarbeten, vägdragningar och dylikt. 

Nr 16 Albrunna norra ligger i ett landskap som 
består av åkerlappar, vattenfyllda kalkbrott och 
brott där kalkstensbrytning fortfarande pågår.
Inom området fi nns riksintresset Albrunna-
Vickleby (K5) och kulturmiljöprogrammet 
Sydvästra Ölands odlingslandskap (K6). 
En etablering kan komma att påverka den 
speciella gårdsbebyggelsen i Albrunna. 
Kända fasta fornlämningar fi nns i utrednings-
områdets västra delar, boplatser av stenålderska-
raktär och kalkstensbrotten är klassade som 
industriminnen. 

Det öppna landskapet innebär att en etablering 
av vindkraft i området kommer att vara väl 
synlig och kan komma att påverka värde-
fulla miljöer långt från utredningsområdet. 
Visualiseringar bör visa i vilken omfattning 
kulturhistoriskt intressanta miljöer påverkas. 
Fornlämningar i etableringsområdet ska beaktas 
vid markarbeten, vägdragningar och dylikt. 

Utredningsområdet nr 18 Ventlinge  är etablerat 
med 5 stycken verk med en total effekt på 1,13 
MW och en totalhöjd på ca 45 meter. 
Vid ett generationsskifte kan nya verk komma 
att bli från dubbelt så höga till tre gånger så höga 
som de befi ntliga. Den stora skillnaden i höjd 
innebär att nya verk kan komma att påverka 

Albrunna norra

Albrunna

Degerhamn

väg 136

Södra Möckleby

0                              1                               2 km 
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kulturvärden i betydligt större utsträckning än de 
befi ntliga.
En generationsväxling inom området bedöms 
kunna ha stor påverkan på Albrunna-Vickleby 
(K5), Sebberneby (K2) och Ås (K1). Hänsyn 
ska också tas till länets kulturmiljöprogram 
Ventlinge och Ås socknar (K25) och byarna 
Ventlinge, Mörbylilla radby, Ventlinge kyrkan 
med kalkmålningar från 1400-talet samt Seb-
berneby.
Kända fasta fornlämningar fi nns i utrednings-
områdets västra delar som lämningar efter 
en stensättning och en boplats av stenålders 
karaktär.

Vindkraftverk kommer att dominera det öppna 
landskapet men en väl sammanhållen grupp 
inom området bedöms inte medför påtaglig 
skada på riksintresset. Visualiseringar bör 
visa i vilken omfattning kulturhistoriskt 
intressanta miljöer påverkas. Fornlämningar i 
etableringsområdet ska beaktas vid markarbeten, 
vägdragningar och dylikt. 

Det alternativa utredningsområdet nr 13 Dörby 
omgärdas av byarna Bröttorp, Norra Möckleby, 
Dörby och Bostorp.
Kända fasta fornlämningar fi nns i utredningsom-
rådets västra delar, som lämningar efter en rund 
stensättning, 17 meter i diameter och 1,8 meter 
hög samt en boplats av stenålderskaraktär. Vid 
en etablering ska kulturmiljöenheten kontaktas 
för rådgivning beträffande fornlämningarna. 
Området ligger liksom Törnbotten och Ryd inom 
Mittlandets Järnåldersmiljöer (K25). 
Transporter av vindkraftverk kan innebära att 
vissa vägsträckor behöver rätas ut eller att sten-
murar och dylikt behöver fl yttas. Landsvägen 
på södra och mellersta Öland och Dörby allé 
ingår i projektet Värnade vägar och rådgivning 
bör i sådana fall sker med Kulturmiljöenheten på 
länsstyrelsen.
Det öppna jordbrukslandskapet innebär att en 
etablering av vindkraft i området kommer att 
dominera landskapsbilden och kan påverka 
värdefulla miljöer långt från utredningsområdet. 
Visualiseringar bör visa i vilken omfattning 
kulturhistoriskt intressanta miljöer påverkas. 

Ventlinge

Mörbylilla

Kristinelund

Ventlinge

Grönhögen

väg 136

0                              1                               2 km 

Dörby

Dörby

Bostorp

Bläsinge

Bröttorp

Norra Möckleby

väg 925

0                              1                               2 km 
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Vindkraftverkens placering och utformning 
kan accepteras ur landskapsbildssynpunkt med 
hänsyn till det allmänna intresset att bygga ut 
vindkraften. Fornlämningar och stenmurar ingår 
i etableringsområdet ska beaktas vid markarbe-
ten, vägdragningar och dylikt. 
Om både Dörby och Ullevi etableras bedöms 
dock påverkan på befi ntliga kulturvärden bli 
betydande. 

Inom riksintresset Albrunna-Vickleby (K5), 
ligger det alternativa utredningsområdet nr 
14 Kastlösa norra. Området skall ses som ett 
alternativ till Kastlösa södra. 
En etablering inom området bedöms inte påtag-
ligt påverka riksintresset. 
Fornminnen fi nns inom området i sydväst och 
nordost.
Vid en etablering av vindkraft inom Kastlösa 
norra ska hänsyn tas till  kringliggande kul-
turhistoriskt intressanta miljöer. Av särskilt 
intresse anses Bredinge radby, Risinge hamn och 
Kastlösa by vara. 

Om både Kastlösa norra och Kastlösa södra 
etableras bedöms dock påverkan på befi ntliga 
kulturvärden bli betydande. 

Inom det andra alternativa utredningsområdet, 
nr 19 Grönhögen, fi nns en etablerad vind-
kraftspark med en total effekt på 1,8 MW och en 
totalhöjd på ca 45 meter. Området ska ses som 
ett alternativ till Ventlinge. Vid ett generations-
skifte kan nya verk komma att bli från dubbelt 
så höga till tre gånger så höga som de befi ntliga. 
Den stora skillnaden i höjd innebär att nya verk 
kan komma att påverka kulturvärden i betydligt 
större utsträckning än de befi ntliga.

En generationsväxling inom området kan 
komma att påverka riksintressena Sebberneby 
(K2) och Ås (K1) samt kulturmiljöprogrammet 
Ventlinge och Ås socknar (K25). Närheten till 
väg 136 som ingår i projektet Värnade vägar ska 
också beaktas vid en generationsväxling.

Kastlösa norra

Kastlösa

väg 942

Risinge

Bredinge strand

Bredinge

Grönhögen

Grönhögen

väg 136

0                              1                               2 km 

0                              1                               2 km 
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Större verk antas också komma att medför en 
påverkan på miljön i Ottenby, Parboäng och vid 
två av Ölands största gravfält. 

Det öppna landskapet innebär att en etablering 
av vindkraft i området kommer att vara väl 
synlig och kan komma att påverka värdefulla 
miljöer långt från utredningsområdet. En eta-
blering på platsen bedöms kunna ske utan att 
dokumenterade kulturvärden påverkas negativt. 

Om både Ventling och Grönhögen etableras 
bedöms dock påverkan på befi ntliga kulturvär-
den bli betydande. 

fornlämning

fornborg

väderkvarn

industriarv

byggnadsminnen

järnvägsbank

riksintresse kulturmiljö

världsarv

värdefull kulturmiljo

kulturvårdsmiljöplan

värdefull bebyggelse

stensträngsbuffrar

mittlandets järnåldersmiljö

Teckenförklaring till kartor för delområden
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BEDÖMNING 
RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV 
OCH REKREATIONSVÄRDEN

Friluftsliv och rekreationsvärden kan påverkas 
negativt både visuellt och av ljudalstring från 
vindkraftverk. Vindkraftverk är stora och syns 
på långt håll i ett fl ackt och öppet landskap. 
Ställningstaganden som att regionen ska bli 
helt fossilfri till 2030 gör dock att vindkraften 
måste få synas i landskapet. Målsättningen är 
framtagen av regionens egen klimatkommission 
och har förankrats både inom den privata och 
offentliga sektorn.
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En utbyggnad i område nr 2 Mellböda berör riksintresset Norra Ölands 
kuster (F6). Ett fåtal nya verk bedöms inte ytterligare medföra någon 
påtaglig negativ påverkan på riksintresset eftersom vindkraften redan 
är etablerad i området. För att minimera påverkan på friluftslivet bör 
ytterligare enstaka verk lokaliseras utanför 100 meter strandskyddat 
område. De befi ntliga vindkraftsverken påverkar idag inte tillgänglighe-
ten till området.
Riksintressen för friluftslivet som kan påverkas visuellt av en utbyggnad 
i nr 8 Räpplinge är Borge hage och Slottsalvaret i väster. Ca 4 km 
sydväst om nr 11 Dyestad ligger riksintresset Gråborg-Jordtorpsåsen. 
Mellan Dyestad och riksintresset breder mittlandsskogen ut sig. Skog 
kan ha en visuell avskärmande effekt beroende från vilken utsiktspunkt 
man befi nner sig. Eventuellt kan verken upplevas från högre öppnare 
höjder som Jordtorpsåsen. 

Utredningsområdena nr 18 Ventlinge, nr 16 Albrunna norra och det 
alternativa området nr 19 Grönhögen kan visuellt komma att påverka 
Eketorps borg. Denna fornborg är arkeologiskt väl undersökt och har 
rekonstruerats under lång tid. Borgen är ett av Ölands mest uppskattade 
besöksmål med stora pedagogiska och upplevelsemässiga värden.
Kusten mellan Degerhamn och Grönhögen är ett populärt utfl yktsmål 
och eftersom väg 136 ligger nära kusten är det ett lättillgängligt område. 
Området kan till viss del komma att påverkas visuellt av utredningsom-
rådet nr 18 Ventlinge, nr 15 Kastlösa södra och det alterativa området 
nr 19 Grönhögen. 
Ölands södra udde (F13) och Stora Alvarets norra del (F12) är utpekat 
som riksintresse för friluftsliv. Ölands södra udde är ett av landets 
mest välbesökta naturområden med upp emot 200 000 besökare per år. 
Visuellt kommer området att påverkas av det alternativa utrednings-
området nr 19 Grönhögen. Området kan också till viss del komma att 
påverkas av utredningsområdet nr 18 Ventlinge. Utredningsområdet 
nr 20 Skogsby gränsar till Stora Alvarets norra del men bedöms inte 
påverka riksintressen negativt.

LANDSKAPSBILDEN
Eftersom Öland är en långsmal ö med ett oftast öppet landskap där 
siktlinjerna är långa kommer, oavsett vilka områden som pekas ut som 
lämpliga för vindkraft, i stort sett all etablering av vindkraftsgrupper 
eller parker att utgöra storskaliga inslag i landskapet.
På många platser kan man uppleva utblickar över öppna jordbruksmar-
ker och kulturbygder där bland annat stenmurar och åkerholmar vittnar 
om mänsklig påverkan. Därför fokuserar MKB på förväntad påverkan 
för varje utredningsområde. Påverkan på landskapet inom utrednings-
områdena har bedömts övergripande i samband med andra faktorer 
som landskapets natur- och kulturvärden. För landskapet i stort bedöms 
påverkan på landskapsbilden bli minst om vindkraft etableras i ett antal 
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väl avskilda och koncentrerade grupper. Stora opåverkade områden 
som utgörs av skogs- och odlingslandskap har ett visst skydd enligt 
MB 3 kap 2 § och skall skyddas från nya ingrepp som ändrar områdets 
karaktär. Områden där vindkraften redan är etablerad kan inte anses som 
opåverkade.

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Upplåtande av mark vid etablering av vindkraft innebär en ekonomisk 
ersättning till markägare och berörda grannar. Lokalbefolkningen kan 
också erbjudas att delta ekonomiskt i ett vindkraftsprojekt.  Tillfälliga 
arbetstillfällen skapas under anläggningstiden och senare vid driften i 
form av service, tillsyn och underhåll. 

En vindkraftsutbyggnad nära en tätort eller ett samhälle kan på längre 
sikt begränsa ortens tillväxtområde. 

SOCIALA KONSEKVENSER
För att minska negativ påverkan på boendemiljöer och rekreations-
värden krävs det att verken får rätt lokalisering och utformning inom 
utredningsområdena. Vid tillståndsansökan prövas verkens lokalisering 
enligt MB och vid anmälan prövas lokaliseringen i samband med 
bygglovsansökan. Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken kan tillstånd 
till uppförande av en vindkraftsanläggning bara ges om kommunen har 
tillstyrkt det, 16 kap 4 § MB. Detta innebär att kommunen har vetorätt i 
mål som handläggs av miljödomstolen eller av miljöprövningsdelegatio-
nen hos länsstyrelsen.

Oönskade konfl ikter kan uppstå om endast markägare kan ta del av 
vinsten från etableringar medan grannar och lokalbefolkning kan 
drabbas av störningar. För att minska konfl ikterna kan med fördel olika 
fördelningsmodeller användas så att kringliggande fastigheter får del av 
arrendet även om inga verk lokaliseras till platsen. 

Etableringar kan ibland generera en så kallad bygdepeng som kommer 
bygden till godo. En sådant stöd kan underlätta etableringar i glesbyg-
den och stärka lokalbefolkningens intresse för en vindkraftsutbyggnad. 
Vindkraft kan även hjälpa till att synliggöra vårt behov av energi.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Ljud

Vindkraftverk kan ge upphov till störande buller för den som bor nära. 
Naturvårdsverkets rekommendationer för buller utomhus är satt till 40 
dB(A) vid bostad. I vissa störningskänsliga områden vid bostäder och 
i områden med lågt bakgrundsljud kan riktvärden på 35 dB(A) gälla. 
Detta riktvärde ska dock inte tas för givet eftersom Miljööverdomstolen 
(MÖD) i ett fl ertal fall där klaganden ansåg att 35 dB(A) skulle tilläm-
pas fastställde riktvärdet till 40 dB(A).
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För att tillgodose en acceptabel ljudnivå och inte överskrida nämnda 
rekommendationer har ett schablonavstånd till bostäder på 500 meter 
använts i utsökningen av lämpliga etableringsområden för vindkraft. 
Hur vindkraftverken påverkar närliggande bostäder kräver vidare studier 
i varje enskilt fall och är bland annat beroende av hur många verk det 
fi nns på platsen och förhärskande vindriktning.

Skuggor och reflexer
Boende i närhet av vindkraftverk kan uppleva störande skuggor från 
verkets rotorblad. Detta kan undvikas av en genomtänkt placering 
eller att skuggsensorer stänger av verken då risken fi nns för störande 
skuggbildning. Stora verk med mer långsamtgående rotorblad upplevs 
generellt som mindre störande än små verk med snabbgående rotorblad. 
Genom att tillämpa Boverkets riktvärden för skuggeffekter, åtta timmars 
faktisk skuggeffekt per år och 30 minuter om dagen, kan skuggstör-
ningar minimeras. Refl exer kan förebyggas med antirefl exfärg.

Ljus
Enligt transportstyrelsens föreskrifter ska vindkraftverk förses med 
ljusmarkeringar. Vilka konsekvenser ljuset får beror på hur belysningen 
utformas samt försiktighetsåtgärder. Idag fi nns inga riktlinjer för stör-
ningar av det här slaget. I ett glesbebyggt öppet landskap kan blinkande 
ljus i mörker upplevas som störande. Det är mycket viktigt att ljuset blir 
likvärdigt inom en grupp och att blinkande ljus synkroniseras så långt 
som möjligt.
Exempelvis kan påverkan minskas på närliggande bebyggelse om ljuset 
dimmas ner nattetid och skärmas av från marken. Ny teknik gör att 
hinderljus endast behöver tändas när fl ygtrafi k närmar sig.

Säkerhet
Byggnader ska utformas och placeras så att deras avsedda användning 
inte inverkar menligt på trafi ksäkerheten eller på annat sätt medför fara 
eller betydande olägenheter för omgivningen 2 kap 6, 8 och 9 §§ PBL. 
Detta gäller även vindkraftverk med en totalhöjd på över 20 meter, 6 
kap 1 § PBF. 

Risker med vindkraftverk avser framförallt nedfall av delar eller is. 
Genom regelbunden service och underhåll av vindkraftverk kan en god 
säkerhetsnivå upprätthållas och eventuella risker minimeras. Förelig-
gande risker gällande olyckstillbud och hur undsättning kan genomföras 
bör analyseras vid en etablering.

 Vid lokalisering nära luftledningar bör ledningarna förläggas i mark.
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FLORA OCH FAUNA
I ett fl ertal av de föreslagna områdena för vindkraftsetablering har 
rödlistade arter återfunnits. Förekomst av kända hotade eller sällsynta 
arter inom ett område kan kräva särskild hänsyn. Vid en etablering av 
vindkraft kan Artdatabankens rödlista ge en bild av områdets status 
gällande hotade arter. Förekomst av känsliga arter bör redovisas vid en 
etablering.

Sprängning och byggande av vägar innebär bestående förändring av 
miljön och det är stor skillnad på olika mark- och vegetationstypers 
tålighet. I våta områden eller där hydrologin förändras vid markbe-
redningar kan påverkan bli bestående. Påverkan på vegetation kan på 
sådana ställen kvarstå längre än till exempel vegetation på åkermark. 

Förutom åtgärder som byggande av tillfartsvägar och sprängning för 
kabeldragningar vilka är bestående miljöförändringar är eventuellt 
uppkomna skador på växtligheten oftast övergående. 

Landdäggdjur påverkas i stort sett inte av vindkraftverk i drift,endast 
kortvariga störningar kan förekomma i byggskedet. Vindkraftsetablering 
i vatten eller till havs kan framförallt påverka fi skar samt marina kustle-
vande däggdjur som sälar och tumlare. Avvikelser kan bestå i störningar 
som ljud, grumling och sedimentation. Vid åtgärder i vatten krävs i regel 
ett tillstånd enligt 11 kap 9b § MB.

FLADDERMÖSS OCH FÅGLAR
När det gäller djurlivet är det främst fl addermöss och fåglar som kan 
påverkas negativt av vindkraftsetableringar. I områden där det kan 
fi nnas fl addermöss bör lokala förekomster redovisas i samband med 
tillståndansökan eller anmälan enligt miljöbalken. Platser som kan vara 
särskilt känsliga är där vindkraftverk lokaliseras i anslutning eller närhet 
till större skogsområden som Mittlandsskogen, eller våtmarker och 
bevattningsdammar. 

Hur mycket fåglarna störs av vindkraftverk varierar mellan olika arter. 
Rovfåglar är mer känsliga för påverkan än andra arter. Studier visar att 
rovfåglar är känsliga för vindkraftsetableringar intill födosökslokaler 
och häckningsplatser. Andra störningseffekter som kan uppstå är att 
fåglarna undviker exploaterade platser. 

Där områdets fågelliv inte inventerats ska vid ny lokalisering fågellivet 
kartläggas och eventuella rovfåglars födosökslokaler och häcknings-
platser lokaliseras. Fågelinventeringar ska ske vid rätt tidpunkt. Äldre 
inventering bör värderas med avseende på aktualitet. I vissa fall kan 
det visa sig nödvändigt med nya kartläggningar. I samband med till-
ståndsansökningar eller anmälan enligt miljöbalken ska varje projektör 
redovisa hur en vindkraftsetablering kan komma att påverka fågellivet 
lokalt. Vindkraftverk bör placeras så att de inte bildar spärrlinjer för 
vare sig jagande- eller fl yttande fåglar.
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EN HÅLLBAR UTVECKLING
Allmänt

Ett övergripande mål vid nyetableringar av verksamheter är att främja 
en hållbar utveckling för att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö 1 kap 1 § MB. Vindkraft är en 
lokal, ren energikälla som vid rätt lokalisering ger mycket liten miljöpå-
verkan. Eventuella miljöeffekter som skuggor och buller försvinner när 
produktionen upphör och verken demonteras. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer påverkas inte negativt av en vindkraftsutbyggnad 
5 kap MB. Vindproducerad el är en ren energikälla och bidrar till att 
sänka utsläpp av koldioxid, kvävedioxid och svaveldioxid där den 
ersätter energi från fossila bränslen.

I december år 2000 antogs ramdirektivet för vatten i alla EU:s med-
lemsländer (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG) och 
särskilda vattenmyndigheter inrättades. I myndighetens arbete med att 
förbättra kvaliten på grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvattenföre-
komster används miljökvalitetsnormer och 2009 togs det första beslutet 
om MKN i form av kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster. 
För grundvatten gäller krav på kemisk och kvantitativ status avseende  
utgångspunkt. För ytvatten ställs krav med utgångspunkt från ekologisk 
och kemisk status. Eftersom många av länets vattenförekomster har 
sämre status syftar normen för fl ertalet av dessa vatten till att nå god 
status senast den 22 december 2015.

På många platser på Öland är jordtäcket tunt, vilket kan medföra att det 
kan krävas sprängning av berggrunden vid uppförande av vindkraftsver-
kens fundament. Varje plats är unik och en bedömning görs vid lokalise-
ringsprövningen om grundvattnet kan påverkas negativt vid uppförande 
av vindkraftverk. Utredningsområdena Räpplinge, Törnbotten och 
Dörby ligger inom skyddsområde för vattentäkt där skyddsområdets 
föreskrifter ska beaktas vid en etablering. Enligt grundvattenkartering 
i Kalmar län framtagen av SGU fi nns det inom Kastlösa norra måttliga 
till stora uttagsmöjligheter för grundvatten i jordlagren.

Miljömålen
Miljömålen ska vara vägledande för att bedöma en hållbar utveckling 
vid tillämpning av bestämmelserna i miljöbalken. Det fi nns 16 natio-
nella miljökvalitetsmål som är kopplade till 93 olika regionala delmål. 
I samband med en revidering av de regionala miljökvalitetsmålen 
beslutade Länsstyrelsen att det regionala målet för vindkraftsproducerad 
el i Kalmar län ska år 2015 uppgå till 500 GWh. Idag ligger produktio-
nen på ca 130-140 GWh.

Vindkraftsutbyggnaden på Öland har koppling till miljömålen: 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen 
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övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö 
och Ett rikt växt- och djurliv.
Vindkraft i sin egenskap av förnybar energikälla går väl ihop med fl era  
miljömål då den ersätter elproduktion från anläggningar som använder 
fossila bränslen. 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försur-
ning, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skär-
gård  är alla förknippade med utsläpp av försurande och övergödande 
ämnen som svaveldioxid och kväveoxid samt klimatpåverkan av kol-
dioxid. Etablering av vindkraftverk innebär att utsläpp av förorenande 
ämnen till luft, mark och vatten minskar. I och med det bidrar vindkraft 
till att uppfylla samtliga miljömål som är relaterade till luftutsläpp. 

Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingsland-
skap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv kan i viss mån 
komma att påverkas negativt. Negativa effekter på biologisk mångfald, 
på jordbruksproduktion och kulturlandskapets kontinuitet kan begränsas 
i samband med tillståndsansökan eller vid anmälan genom att stor vikt 
läggs på anläggningens utformning, verkens lokalisering samt på visuell 
och audiell påverkan.

Klimatfaktorer
El från ett vindkraftverk med en effekt på 1 MW kan på ett år minska 
utsläpp av koldioxid med ca 2 500 ton (SOU 1999:75). Allteftersom 
den tekniska utvecklingen framskrider samt att 10 MW gränsen för en 
vindkraftsgrupp har upphört på Öland, kan Borgholm och Mörbylånga 
kommun bidra till att uppnå det regionala planeringsmålet för vindkraft-
sel och på så sätt minska utsläpp av koldioxid.

GENERATIONSSKIFTE
Inom ett utbyggnadsområde kan det fi nnas verk av olika ålder och 
utseende. Vid generationsskifte av vindkraftsverk inom ett utbyggnads-
område ska man efter platsens förutsättningar sträva efter ett enhetligt 
utseende på gruppen. Vid en eventuell generationsväxling kan moder-
nare och effektivare vindkraftverk ersätta de uttjänade verken.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA, HINDRA ELLER MOTVERKA NEGATIV 
MILJÖPÅVERKAN

Mellan ett vindkraftverk och närmsta bostad ska det vara ett minsta 
avstånd på 500 meter till skydd mot buller och skuggbilder. I plane-
ringsunderlaget Ölandsvind har ett sådant minsta skyddsavstånd mellan 
utredningsområdena och bostäder använts. I vidare utredningar ska 
förhärskande vindriktning iakttas och verken ska placeras så att ljudni-
vån vid bostadshus inte överstiger 40 dB(A). 
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Antalet faktiska skuggtimmar bör inte överstiga 8 timmar per år eller 30 
minuter per dygn. Vindkraftverk kan stängas av med ett skuggurkopp-
lingsrelä under tider då solen står i ett sådant läge att det kan ge upphov 
till störande skuggbilder på bostäder.

Öland är rikt på fornlämningar. Berörs fornlämningar gäller Lagen 
om kulturminnen, åtgärder prövas av länsstyrelsen och meddelas i ett 
särskilt beslut. Om en okänd fornlämning påträffas vid markarbeten i 
samband med vindkraftsetableringar ska arbetet avbrytas och länsstyrel-
sen kontaktas.

För att minimera påverkan på landskapsbilden och betydande kulturob-
jekt ska verken placeras i väl sammanhållna grupper. 

I samband med anläggandet av vindkraftverk kommer vissa ingrepp 
i naturmiljön att vara nödvändiga, som tex. för ledningsdragningar, 
fundament eller nya vägar. Om hänsyn tas till kända naturvärden vid 
ny lokalisering av verk bedöms föreslagna etableringar av vindkraft 
kunna komma till stånd utan en påtaglig negativ påverkan på värdefulla 
naturmiljöer och riksintressen. 
För att minska negativa effekter på växt- och djurliv ska byggskedet 
anpassas efter känsliga fågelarters häckningssäsong och till perioder då 
markarbeten gör minst skada, exempelvis vid torka eller tjäle.

Verk som placeras inom strandskyddat område, 100 - 300 meter, kräver 
dispens vid en anmälan. Länsstyrelsen ska se över det utökade strand-
skyddet på Öland. Vad som gäller inom kustnära områden när detta 
dokument vinner laga kraft är i dagsläget oklart.

PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN
I anslutning till vindkraftsparken krävs vid byggnation en yta med plats 
för fordonsparkering, tillfälliga upplag och arbetsbodar m.m. Montering 
av vingar kräver också ett visst utrymme på plats, hur stort beror på 
vindkraftsfabrikat. Även om området återställs kommer byggskedet att 
lämna vissa spår efter sig. 

Mindre skogsvägar kan behöva rätas ut eller breddas för att klara 
transport av vingar mm. I trånga passager kan det fodras att träd fälls. 
En rotorvinge till ett modernt vindkraftverk är ca 45-50 m långt och 
måste levereras i ett stycke vilket ställer krav på vägarna både i sid- och 
höjdled.

På Öland fi nns det ett äldre vägnät som är särskilt värnat som kulturarv. 
Vid tunga transporter bör vägarna beaktas med tanke på uträtning av väg 
och borttagande av stenmurar mm.
Nya transformatorstationer och ledningsdragningar i samband med 
etableringar är åtgärder som bedöms medföra en lokal och mindre 
påverkan på landskapsbild och naturvärden.
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SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER
I samrådsförslaget för Vindkraftsplanen studerades 20 möjliga landba-
serade utbyggnadsområden för vindkraft. I utställningsskedet tillkom 
ytterligare ett område, Ullevi. Efter hänsynstagande återstår 13 stycken 
tänkbara områden för en vidare utbyggnad. Beaktande av inkomna syn-
punkter och yttranden under samrådstiden har ändrat vindkraftsplanens 
utfall. Sex områden återstår där konfl ikter och betydande miljöpåverkan 
kan undvikas. Inom sju områden kräver en utbyggnad särskild analys 
gentemot försvarsmaktens intressen.

I samrådet pekades ett fl ertal möjliga områden ut för en vindkraftsut-
byggnad under Föreslagna områden samt Alternativa områden. En 
utbyggnad av både ett Föreslaget område och dess närliggande Alterna-
tiva område innebär en väsentligt mycket större miljöpåverkan än om 
bara ett av områdena exploateras.

När det gäller bevarandeintressena är det relativt lätt att undvika påver-
kan på de vetenskapliga värdena i jämförelse med upplevelsevärdena. 
På grund av Ölands öppna och fl acka landskap kommer däremot stor-
skalig vindkraft oftast att kunna ses på långa avstånd och även upplevas 
från kulturhistoriskt intressanta miljöer. Om det upplevs positivt eller 
negativt ligger i betraktarens ögon.
På grund av landskapsbild, boendemiljöer samt natur- och kulturvärden 
bedöms de alternativa områdena Dörby, Kastlösa norra och Grönhögen 
ha begränsade förutsättningar för en utbyggnad. Dessa områden bör 
endast ses som ett komplement om närliggande föreslagna områden inte 
exploateras. Dörby och Grönhögen står även i konfl ikt med försvarets 
intressen.

En utbyggnad av enstaka verk utanför föreslagna områden bedöms 
påverka landskapsbilden mycket negativt. Utanför föreslagna områden 
bör heller ingen ny storskalig vindkraftsetablering medges. ÖP (2002) 
för Borgholms kommun pekar dock ut platser där enstaka verk kan 
utökas.

Gårdsverk eller småskalig vindkraft bedöms inte störa eller påtagligt 
beröra vare sig bebyggelse- eller boendemiljöer, natur- och kulturvärden 
eller landskapsbilden om verken lokaliseras efter platsens karaktäris-
tiska egenskaper. 

Genom en utbyggnad av vindkraften kan man med miljövänlig el 
minska utsläpp av förorenande ämnen och koldioxid och därmed spara 
miljön. Vindkraftsutbyggnaden bidrar på så sätt till en långsiktig hållbar 
utveckling och uppfyller fl era miljömål utan att för den skull påverka 
andra mål negativt i någon större utsträckning. 

Vindkraftsplanen ska fungera som ett planeringsinstrument för att 
underlätta en vindkraftsutbyggnad på Öland med minsta möjliga nega-
tiva miljöpåverkan.
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