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UTVECKLAT ÖVERKLAGANDE I MÅL ANGÅENDE TILLSTÅND
ENLIGT MILJÖBALKEN, M 4641-18
Med hänvisning till Vattenfall Vindkraft Sverige AB:s (”Vattenfall”) överklagande den 27 september
2018 önskar Vattenfall nu utveckla sina yrkanden och grunderna därför.
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Yrkanden m.m.
Vattenfall yrkar att Mark- och miljödomstolen upphäver Miljöprövningsdelegationens vid
Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut och meddelar tillstånd i enlighet med ansökan, med
den ändring att antalet vindkraftverk be-gränsas till 23 samt, i första hand, att den karta som
tillståndet ska hänvisa till utgörs av karta i Bilaga 1 istället för tidigare ingivna kartor över
ansökansområdet.
För det fall ovan förstahandsyrkande inte kan tillstyrkas yrkar Vattenfall, i andra hand, att
tillståndet ska hänvisa till de olika delområden (DO 1-9) som framgår av karta i Bilaga 2.
I tredje hand yrkar Vattenfall att tillståndet ska hänvisa till de olika delområdena (DO 1-9), med
angivna fasta positioner i DO 1, 2, 3, 4 och 9 samt angivet maximalt antal verk DO 5, 6, 7 och
8, som framgår av karta i Bilaga 3.
I fjärde hand yrkar Vattenfall att tillståndet hänvisar till de fasta positioner inom ansökansområdet som framgår av Bilaga 4.
För det fall fasta positioner anges yrkar Vattenfall att en flyttmån om 100 meter ska kunna
tillämpas.

2
2.1

Utveckling av grunder för överklagandet
Inledning
Miljöprövningsdelegationen har avslagit Vattenfalls ansökan med hänvisning till att det inte går
att avgöra om verksamhetens lokalisering är lämplig utifrån 2 kap. 6 § miljöbalken samt att det
utifrån det underlag som presenterats inte går att bedöma vilken slutlig omgivningspåverkan
verksamheten kommer att medföra.
Vattenfall delar inte denna bedömning.
Ansökan utgår ifrån att ett maximalt antal vindkraftverk (som nu reducerats till 23 istället för
tidigare 25) ska kunna placeras fritt inom ett i tillståndet definierat område, med ett stort antal
restriktioner och inskränkningar i hur området får användas. Genom utpekande av stoppområden, vindkraftverksfria områden samt restriktions- och hänsynspassager anser Vattenfall

att bolaget har kunnat visa att den totala omgivningspåverkan inte kommer att kunna bli större
än vad som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen. Detta oavsett hur verken slutligt
kommer att placeras.
2.1.1

Förhållandet till Mark- och miljööverdomstolens praxis
Miljöprövningsdelegationen synes i sitt avgörande ha lagt stor vikt vid ett antal domar som på
senare tid kommit från Mark- och miljööverdomstolen, där tillåtligheten för etablering av vindkraftparker med fri placering har bedömts. Av dessa domar framgår att tillstånd till en vindkraftpark med fri placering mycket väl kan medges förutsatt att det av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen går att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten kan komma att ge
upphov till vid olika alternativutformningar. Omständigheter som synes tala emot att de samlade
konsekvenserna ska kunna bedömas är bl.a.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ett i storlek och antal mycket omfattande projekt,
där stor frihetsgrad lämnas till slutlig placering,
där särskild hänsyn inte tas till känsliga områden eller motstående intressen genom t.ex.
utpekande av olika restriktionsområden samt
för få eller otydliga exempellayouter som kan visa hur påverkan blir med avseende på
t.ex. skugg- och bullerpåverkan. 1

Ingen av dessa omständigheter föreligger i Bruzaholm. I avgöranden där tillstånd att uppföra
vindkraftverk utan fastslagna positioner medgivits har det istället varit fråga om mindre
områden och färre verk, motsvarande storlek som Bruzaholm.2 Vidare har tillämpning av
restriktionsområden som begränsar flexibiliteten säkerställt utebliven påverkan på t.ex. höga
naturvärden och motstående intressen, på samma sätt som sker i Bruzaholm. I den senaste
upplagan av kommentar till miljöbalken står t.ex. följande med avseende på den senaste
praxisutvecklingen i mål MÖD 2017:27:
”MÖD uteslöt inte i sin bedömning att tillstånd i vissa fall kan kunde lämnas för en
ansökan om tillstånd med relativt fri placering av verken inom ”boxen”, men det
förutsätter, framhöll MÖD, att det går att bedöma alla de konsekvenser som verksamheten
kan ge upphov till vid olika alternativ, såväl i fråga om ljud- och skuggnivåer som
påverkan på mark och vatten samt på skyddsvärda arter i området.”

Vattenfall anser att Bruzaholm uppfyller kraven för att tillstånd ska kunna medges till en park
utan fastslagna positioner i enlighet med ansökan och att Mark- och miljööverdomstolens
praxis inte ger skäl till annan bedömning.
Till grund för miljöprövningsdelegationens beslut ligger också en uppfattning om att ett tillstånd
som skulle medge fri placering i Bruzaholm skulle kräva en delegation till tillsynsmyndigheten
att föreskriva ytterligare villkor med avseende på den närmare placeringen, något som inte ansetts vara förenligt med 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken. Med hänvisning till vad som
kommer att framgå av detta överklagande och vad som tidigare redovisats i målet är konsekvenserna i Bruzaholm så pass utredda att de villkor som föreslagits och som kan skrivas in i
tillståndet tillräckliga, oavsett slutlig utformning. Vattenfall kan därmed inte se att situationen i
Bruzaholm skulle skilja sig från de mål där Mark- och miljööverdomstolen godtagit villkor om
1

MÖD 2017:27 och MÖD 2018:19.
Se Mark- och miljööverdomstolens mål nr M 3648-17, M 1802-17 samt M 9618-17, i synnerhet det sistnämnda där dom
meddelades efter miljöprövningsdelegationens avgörande och där domstolen, trots förekomst av ett flertal motstående
intressen fann att tillstånd kunde lämnas till uppförande och drift av vindkraftverk med fri placering inom det angivna
verksamhetsområdet.
2

att verksamhetsutövaren senast tre månader innan anläggningsarbetena påbörjas ska lämna förslag till slutlig placering av verk m.m. till tillsynsmyndigheten. Det har då också kunnat ske
utan delegering om möjlighet att föreskriva ytterligare villkor.
2.1.2

Förtydliganden i samband med överklagandet
Vattenfall har i ett flertal yttranden till miljöprövningsdelegationen redogjort för hur påverkan
på olika motstående intressen kommer att se ut. Därutöver har förtydliganden gjorts avseende de
olika restriktionsområdena. Förklaringar har lämnats till hur de har tagits fram och vilka värden
som avses att skyddas. Vidare framgår vad de olika områdena innebär för möjligheterna till
etablering samt varför placeringar utanför restriktionsområdena inte riskerar att leda till en
större påverkan än vad som redan identifierats. Vattenfall vidhåller vad som tidigare sagts i
dessa delar och hänvisar till tidigare ingivet underlag.
Med beaktande av det slut miljöprövningsdelegationen kommit till anser Vattenfall att det kan
finnas anledning att ytterligare förtydliga hur en park utan fastslagna positioner enligt ansökan
är förenlig med 2 kap. 6 § miljöbalken. I Bilaga 5 återfinns en sammanfattning av de
bedömningar som tidigare gjorts. Dokumentet utgår ifrån olika intressen och redovisar hur dessa
intressen och värdefulla områden skyddas i olika delområden inom ansökansområdet,
tillsammans med hän-visningar till var i tidigare underlag fördjupad information finns att läsa.
Uppdelningen i del-områden har gjorts för att underlätta förståelsen av verksamhetens möjliga
påverkan och utgår ifrån de sammanhängande områden inom ansökansområdet som blir kvar
för placering av vind-kraftverk med hänsyn till identifierade stopp- och vindkraftverksfria
områden. Det är alltså inte fråga om några nya områden eller större förändringar i förhållande
till tidigare underlag. Uppdelningen är bara ett sätt att tydliggöra påverkan och illustrera hur
flexibiliteten i praktiken ser ut, se Figur 1 nedan samt kartor över respektive delområde (Bilaga
6), kartorna återfinns även i Bilaga 5.

Figur 1, Ansökansområdet med delområden i grått

Vattenfall har tagit fram ett antal nya exempellayouter utifrån vilka ljud- och skuggberäkningar
gjorts. Detta för att visa att alternativa placeringar i förhållande till tidigare redovisade inte
medför några beaktansvärda skillnader i påverkan. Verkens slutliga placering inom ansökansområdet kommer alltså inte ha någon betydelse för den totala påverkan på något av de motstående intressena. Viktigt att poängtera är att friheten att placera verk begränsas avsevärt av att
vindkraftverken inte kan ställas närmare varandra än 3-5rotordiametrar (alltså minst 400 meter
men oftast betydligt mer).
Vattenfall önskar också förtydliga att inom de vindkraftverksfria områdena kommer, i det här
fallet, varken vindkraftverk att uppföras eller andra åtgärder att vidtas, annat än åtgärder inom
de särskilt angivna passageområdena som vidtas enbart för angivet ändamål.
Antalet passager har minskat. I Bilaga 5 redogörs för de passager som alltjämt är aktuella, vad
som karaktäriserar dessa och vilka skyddsåtgärder som kommer att tillämpas för att säkerställa
att inga skyddsvärden riskerar att skadas.
Sammantaget anser Vattenfall att beslutsunderlaget är tillräckligt för att kunna bedöma alla de
konsekvenser som verksamheten kan ge upphov till och att verksamhetens lokalisering är
lämplig utifrån kraven i 2 kap. 6 § miljöbalken.
I följande avsnitt ges en översiktlig sammanfattning av de nya dokumenten och layouterna med
fokus på de intresseområden miljöprövningsdelegationen särskilt ansåg att osäkerheter kring
påverkan förelåg.
Avslutningsvis redogörs för Vattenfalls nytillkomna andra- tredje och fjärdehandsyrkanden.
2.2
2.2.1

Verksamhetens totala påverkan
Ljud- och skuggpåverkan samt påverkan på landskapet
De olika ljud- och skuggberäkningar som gjorts genom tidigare och nu tillkomna exempellayouter visar att verkens slutliga placering enbart har en mindre betydelse i förhållande till
påverkan på närboende. Det beror framförallt på det säkerhetsavstånd om 1 000 meter som
gäller genomgående från närliggande bostäder där vindkraftverk inte kommer att uppföras. Så
snart val av turbin är klart kommer nya beräkningar att göras utifrån den valda turbinen och
nedreglering kommer ske om föreslaget riktvärde skulle riskera att överskridas. Med hänsyn till
de begränsade variationsmöjligheter som finns inom ansökansområdet styrs påverkan på
närboende i första hand av turbinval och inte av verkens exakta placering. Turbinvalets källjud
var t.ex. det som gav skillnaden i antal påverkade ljudkänsliga punkter mellan de tidigare
ingivna exempellayouterna, A reviderad och B reviderad, som miljöprövningsdelegationen
pekade på i sitt beslut. Exempellayout A reviderad visade en högre ljudpåverkan än Exempellayout B reviderad med anledning av att beräkningen baserades på en turbintyp med mycket
högre källjud.
Även skuggpåverkan styrs, med hänsyn till de långtgående restriktioner som finns inom ansökansområdet, i första hand av turbinvalet. Att val av turbin görs först i ett senare skede, och att
det lämnar viss osäkerhet i den totala ljud- och skuggpåverkan, är vedertaget och inte något som
i sig förhindrar ett tillstånd med fri placering. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att
de variationer i påverkan som kan uppkomma med anledning av turbinval är begränsade.

Rikt-värdena kommer alltid att innehållas och antalet ljudkänsliga punkter och skuggutsatta
platser varierar enbart marginellt mellan olika layouter. Se vidare Bilaga 8 och 9 där ljud- och
skugg-beräkningar för olika typer av layouter framgår.
I Bilaga 10 och 11 återfinns synbarhetsanalyser och fotomontage som är gjorda utifrån ytterligare exempellayouter. Skillnaderna i hur parken syns och uppfattas i förhållande till tidigare
layouter är marginell. Det finns inte någon anledning att anta att påverkan skulle kunna bli
större med tillämpning av icke fastslagna positioner, givet det begränsade utrymme som finns
kvar att fritt placera verken inom.
2.2.2

Natur- och kulturvärden samt hydrologi
Inom ansökansområdet finns områden med höga natur- och kulturvärden samt hydrologiska
värden. Det har från början tagits i beaktande vid såväl ansökansområdets avgränsning som vid
beslut om restriktioner inom ansökansområdet. Värdena skyddas antingen genom inrättande av
vindkraftverksfria områden eller stoppområden med en vindkraftverksfri buffertzon. Typ av
skydd beror på objektets skyddsvärde. I och med dessa väl tilltagna restriktionsområden
kommer vindkraftverk inte kunna placeras så att dessa skyddsvärden riskerar att skadas.
Inom vindkraftverksfria områden kommer, som ovan nämnt, inte några åtgärder att vidtas annat
än i samband med vissa passager. De områden, inom de vindkraftverksfria områdena, där
passage kan ske har förtydligats och minskats i antal i samband med detta överklagande vilket
framgår av Bilaga 5. Passage inom stoppområden kommer överhuvudtaget inte att ske och
passage inom vindkraftverksfria områden kommer inte att ske på andra platser än de nu
redovisade. Detta oavsett var verken slutligt kommer att placeras.
Vattenfall kan mot bakgrund av detta konstatera att verksamheten inte kommer att påverka
hydrologiska intressen eller natur- och kulturvärden mer än vad som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen och annat underlag i målet, oavsett hur verken slutligt kommer att placeras.

2.2.3

Skyddsvärda arter
Förekomsten av skyddsvärda arter inom ansökansområdet är väl utredd och hänsyn till dessa har
tagits vid bl.a. utformning av ansökansområdet. Till exempel har området vid flera tillfällen
under projektets gång minskats med hänsyn till förekomst av bl.a. tjäder och orre. För att ytterligare förtydliga att den tjäderspelplats som finns inom ansökansområdet inte kommer att påverkas av verksamheten föreslås att stoppområdet kring platsen utökas något, se reviderad karta
över området i Bilaga 1 samt beskrivningar i Bilaga 5. I Bilaga 12 återfinns en promemoria som
ingående beskriver verksamhetens påverkan på tjäderspelplatsen. Promemorian utgår ifrån
platsspecifika kärn- och upptagningsområden inom vilka anpassade skyddsåtgärder föreslås. I
praktiken innebär det ett starkare skydd för den lokala tjäderpopulationen jämfört med tillämpning av ett generellt skyddsavstånd. Vissa av de i promemorian föreslagna åtgärderna syftar
till att ytterligare begränsa verksamhetens påverkan på tjäderpopulationen medan andra syftar
till att långsiktigt förbättra förutsättningarna för tjädern inom området och riktar sig till såväl
myndigheter som markägare i området. I tillägg till tidigare åtaganden som Vattenfall gjort i
målet kommer Vattenfall att följa de åtgärdsförslag som anges i punktform (1-5) på sid 13 i
Bilaga 12. De utgörs av åtgärder som i första hand syftar till att undvika påverkan på tjäderpopulationen och som Vattenfall råder över.

Övriga åtgärder som föreslås i promemorian ska inte ses som åtaganden av Vattenfall. De utgör
istället förslag från författaren på hur myndig-heter och andra aktörer (inklusive Vattenfall)
skulle kunna arbeta för att främja förutsättning-arna för tjäderpopulationen i området i stort,
men har egentligen inte någon bäring på målet.
Vattenfall anser inte att det finns någon risk att skyddsvärda arter ska kunna skadas i samband
med en etablering av vindkraftparken, oavsett hur verken slutligt kommer att placeras.
2.3

Andra- tredje och fjärdehandsyrkanden
Med de omfattande restriktionsområden och övriga skyddsåtgärder som föreslås är det Vattenfalls bestämda uppfattning att tillstånd till den ansökta verksamheten bör kunna meddelas i
enlighet med Vattenfalls ursprungliga yrkande. Även om yrkandet är utformat så att verken ska
kunna placeras fritt kommer valfriheten i praktiken att vara mycket begränsad. Den frihetsgrad
som ändå kvarstår är oerhört viktig. En av de mer styrande faktorerna vid beslut om slutlig
layout är typen av vindkraftverk.
Den tekniska utvecklingen går framåt i mycket snabb takt. För att den slutliga placeringen ska
bli optimal ur ett miljöperspektiv, samtidigt som den vid tidpunkten bästa möjliga tekniken kan
utnyttjas, måste det finnas utrymme för att ta hänsyn till närmare kunskap om tekniska förhållanden på platsen (något som erhålls först vid detaljprojekteringen) samt den senaste teknik
som finns tillgänglig.

2.3.1

Uppdelning på olika delområden (andra hand)
Om domstolen, trots det som anges ovan, inte anser att tillstånd till en vindkraftpark med fri
placering i enlighet med yrkandet kan medges anser Vattenfall att den uppdelning som gjorts i
nio olika delområden (DO 1-9) istället bör kunna ligga till grund för ett tillstånd. Yrkandet
innebär att vindkraftverk får placeras fritt inom de olika delområdena som framgår av karta i
Bilaga 2.

2.3.2

Delområden med delvis fasta positioner (tredje hand)
I tredje hand, om ovan yrkande inte kan godtas, har Vattenfall framställt ett yrkande som även
det bygger på de olika delområdena i Bilaga 5. Till skillnad från andrahandsyrkandet begränsas
möjliga placeringar ytterligare genom att det uttryckligen anges att inom delområdena DO 1, 2,
3, 4 och 9 får verk placeras på angivna koordinatsatta positioner med 100 meters flyttmån och
inom DO 5, 6, 7 och 8 får det maximala antal verk inom respektive delområde som framgår
Bilaga 3 placeras. Maximalt antal verk kan aldrig överstiga 23 vindkraftverk. I Bilaga 7A-7C
visas exempel på olika layouter som skulle kunna bli aktuella vid medgivande av detta yrkande.
Noteras bör att maximalt antal verk inom respektive delområde inte kan nyttjas samtidigt
eftersom det totala antalet verk aldrig kommer överskrida 23 verk.

2.3.3

Fasta positioner (fjärde hand)
I sista hand, för det fall, inget av ovanstående yrkanden kan godtas, har Vattenfall framställt ett
yrkande som innebär att tillstånd lämnas till de koordinatsatta positioner som framgår av Bilaga
4, men med medgivande av 100 meters flyttmån där det är möjlig med hänsyn till övriga
restriktioner.
_______________________

Solna, 20 december 2018

Siri Strömberg
(enligt fullmakt)
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Bilaga 3 Karta med delområden och vissa fasta positioner
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F

Teckenförklaring
Vindkraftsområde
Bruzaholm ansökansområde
100 m flexzon
Hänsynspassage

6396000

6396000

Fasta positioner



C001

Stoppområde
Vindkraftverksfritt område
Säkerhetsavstånd

DO1



6395000

6395000

C002

DO2
DO7



C003

DO3



DO7

DO6

6394000

6394000

A004

DO4
DO6

6393000

6393000

DO8

DO5





6392000

C020

6391000

Notering:
DO5 Max 2 antal verk.
DO6 Max 8 antal verk.
DO7 Max 4 antal verk.
DO8 Max 6 antal verk.
Maximalt antal verk i DO4 + DO5 tillsammans 2.
Maximalt antal verk i DO6 + DO7 + DO8 tillsammans 16.
Maximalt antal vindkraftverk totalt:23.

507000

Denna ritning / karta har tagits fram baserat på, för tidpunkten,
senast kända information. Rådgör med Vattenfalls GIS team
för att säkerställa att innehållet fortfarande är aktuellt
innan du använder informationen som finns på denna karta.

Vattenfall Vindkraft AB, Evenemangsgatan 13C,
169 56 Solna. el +46 (0) 08-7395000
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510070
6393971
513431
6392620
513690
6392180

Vindkraftsverk ID
C001
C002
C003
A004
C019
C020

Generera inte vektorpunkter från
koordinaterna i denna tabell. GISvektordata är tillgänglig på begäran från
Vattenfall GIS-team.
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511000
Datum
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Utskrift
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Skala

1:25,000

512000
0

0.25

513000
0.5 km
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514000

Bruzaholm Vindkraftspark
Fasta positioner i delområde 1-4 och 9

515000

516000

Konfidentialitetsklass
Rtn Nr

6391000

DO9

6392000

C019

C1 - Inget

SBH-1AG-700-012

Rev

A

Layout

LSBH019
LSBH016

Ref: SBH_OWTG_WTG_LSBH019_PT_v01_181107el3006 (TRB_ID IN( 'C0001' , 'C0002' , 'C0003' , 'C0019' , 'C0020' )), SBH_OWTG_WTG_LSBH016_PT_v01_181107ed3006 (TRB_ID = 'A0004'), SBH_BDSB_ConsentBdy_v05_181212sawa3006, DummyShpFile_Swe99TM, SBH_BDPA_WFAppBdry_v03_181203sawa3006, SBH_OWTG_WTG_LSBH019_PT_v01_181107el3006_Buff100m
(TRB_ID in ( 'C0001', 'C0002', 'C0003', 'C0019', 'C0020')), SBH_OWTG_WTG_LSBH016_PT_v01_181107ed3006_Buffer100m (TRB_ID = 'A0004'), SBH_EVMI_CombConsVindkraftsfriomr_v06_181212sawa3006 (HANSYNSTYP = 'Hänsynspassage'), SBH_EVMI_CombConsStoppomr_v05_181212sawa3006, SBH_EVMI_CombConsVindkraftsfriomr_v06_181212sawa3006 (HANSYNSTYP = 'Hänsynsområde'),
SBH_EVMI_CombConsSakerhetsavst_v01_180418sawa3006.
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C003

DO3



DO6

6394000
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DO6

DO4



C004



DO5

6393000



C009

C005





C012

C014



DO7



C017

DO7

C010

6395000

DO1



6394000

Vindkraftsområde
Bruzaholm ansökansområde

C018





C013

C015



Vindkraftsverk ID
C001
C002
C003
C004
C005
C006
C007
C008
C009
C010
C011
C012
C013
C014
C015
C016
C017
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C019
C020

C016



DO8

C011


C019

DO9



6391000
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SWEREF99 TM
x
y
508991
6395756
509555
6395151
509818
6394410
510131
6393566
510189
6393018
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6394138
510753
6394765
510853
6395325
510929
6393373
511463
6394204
511545
6392885
511564
6394961
511783
6393579
512258
6394964
512433
6393514
512647
6393107
512726
6394600
512785
6394136
513431
6392620
513690
6392180

Generera inte vektorpunkter från
koordinaterna i denna tabell. GISvektordata är tillgänglig på begäran från
Vattenfall GIS-team.
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Denna ritning / karta har tagits fram baserat på, för tidpunkten,
senast kända information. Rådgör med Vattenfalls GIS team
för att säkerställa att innehållet fortfarande är aktuellt
innan du använder informationen som finns på denna karta.
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514000

Bruzaholm Vindkraftspark
Exempellayout C

515000

6393000

Alternativ väg

6392000

Ny väg

6391000

6396000

Befintlig väg
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Konfidentialitetsklass

C1 - Inget

Rtn Nr
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Rev
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Ref: SBH_OWTG_WTG_LSBH019_PT_v01_181107el3006, SBH_BDSB_ConsentBdy_v05_181212sawa3006, SBH_BDPA_WFAppBdry_v03_181203sawa3006, SBH_OROA_SRD_LN_v03_181130sawa3006 (Layout = 'LSBH019'), SBH_EVMI_CombConsVindkraftsfriomr_v06_181212sawa3006 (HANSYNSTYP = 'Hänsynspassage'), SBH_EVMI_CombConsStoppomr_v05_181212sawa3006
, SBH_EVMI_CombConsVindkraftsfriomr_v06_181212sawa3006, SBH_OWTG_WTG_LSBH019_PT_v01_181107el3006_Buff100m.(HANSYNSTYP = 'Hänsynsområde'), SBH_EVMI_CombConsSakerhetsavst_v01_180418sawa3006.
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Förord
Detta dokument inleds med en generell beskrivning av vilka skyddsåtgärder Vattenfall
vidtar för att skydda olika intressen. Därefter följer en beskrivning av de värden som finns i
de nio delområden som ansökansområdet delats in i. Uppdelningen i delområden är gjord
för att underlätta förståelsen av verksamhetens konsekvenser på motstående intressen
och dokumentet ger en samlad bild av påverkan med hänvisningar till tidigare ingivet
underlag.
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1. Generellt om skydd av motstående
intressen
För att skydda olika värden har stoppområden respektive vindkraftverksfria områden
definierats inom ansökansområdet. Inom stoppområden är värdena så höga att inget
ianspråktagande av mark accepteras. De vindkraftverksfria områdena innehåller antingen
värden som inte är så höga att de motiverar stopp för allt markarbete, eller så utgörs de av
buffertzoner för att minska risken för negativ påverkan på det aktuella värdet. Därutöver
finns också generella säkerhetsavstånd till bostäder, allmänna vägar och kalkningsobjekt.
När stoppområden, vindkraftverksfria områden och säkerhetsavstånd undantagits återstår
de områden där det bedöms vara möjligt att placera vindkraftverk utan oacceptabel
påverkan på miljön.

Figur 1 Begrepp som används för att redovisa olika former av skydd för motstående intressen inklusive de färger
som används i kartorna.

På några platser krävs visst intrång i de vindkraftverksfria områdena. Det gäller då en
befintlig väg breddas eller förstärks eller då en ny väg dras för att nå fram till turbinpositionerna. Dessa intrång i de vindkraftverksfria områdena definierar vi som hänsynspassager (vid hydrologiska värden) eller restriktionspassager (vid natur- eller kulturmiljövärden). Sedan ansökan lämnades in under 2016 har fler exempellayouter med tillhörande
väglayouter studerats, och antalet hydrologiska hänsynspassager har kunnat minskas från
tidigare 45 till 17 som nu redovisas i denna delområdesbeskrivning. Därutöver tillkommer
fyra restriktionspassager i vindkraftverksfria områden relaterat till kultur- och naturmiljövärden. Inga hänsyns- eller restriktionspassager tillåts genom stoppområden. Passagerna
har markerats som områden inom vilka vägarna kommer att lokaliseras. Flera av dem
rymmer en viss flyttmån, vilket innebär att hela områdena inte kommer att nyttjas.
I nedanstående tabell redovisas de generella åtgärder Vattenfall vidtar för att skydda olika
motstående intressen. I tabellen finns också en hänvisning till var i tidigare inlämnad dokumentation dessa åtaganden beskrivs.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark
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Motstående intresse

Skyddsåtgärd

Bostäder

Säkerhetsavstånd 1000 meter enligt
Eksjö kommuns vindbruksplan.
Säkerhetsavstånd till Brokabovägen
anges i MKB till minst vindkraftverkens totalhöjd, dvs 240 meter.
Utöver det generella säkerhetsavståndet 1000 meter kommer
ljudberäkningar att ske utifrån vald
turbin. Valet av turbin har större
betydelser för ljudnivå än exakta
positioner. Om beräkningar visar att
riktvärdet 40 dB(A) riskerar att
överskridas vid någon bostad
kommer nedreglering av verk att
ske. Ljudberäkningar för de nya
exempellayouter som tagits fram
visar att riktvärdena klaras utan
nedreglering.
Beräkningar av skuggtimmar har
genomförts för alla exempellayouter. I samtliga fall kommer
skuggstyrning att behöva tillämpas
för att klara praxis på maximalt 8
timmars skuggtid per år vid alla
bostäder. Beräkningarna visar
också att ett vindkraftverks rotordiameter har större effekt på
skuggpåverkan än dess exakta
position.
Vindkraftverken ska ha neutral färg
som minskar synbarheten. Utformningen ska vara enhetlig utan andra
logotyper än vindkraftverkens
ägares och eventuellt tillverkarens.

Säkerhetsavstånd till
väg
Ljud

Rörliga skuggor

Landskapsbild

Fornlämningar

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Tidigare inlämnade
uppgifter i Aktbilaga
(AB):
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5

AB1, MKB avsnitt 6.2.2,
8.4 och 5.2.2

Nya ljudberäkningar
redovisas i bilaga 8.

AB1, MKB avsnitt 6.3.3
Nya skuggberäkningar
redovisas i bilaga 9.

AB 1, bilaga 4 till
ansökan, sid 4.

Synbarhetsanalyser och fotomontage har tagits fram utifrån de
ursprungliga exempellayouterna för
att få en uppfattning om påverkan
på landskapsbilden.

AB1, bilaga H till MKB.

Nya synbarhetsanalyser har
genomförts för de nya exempellayouterna. Fotomontage har
därefter gjorts för några fotopunkter.
Montagen tyder på att mindre
positionsändringar inte medför
någon märkbar skillnad för helhetsintrycket.
Stoppområden lämnas för fornlämningar med höga värden inne i
vindkraftparken, både med syfte att
undvika fysiska skador men också
för att skydda upplevelsen och det
pedagogiska värdet. Runt stoppom-

Nya synbarhetsanalyser
redovisas i bilaga 10 och
fotomontage i bilaga 11.

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark

AB1, MKB avsnitt 6.8.3
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Övrig kulturhistorisk
lämning
Fladdermöss

Fåglar

Vattenskyddsområde

Strandskydd
Friluftsliv

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

rådet tillämpas ett vindkraftverksfritt
fornlämningsområde om 15-200
meter beroende på lämningens
karaktär.
Ett vindkraftverksfritt område om 15
meter tillämpas runt övriga kulturhistoriska lämningar.
De arter som finns i permanenta
bestånd i och kring ansökansområdet är allmänt förekommande
arter som inte anses krävande när
det gäller livsmiljön. Flera klassas
dessutom som ”lågriskarter” i vindkraftsammanhang då de inte vistas
på höga höjder. Inga särskilda
skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga. Konsekvenserna för
fladdermöss bedöms vara obetydliga.
Ansökansområdet har under projektets gång minskats av hänsyn till
bland annat orre och tjäder.
Rovfågelobservationer har främst
gjorts utanför ansökansområdet,
inga indikationer finns på att kungsörn häckar i eller i närheten av området. Inga särskilda skyddsåtgärder anses erforderliga.

AB1, MKB avsnitt 6.8.3

AB1, MKB avsnitt 6.7.4

AB1, MKB avsnitt 6.6.3,

AB22, sid 15

Vindkraftområdet mellan Hemsjön
och Västre sjö har utgått av hänsyn
till storlom.

AB102, avsnitt 2 samt
bilaga 2

Stoppområdet kring tjäderspelsplatsen har utökats något jämfört
med tidigare inlämnad dokumentation. Vattenfall åtar sig också att
följa de lokala hänsyns- och
skyddsåtgärder som föreslås i
punkterna 1 – 5 i bilaga 12.
Åtgärder för att skydda Stuverydsbäckens Natura 2000-område bedöms tillräckliga för att säkerställa
att vattentäkten väster om Bruzaholm inte påverkas negativt.
Förändringar i vindkraftverkens
exakta positioner inom respektive
delområde bedöms inte medföra
någon skillnad med avseende på
risk för påverkan.
100 meter stoppområde tillämpas
för gällande strandskydd.
Konsekvenser för friluftslivet uppstår i första hand under byggtiden
och är inte beroende av den exakta
layouten. Inga särskilda skyddsåtgärder vidtas utöver regelbunden
information till allmänhet och jaktlag

Se sidan 13 i bilaga 12,
punkt 1 - 5 samt
beskrivning av DO7
(avsnitt 1.2.5 i detta
dokument).

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark

AB1, bilaga C till MKB,
avsnitt 5.3

AB1, MKB avsnitt 6.5.2,
6.5.3
AB1, MKB avsnitt 6.10.3
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Naturvärden

Hydrologi

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

inför och under byggtiden.
Naturvärden skyddas beroende på
objektets värde antingen genom inrättande av stoppområden kompletterat med 15 meter vindkraftverksfri
skyddsbuffert, eller med 25 meters
vindkraftverksfria buffertzoner.
Hydrologiska värden och de naturvärdestyper som är beroende av en
viss vattenföring skyddas antingen
genom inrättande av stoppområden
med tillhörande 25 meters vindkraftverksfria buffertar, eller med vindkraftverksfria områden.

AB1, MKB avsnitt 6.5.3

AB1, MKB avsnitt 6.4.3

Ett säkerhetsavstånd om 300 meter
från kalkningsobjekt har angetts för
att möjliggöra flygkalkning.

AB1, MKB avsnitt 6.12.5

Upplag av bränsle kommer inte att
förläggas i närheten av hydrologiska värden.

AB 1, bilaga 4 till
ansökan, sid 3.

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark
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1.1. Nio delområden
Vattenfall har för att underlätta beskrivning och bedömning av miljökonsekvenserna av
verksamheten delat in ansökansområdet i nio delområden (DO) av olika storlek, se figur 1.
Indelningen är också utgångspunkt för Vattenfalls andra- och tredjehandsyrkanden som
omfattar olika grad av flexibilitet. I sista hand har Vattenfall framställt ett yrkande som
omfattar 20 fasta positioner med 100 meters flyttmån.

Figur 1. De nio delområdena

De vindkraftområden som kvarstår efter att redovisade säkerhetsavstånd samt stopp- och
vindkraftverksfria områden har tillämpats har delats in i delområden. De mindre områdena
(DO1-5 samt DO9) är så små att endast ett eller två vindkraftverk ryms, och det finns inte
heller utrymme för någon större flexibilitet i dessa. Lokaliseringen av de enskilda turbinerna
styrs i dessa områden i hög grad av terrängförhållanden, och de olika exempel-layouterna
skiljer sig inte alls eller marginellt vad gäller dessa områden.
I de större delområdena (DO6-8) finns något större möjlighet till alternativa placeringar av
vindkraftverken. Dock bör poängteras att verken av flera anledningar inte kan stå för nära
varandra. Om de står för tätt blir produktionen lägre genom att de tar vind från varandra, så
kallade vakeffekter. Det uppstår då också turbulens som sliter på verken. I figur 2 nedan
åskådliggörs principen för hur ett fritt område runt en turbin för att nå optimal produktion
kan se ut för exempellayout A-S1. Det fria områdets storlek beror främst på turbinens rotorstorlek. Beroende på bland annat terräng- och vindförhållanden kan det fria området
behöva vara olika stort runt olika turbiner. Områdets ovala form är en följd av den dominerande vindriktningen, som i Bruzaholm är sydvästlig. För varje koordinatsatt turbin har
också en cirkel med den yrkade flyttmånen 100 meter markerats. I vissa fall begränsas
denna flyttmån delvis av stopp- och vindkraftverksfria områden, vilket också exemplifieras i
figur 2. Figuren åskådliggör hur små variationer i placering som i praktiken är möjlig. Dessa
små variationer kan dock göra stor skillnad för den totala produktionen.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)
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Figur 2, schematisk bild som visar det fria utrymme som behöver finnas runt varje vindkraftverk. En flyttmån om 100
meter har också markerats runt de positioner som är koordinatsatta i exempellayout A-S1.

1.2. Beskrivning av delområdena
I det följande beskrivs respektive delområde och de värden som utgör begränsningar för
hur vindkraftverken kan placeras. En tabell med hänvisning till tidigare inlämnad dokumentation gällande de skyddade objekten finns för varje delområde. Varje skyddsvärde har
givits ett nummer som återfinns på bilagda kartor. För varje delområde redovisas även de
hänsyns- och restriktionspassager som kan komma att krävas genom vindkraftverksfria
områden.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Delområdesbeskrivning
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1.2.1. Delområden DO1 och DO2

Figur 3. Delområde 1 och 2 (större karta i bilaga 6A)

Nummer
på karta
1
2
3

Skyddsvärde

4

Hydrologi

5

Hydrologi

6

Kulturmiljö och
naturvärde

7

Hydrologi

8

Kulturmiljö och
naturvärde

9

Riksintresse
naturvård

Bostäder
Kalkning
Kulturmiljö

Hänsyns/
restriktionspassage
K15

H41

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Beskrivning (nummerbeteckningar härrör
från tidigare inlämnad dokumentation)
Säkerhetsavstånd 1000 meter.
Säkerhetsavstånd 300 meter vid flygkalkning.
Objekt 38. Husgrund och fossil åker.
Mindre våtmarker inom Trangölamyrens
område.
Dike som avvattnar de västra våtmarkerna kring
Trangölamyren (Vattendrag 2).
Ängs- och betesmark, NV klass 3
(Naturvärdesobjekt 10), övrig kulturhistorisk
lämning (objekt 74)
Våtmark kring Trangölamyren.
Objekt 39 och 40. Hägnad, husgrund och fossil
åker.
Berghemmet, Ängs- och hagmark, NV2
Riksintresseområdet Trangölamyren ligger helt
utanför ansökansområdet.

Aktbilaga (AB) tidigare
inlämnad information
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 4546
AB1, MKB avsnitt 3.4.5 och
3.6.5
AB1, bilaga C till MKB, avsnitt
6.2.2
AB1, bilaga D till MKB, avsnitt
4.2
AB1, bilaga G2 till MKB, sid 53
AB1, bilaga C till MKB, avsnitt
7.1
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 46
AB1, MKB avsnitt 6.5.3
AB1, MKB avsnitt 3.4.5 och
3.6.5

Värde

Hänsyn

Kommentar

Befintlig väg i närheten av NVI
Klass 3 (nr 10) och
fornminnesobjekt nr 74
Ny väg över dike från
riksintresse

Inga arbeten görs väster om vägen där
natur- och kulturvärden finns

Ny passage

Säkerställ vattengenomföring, undvik
anslutande dikning, använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
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Denna del av ansökansområdet upptas till större delen av säkerhetsavstånd till bostäder
[1]. Ett mindre område med säkerhetsavstånd relaterat till flygkalkning är också markerat
[2]. Både DO1 och DO2 är därför mycket små. Ansökansområdet gränsar i öster till ett riksintresse naturvård för Trangölamyren och dess våtmarker [9]. Några våtmarker finns inom
ansökansområdet [4, 5 och 7] och har då markerats som stopp- eller vindkraftverksfria
områden, och inom dessa kommer inte heller några hänsynspassager att anläggas.
Stora delar av både DO1 och DO2 är avverkade, och nya avverkningsanmälningar finns.
Det större stoppområdet i DO1 [3] har tillkommit för att skydda fornlämningar och det
kompletteras av ett vindkraftverksfritt område om 30 meter.
Norr om DO2, utanför ansökansområdet, finns ett stoppområde [8] föranlett av en torpmiljö
i ett ängs- och hagmarksområde med NV klass 2. Området ingick ursprungligen i ansökansområdet men har uteslutits på grund av det höga naturvärdet.
DO1 består till stora delar av en höjd vilket medför att det endast finns ett lämpligt turbinläge. Exemplet på position är koordinatsatt med flyttmån 100 meter i de tre exempellayouterna A-S1 – A-S3. DO2 är litet och kuperat, turbinläget är valt efter vindkraftsområdets topografi. Även i detta delområde är exempelpositionerna koordinatsatta med
flyttmån 100 meter.
För att nå DO1 behöver en ny väg dras över ett dike som avvattnar Trangölamyrens västra
våtmarker. Genom att vidta särskilda försiktighetsmått beskrivna i tabellen ovan [H41]
bedöms de hydrologiska förhållanden i våtmarkerna inte påverkas. Den befintliga vägen
nära en ängs- och betesmark [6] med vissa kulturmiljövärden kan komma att behöva
breddas. En ny restriktionspassage har därför markerats [K15]. Arbeten kommer endast att
ske öster om vägen och de skyddade värdena påverkas därför inte.
Övriga intressen i området skyddas genom iakttagande av stoppområden och vindkraftverksfria områden. Den samlade konsekvensen för miljön i denna del av ansökansområdet
bedöms som ringa, oavsett var inom vindkraftområdena turbinerna slutligen placeras.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)
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Bilaga 5
1.2.2. Delområden DO3 och DO4

Figur 4. Delområde 3 och 4 (större karta i bilaga 6B)

Nummer
på karta
1
2
3
4

Skyddsvärde

Beskrivning (nummerbeteckningar härrör
från tidigare inlämnad dokumentation)
Säkerhetsavstånd 1000 meter.
Säkerhetsavstånd Brokabovägen 240 meter.
Vargastensområdet, fossil odlingsmiljö.
Nyckelbiotop i form av sumpskog med
hydrologiska värden.
Togölen med omgivande våtmark och
sumpskog, delvis registrerad som nyckelbiotop,
objekt 11056.

Aktbilaga (AB) tidigare
inlämnad information
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5
AB1, MKB avsnitt 3.9.3
AB1, MKB avsnitt 3.6.3

5

Hydrologiskt
sårbart område

6

Hydrologi

Strandskydd.
Våtmark kring Trangölamyren.

Kulturmiljö
Kulturmiljö
Kulturmiljö

Objekt 73, gravröse.
Objekt 66, en fossilåker med röjningsrösen .
Objekt 42, stensättning.

AB1, MKB avsnitt 6.5.2, 6.5.3
AB1, Bilaga C till MKB, avsnitt
7.1
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 53
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 51
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 47

7
8
9

Bostäder
Väg
Kulturmiljö
Hydrologi

Hänsyns/
restriktionspassage
K11

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

AB1, Bilaga C till MKB, sid 16
och 41

Värde

Hänsyn

Kommentar

Buffertområde till
fornminnesobjekt 42

Graven märks upp i detalj. Höjden kring
graven skyddas. Gräns för arbetsområde
märks upp i detalj av arkeologisk expertis
för att minimera påverkan på den
arkeologiska helhetsmiljön runt
stensättningen. Enbart väg- och
kabeldragning. Inga arbeten eller
terrängkörning tillåts utanför
arbetsområdet.

AB1, MKB fig 72,
passage K1
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Ansökansområdet gränsar i öster till våtmarker med betydelse för riksintresset Trangölamyren. Säkerhetsavstånd till bostäder [1] och väg [2] utgör begränsningar av möjligheten
för lokalisering av vindkraftverk.
En större kulturhistoriskt värdefull fornlämningsmiljö, Vargastensområdet [3], utgör stoppområde. 200 meter stora buffertzoner har avsatts som vindkraftverksfria områden runt en
stensättning [9] och ett gravröse [7]. En fossilåker med röjningsrösen [8] skyddas av 30
meter vindkraftverksfritt område.
Ett mindre våtmarksområde [6] med närhet till Trangölamyren ligger inom säkerhetsavståndet till bostäder. Området omfattar inte sådana specifika värden att det har beskrivits
närmare i inlämnade handlingar. Det bedöms dock ha viss hydrologisk sårbarhet.
Stora delar av DO3 är avverkat och ny avverkningsanmälan finns.
Togölen med omgivande opåverkad våtmark [5] utgör begränsning för DO4 i söder. Detta
stoppområde omfattar även generellt strandskydd 100 meter.
DO3 är litet och kuperat, turbinläget är valt efter vindkraftsområdets topografi och alternativa placeringar är begränsade. Exempelpositionen är koordinatsatt med flyttmån 100
meter i samtliga layouter.
DO4 är också ett mycket litet område som endast rymmer en turbin. Exempel med en
placering i detta delområde återfinns enbart i layout A-S1, där den är koordinatsatt med en
flyttmån om 100 meter.
För att komma fram till DO1 – 3 måste en väg dras genom det vindkraftverksfria området
runt stensättningen [K11]. För att skydda den arkeologiska miljön i gravens närhet har
passagen, efter samråd med arkeologisk expertis, placerats öster om höjden för att inte
skapa en skarp avgränsning mot gravmiljön. Den exakta lokaliseringen av passagen
kommer också att väljas och märkas ut i terrängen av arkeologisk expertis, och inga
arbeten får utföras utanför det på så sätt markerade arbetsområdet. Vägens placering
anpassas i öster till ett stoppområde för en våtmark [4] i anslutning till Trangölamyren.
Den samlade konsekvensen för miljön i delområde 3 och 4 bedöms som ringa med
vidtagna försiktighetsmått, oavsett var inom dessa vindkraftområden turbinerna slutligen
placeras.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)
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Bilaga 5
1.2.3. Delområde DO5

Figur 5. Delområde 5 (större karta i bilaga 6C)

Nummer
på karta
1
2
3

Skyddsvärde

4

Kulturmiljö

5

Kulturmiljö

6

Hydrologi

7

Hydrologi

Bostäder
Väg
Kulturmiljö och
naturvärde

Hänsyns/
restriktionspassage
K1

H7

H8

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Beskrivning (nummerbeteckningar härrör
från tidigare inlämnad dokumentation)
Säkerhetsavstånd 1000 meter.
Säkerhetsavstånd 240 meter.
Objekt 43, fossil åker med husgrund.
Ängs- och betesmark NV klass 3.
Övrig kulturhistorisk lämning, objekt 44,
röjningsröse.
Övrig kulturhistorisk lämning, objekt 45,
stenmur.
Opåverkad våtmark kring Togölen, nyckelbiotop
(objekt N 1457-1999).
Bäck som avvattnar södra Trangölamyren
(Vattendrag 1) med omgivande våtmark

Aktbilaga (AB) tidigare
inlämnad information
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5
AB1, MKB avsnitt 3.9.3
AB1, Bilaga D till MKB,
naturvärdesobjekt 11
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 47
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 47
AB1, Bilaga D till MKB, avsnitt
5.3
AB1, Bilaga C till MKB, avsnitt
6.2.1

Värde

Hänsyn

Kommentar

Befintlig väg vid objekt 43,
fossil åker med husgrund.
Ängs- och betesmark NV klass
3.
Befintlig väg genom sumpskog
och över vattendrag från
Trangölamyren (Vattendrag 1).

Inga arbeten norr om vägen där såväl
natur- som kulturmiljövärden finns.

AB1, MKB fig 72,
passage K1

Vattendrag och sumpskog
parallellt med befintlig väg.

Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet, undvik dikning och använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor. Förhindra
grumling av vattendraget.
Begränsa vägområdet, undvik
sumpskogen. Inga upplag av massor.
Inga vägdiken ansluts till vattendraget.
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Säkerhetsavstånd till bostäder [1] och väg [2] utgör gränser för delområdet. Ett större
stoppområde för en fossilåker [3] begränsar flexibiliteten inom området. Inom detta stoppområde finns också en ängs- och betesmark NV klass 3. Såväl natur- som kulturmiljövärden ligger norr om vägen och påverkas därmed inte av arbeten i hänsynspassage [K1]
som görs söder om vägen.
Ett röjningsröse [4] och en stenmur [5] finns inom vindkraftområdet, kring dessa ansätts 15
meters hänsynsbuffert som vindkraftverksfritt område.
Ett par våtmarksområden med koppling till Togölen [6] ligger inom säkerhetsavstånd till
väg respektive bostäder. Områdena omfattar inte sådana specifika värden att de har
beskrivits närmare i inlämnade handlingar. De bedöms dock ha viss hydrologisk sårbarhet.
I layout A-S1 finns endast en turbin, och den är i exempellayouten placerad i område med
gällande avverkningsanmälan.
I layout A-S2 och A-S3 finns utrymme för två turbiner. I layout C finns två turbiner med
andra positioner än de som anges i A-S2 och A-S3, utan att det medför några skillnader i
påverkan. Positionerna är inte koordinatsatta då de är beroende av hur turbinerna placeras
i närliggande delområden i de olika layouterna.
Hänsynspassage [H8], som berör hydrologiska värden öster om DO5, är en förutsättning
för att komma fram till DO1 – 4. Hänsynspassage [H7] behövs för att komma till de östra
delområdena. Genom de planerade skyddsåtgärderna bedöms påverkan på dessa värden
kunna undvikas.
Den samlade konsekvensen för miljön i delområdet bedöms som ringa med vidtagna
försiktighetsmått, oavsett var inom vindkraftområdet turbinerna slutligen placeras.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)
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Bilaga 5
1.2.4. Delområde DO6

Figur 6. Delområde 6 (större karta i bilaga 6D)

Nummer
på karta
1
2
3

Skyddsvärde

4
5
6, 7, 15,
16

Kulturmiljö
Se bilaga 12
Kulturmiljö

8

Hydrologi och
naturmiljö

9

Hydrologi och
naturmiljö

Bostäder
Väg
Hydrologi och
naturmiljö

10

Hydrologi och
naturmiljö

11
12, 13

Kulturmiljö
Hydrologi och
naturmiljö

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Beskrivning (nummerbeteckningar härrör
från tidigare inlämnad dokumentation)
Säkerhetsavstånd 1000 meter.
Säkerhetsavstånd 240 meter.
VMI klass 2 (objekt F06F9C02) och sumpskog,
naturvärde klass 3 (objekt 66690,66691 och
66692)
Objekt 36, husgrund med fossilåker

Aktbilaga (AB) tidigare
inlämnad information
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5
AB1, Bilaga C till MKB, sid 35
och 44-45

Objekt 30 och 32, husgrunder med fossilåker.
Objekt 31 och 33, stenmur och kolbotten med
rest av resmila.
Eketorpagölen, objekt F06F9C03, med
omgivande våtmarker och sumpskog. VMI klass
1.
Strandskydd 100 meter.
Nyckelbiotop i form av gransumpskog med
bäckdal, objekt 11047.

AB1, MKB sid 66 samt Bilaga
G2 till MKB, sid 43-44

Naturvärdesobjekt klass 4 (Naturvärdesobjekt
7)
Tre mindre vattendrag som mynnar i
Trangölamyren (Vattendrag 3 i hydrologisk
utredning). Inkluderar även ett område med VMI
klass 2.
Objekt 37, husgrund med fossilåker.
Områdena omfattar inte sådana specifika
värden att de har beskrivits närmare i
inlämnade handlingar. De bedöms dock ha viss

AB1, bilaga D till MKB, avsnitt
4.2
AB1, bilaga C till MKB, sid 20

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark

AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 45

AB1, bilaga C till MKB, sid 16
och 36.
AB1, MKB sid 32
AB1, bilaga C till MKB, sid 42
(OBS: markerad som 11047 i
karta, 11046 i text i
hydrologiutredning sid 42.)

AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 50
AB1, bilaga D till MKB, avsnitt
3.5
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14

Kulturmiljö

17

Hydrologi och
naturmiljö
Hydrologi och
naturmiljö

18

hydrologisk sårbarhet och sumpskog har
noterats vid naturinventeringen (objekt 66691
och 66687).
Objekt 34-35, husgrunder med fossilåkrar
Bäck (Vattendrag 1) som avvattnar södra
Trangölamyren. Sumpskog.
Området omfattar inte sådana specifika värden
att det har beskrivits närmare i inlämnade
handlingar. Det bedöms dock ha viss
hydrologisk sårbarhet och har noterats som
påtagligt naturvärde (N 9450, skogligt värde) i
naturvärdesbedömningen.

AB1, Bilaga G2 till MKB, sid
44-45
AB1, bilaga C till MKB, sid 18
AB1, bilaga D till MKB

Hänsyns/
restriktionspassage
H9

Värde

Hänsyn

Befintlig väg invid
Trangölamyren och
nyckelbiotop

Inga arbeten på västra sidan vägen.
Säkerställ vattengenomföring, Inga
upplag av massor.

H10

Befintlig väg genom
naturvärde/våtmark.

H11

Befintlig väg genom
sumpskog/VMI klass 1

H12

Befintlig väg genom sumpskog

H17

Befintlig väg över vattendrag
mot Trangölamyren.

H42

Befintlig väg över vattendrag.

Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet, undvik dikning och använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet. Ingen dikning. Använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet, undvik dikning och använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
Bibehåll vattengenomföring, ingen
anslutande dikning. Använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet. Undvik dikning. Använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.

Kommentar

DO6 är det största delområdet med fem till åtta föreslagna turbinpositioner. Två av
layouterna (A-S1 och A-S2) i detta delområde omfattar sju turbiner. Exempellayout A-S3
omfattar åtta turbiner, och layout C fem stycken. Oavsett hur verken har placerats i de olika
layouterna är den totala påverkan densamma. Mindre skillnader i ljud- och skuggpåverkan
finns mellan layouterna, men de riktvärden som finns kommer att följas. Positionerna i
layout A-S1 – A-S3 är inte koordinatsatta då de är beroende av hur turbinerna placeras i
omkringliggande delområden. I detta område är det påtagligt hur behovet av avstånd
mellan turbinerna reducerar flexibiliteten då de flesta positionerna måste justeras om en av
dem ändras.
Vindkraftsområdet begränsas i väster av säkerhetsavstånd till Brokabovägen [2] och i norr
av säkerhetsavstånd till bostäder [1]. I nordost utgörs delområdets gräns av stoppområde
för sumpskogsobjekt [3]. Flera mindre stopp- och vindkraftverksfria områden relaterade till

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)
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hydrologi eller fornlämningar finns inom delområdet. I områdets södra del finns ett större
hydrologiskt stoppområde [8] som också omfattar strandskydd runt Eketorpagölen.
Den norra delen av delområdet har avrinning mot Trangölamyren [10], vilket motiverar
vindkraftverksfria områdena.
Några mindre avverkningsytor finns inom delområdet, både sådana som avverkats tidigare
och där avverkningsanmälan finns.
Stoppområdet kring tjäderspelsplatsen har utökats något jämfört med tidigare inlämnad
dokumentation. I bilaga 12 finns förslag på lokala hänsyns- och skyddsåtgärder inom det
anpassade kärn- och upptagningsområdet.
Samtliga hänsynspassager genom vindkraftverksfria områden som behöver nyttjas i detta
delområde gäller arbeten på befintliga vägar. Med väl genomtänkta skyddsåtgärder, redovisade för respektive passage i tabellen ovan, bedöms påverkan på dessa områden bli
ringa. Den samlade konsekvensen för miljön med vidtagna förstighetsmått bedöms också
som ringa, oavsett var inom vindkraftsområdet turbiner slutligen placeras.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)
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Bilaga 5
1.2.5. Delområde DO7

Figur 7. Delområde 7 (större karta i bilaga 6E)

Nummer
på karta
1
2

Skyddsvärde

3

Kulturmiljö

4

Hydrologi och naturmiljö

5
6

Se bilaga 12
Hydrologi och naturmiljö

7

Hydrologi och naturmiljö

Opåverkad sumpskog ( objekt 66706) med
bäckmiljö (Vattendrag 6) mynnande i Västre
sjö.

8

Hydrologi och naturmiljö

Opåverkad sumpskog ( objekt 66694)

Bostäder
Kalkning

Hänsyns/
restriktionspassage
H6

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Beskrivning (nummerbeteckningar härrör
från tidigare inlämnad dokumentation)
Säkerhetsavstånd 1000 meter.
Säkerhetsavstånd 300 meter vid
flygkalkning.
Objekt 5, Torpstugan, en kulturhistoriskt
värdefull helhetsmiljö med fossilåker och
röjningsrösen.
VMI klass 2 (objekt F06F9C02) och
sumpskog, naturvärde klass 3 (objekt
66690,66691 och 66692)

Aktbilaga (AB) tidigare
inlämnad information
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5

Opåverkad sumpskog ( objekt 66693) med
bäckmiljö (Vattendrag 6) mynnande i Västre
sjö.

AB1, Bilaga D till MKB,
avsnitt 3.5,
AB1, Bilaga C till MKB,
avsnitt 6.2.6
AB1, Bilaga D till MKB,
avsnitt 3.5,
AB1, Bilaga C till MKB,
avsnitt 6.2.6
AB1, Bilaga D till MKB,
avsnitt 3.5

AB1, MKB avsnitt 3.9.3,
samt bilaga G2 till MKB sid
39
AB1, Bilaga C till MKB, sid
35 och 44-45

Värde

Hänsyn

Befintlig väg över vattendrag.

Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet. Inga upplag av massor nära
vattendraget.
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H14

Befintlig väg genom sumpskog
/VMI klass 2. Gammal tallskog
med naturvårdsintressen.
Befintlig väg inom buffert till
våtmark VMI klass 2 och
sumpskog naturvärde klass 3.

H44

Bibehåll vattengenomföringen, ingen
anslutande dikning. Använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Bredda mot öster. Säkerställ
vattengenomföringen. Ingen dikning eller
arbeten väster om vägen. Inga upplag av
massor.

Utökad passage

Ny passage

DO7 rymmer två till fyra turbinpositioner. Två av layouterna (A-S1 och A-S2) i detta delområde omfattar fyra turbiner. Exempellayout A-S3 omfattar två turbiner, och layout C fyra
turbiner men med alternativa placeringar. Positionerna i layout A-S1 – A-S3 är inte koordinatsatta då de är beroende av hur turbinerna placeras i omkringliggande delområden.
Olika placeringar visar inte på några förändringar i total påverkan. Även i detta område är
det påtagligt hur behovet av avstånd mellan turbinerna reducerar flexibiliteten då de flesta
positionerna måste justeras om en av dem ändras.
Stoppområdet kring tjäderspelsplatsen har utökats något jämfört med tidigare inlämnad
dokumentation. Samtliga positioner i alla nu presenterade layouter har placerats med
största möjliga avstånd till tjäderspelsplatsen i sydväst. Med det väl tilltagna stoppområde
som omger platsen bedöms inte eventuella mindre justeringar av exempelpositionerna
medföra någon större påverkan.
I övrigt är det främst säkerhetsavstånd till bostäder [1] och stoppområde för våtmark med
sumpskog [4 och 6] som begränsar området, men det finns också några vindkraftverksfria
områden med hänsyn till objekt med viss hydrologisk sårbarhet [7 och 8]. En kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö, Torpstugan [3], utgör ett större stoppområde som avgränsar
delområdet i norr.
Hänsynspassage [H14] har utökats mot nordost längs vägens norra sida. Detta med
anledning av ett beslut från Skogsstyrelsen gällande en avverkningsanmälan. Vattenfall
kommer att följa de restriktioner vad gäller avverkning av grov tall som anges i beslutet.
För att nå ett önskat turbinläge i delområdets norra kant har en ny hänsynspassage [H44]
markerats. Det gäller en befintlig väg som kan behöva breddas.
Några mindre avverkningsytor finns i delområdets ytterkanter, både sådana som avverkats
tidigare och där avverkningsanmälan finns.
Den samlade konsekvensen för miljön i delområdet bedöms som ringa med vidtagna
försiktighetsmått, oavsett var inom vindkraftsområdet turbinerna slutligen placeras.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark
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Bilaga 5
1.2.6. Delområde DO8

Figur 8. Delområde 8 (större karta i bilaga 6F)

Nummer
på karta
1
2
3

Skyddsvärde

4

Hydrologi och
naturvärden

5

Hydrologi och
naturvärden
Se bilaga 12
Hydrologi och
naturvärden
Kulturmiljö och
naturvärden

6
7
8

9
10
11

Bostäder
Kalkning
Hydrologi och
naturvärden

Hydrologi och
naturvärden
Kulturmiljö
Hydrologi och
naturvärde

Hänsyns/
restriktionspassage
H1

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Beskrivning (nummerbeteckningar härrör
från tidigare inlämnad dokumentation)
Säkerhetsavstånd 1000 meter.
Säkerhetsavstånd 300 meter vid flygkalkning.
Opåverkat sumpskogsobjekt (66693, ej
närmare beskrivet i inlämnade handlingar) med
bäck som mynnar ut i Västre sjö (Vattendrag 6)
Nyckelbiotop (N 9459-1996), bäckdal,
hänsynsområdet hydrologiskt sammanbundet
med nyckelbiotopen.
Bäckdal, skogligt biotopskydd
(N 13153-1996).
Sumpskog (66689, ej närmare beskrivet i
inlämnade handlingar)
Objekt 69 och 22, plats för bebyggelse till
Svenstorp med omgivande trädgård, bl.a. en
hamlad sälg, fossilåker och rester av rösen.
Bäck genom biotopskyddsområde (Vattendrag
5)
Röjningsrösen (objekt 27).
Våtmark kring sumpskog (66589, ej närmare
beskrivet i inlämnade handlingar)

Aktbilaga (AB) tidigare
inlämnad information
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5
AB1, bilaga D till MKB avsnitt
3.5 (endast karta)
AB1, bilaga C till MKB avsnitt
6.2.6
AB1, bilaga D till MKB avsnitt
3.5
AB1, bilaga D till MKB avsnitt
3.5
AB1, bilaga D till MKB avsnitt
3.5 (endast karta)
AB1, bilaga G2 till MKB sid 52
och 41
AB1, Bilaga C till MKB, avsnitt
6.2.5
AB1, bilaga G2 till MKB sid 42
AB1, bilaga D till MKB avsnitt
3.5 (endast karta)

Värde

Hänsyn

Vattendrag parallellt med
befintlig väg

Ingen breddning av vägen eller
kabelförläggning på östra sidan vägen
(mot vattendraget). Inga upplag av

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark

Kommentar
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Bilaga 5

H3

Befintlig väg genom sumpskog

massor på östra sidan vägen. Inga
vägdiken ansluts till vattendraget.
Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet, undvik dikning. Använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor inom området

DO8 rymmer fyra till sex turbinpositioner. Två av layouterna (A-S1 och A-S2) i detta delområde omfattar fem turbiner. Exempellayout A-S3 omfattar sex turbiner, och layout C fyra
stycken. Positionerna i layout A-S1 – A-S3 är inte koordinatsatta då de är beroende av hur
turbinerna placeras i omkringliggande delområden. De skillnader i placering som framgår
av de olika layouterna visar inte på någon relevant förändring av påverkan. Mindre skillnader i ljud- och skuggpåverkan finns mellan layouterna, men de riktvärden som finns kommer att följas. Även i detta område är det påtagligt hur behovet av avstånd mellan turbinerna reducerar flexibiliteten då de flesta positionerna måste justeras om en av dem ändras.
Området begränsas av säkerhetsavstånd till bostäder [1] och flygkalkningsobjekt [2]. Ett
vindkraftverksfritt område [7] som sträcker sig från norr till söder i områdets mitt har markerats med anledning av ett sumpskogsområde [7]. En fornlämningsmiljö [8] som också
innehåller vissa naturvärden utgör också vindkraftverksfritt område.
De hänsynspassager [H1 och H3] berör befintliga vägar och bedöms, med vidtagna
försiktighetsmått, inte medföra någon påverkan på de hydrologiska värden som finns inom
de berörda områdena.
Ett flertal avverkningsytor finns i delområdet, både sådana som avverkats tidigare och där
avverkningsanmälan finns.
Den samlade konsekvensen för miljön i delområdet bedöms som ringa med vidtagna
försiktighetsmått, oavsett var inom vindkraftsområdet turbinerna slutligen placeras.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark
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Bilaga 5
1.2.7. Delområde DO9

Figur 9. Delområde 9 (större karta i bilaga 6G)

Nummer
på karta
1
2
3
4

5
6

Skyddsvärde
Bostäder
Kalkning
Kulturmiljö
Naturvärde och
hydrologi

7

Kulturmiljö
Hydrologi och
naturmiljö
Kulturmiljö

8

Hydrologi

9 och 10

Hydrologi

11

Hydrologi

Hänsyns/
restriktionspassage
K14

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)

Beskrivning (nummerbeteckningar härrör
från tidigare inlämnad dokumentation)
Säkerhetsavstånd 1000 meter.
Säkerhetsavstånd 300 meter vid flygkalkning.
Objekt 24, torp med fossilåker.
Sveaskogs naturvårdsskog, äldre skog NVklass 3 (Naturvärdesobjekt 2)

Aktbilaga (AB) tidigare
inlämnad information
AB22, sid 12
AB1, MKB avsnitt 6.12.5
AB1, bilaga G2 till MKB sid 42
AB1, bilaga D till MKB avsnitt
4.2

Sumpskog, VMI klass 3 (66595, ej närmare
beskrivet i inlämnade handlingar).
Objekt 25, torp med fossilåker
Opåverkad sumpskog (objekt 66706) med
bäckmiljö mynnande i Västre sjö.
Västra Ekås, helhetsmiljö runt fornåkrar med
kolarkoja och kolningsanläggning (objekt 18)
Bäck med utlopp i Västre sjö (Vattendrag 6)

AB1, bilaga D till MKB avsnitt
3.5 (endast karta)
AB1, bilaga G2 till MKB sid 42
AB1, Bilaga D till MKB, avsnitt
3.5
AB1, Bilaga G2 till MKB, sid 41

Våtmark, VMI klass 3 (F06F9D01), sumpskog
(66615 och 66595)
Våtmark kring Stuverydsbäcken, viss
hydrologisk känslighet (ej närmare beskrivet i
inlämnade handlingar)

AB1, Bilaga C till MKB, avsnitt
6.2.6
AB1, bilaga C till MKB sid 37
och avsnitt 7.5
-

Värde

Hänsyn

Kommentar

Ny väg genom buffert till kultur
och hydrologi

Begränsa och staka ut vägområdet i
detalj med arkeologisk expertis för att
undvika fossil åkermark, kolbotten och
kolarkoja.
Vid behov lägg kablar i väg och undvik

Ny passage.

Delområdesbeskrivning
Bruzaholm vindkraftpark
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Bilaga 5

H19

Befintlig väg över
sumpskog/vattendrag mot
Stuverydsbäcken

H20

Befintlig väg över vattendrag
mot Stuverydsbäcken
Ny väg över vattendrag mot
Stuverydsbäcken
Ny väg genom sumpskog/VMI
klass 3

H21
H23A

H23B

Ny väg genom sumpskog/VMI
klass 3

H45

Befintlig väg invid sumpskog

diken. Inga upplag av massor nära
vattendraget.
Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet, undvik dikning. Använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
Bibehåll vattengenomföringen. Inga
upplag av massor.
Säkerställ vattengenomföringen. Inga
upplag av massor.
Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet, undvik dikning, använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
Bibehåll vattengenomföringen, begränsa
vägområdet, undvik dikning, använd
vattenavskärande fyllning i kabelschakt.
Inga upplag av massor.
Bredda mot väster. Säkerställ vattengenomföringen. Ingen dikning eller
arbeten öster om vägen. Inga upplag av
massor.

Ny passage.

Delområde DO9 är litet och rymmer maximalt två turbinpositioner. Exempelpositionerna är
koordinatsatta med flyttmån 100 meter i samtliga layouter.
Området omges av säkerhetsavstånd till bostäder [1] och flygkalkningsobjekt [2]. Huvudsakligen inom gränserna för dessa säkerhetsavstånd finns också stoppområden och
buffertzoner relaterade till kulturmiljövärden [3, 5 och 7]. Det finns också hydrologiskt
intressanta områden, bland annat några sumpskogsområden [4, 6, 9 och 10].
Några avverkningsytor finns i delområdet, både sådana som avverkats tidigare och där
avverkningsanmälan finns.
För att nå de möjliga turbinpositionerna krävs dels åtgärder på befintliga vägar [H19, H20
och H45] samt några nya vägsträckningar [H21, H23A och B] som passerar genom vindkraftverksfria områden. Det är hydrologiska hänsyn som behöver iakttas för att inte dessa
hänsynspassager ska påverka de identifierade värdena negativt, vilket redovisas ovan i
tabellen. Det finns också en passage [K14] som behöver stakas ut mycket noggrant i samråd med arkeologisk expertis då den passerar mellan en sumpskog med viss hydrologisk
känslighet och en kulturmiljömässigt intressant helhetsmiljö.
Den samlade konsekvensen för miljön bedöms som ringa med vidtagna försiktighetsmått,
oavsett var inom vindkraftsområdet turbinerna slutligen placeras.

Vattenfall Vindkraft AB
Konfidentialitetetsklass: None (C1)
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Bilaga 6A Delområde 1 och 2
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F
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Exempellayout A-S2
 Exempellayout A-S3
 Exempellayout C
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Hänsynspassager
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Vattenfall Vindkraft AB, Evenemangsgatan 13C,
169 56 Solna, Sweden. Tel +46 (0) 08-7395000

Denna ritning / karta har tagits fram baserat på,
för tidpunkten, senast kända information. Rådgör
med Vattenfalls GIS team för att säkerställa att innehållet
fortfarande är aktuellt innan du använder informationen
som finns på denna karta.
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Denna ritning / karta har tagits fram baserat på, för tidpunkten,
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