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1. Inledning
Varför tas detta dokument fram? Hur har det gått till? På
vilket sätt kan du påverka?

Bakgrund

Metod

Processen

För att effektivt kunna hantera förfrågningar om vindkraftsetableringar i Kävlinge kommun och samordna
dessa med övrig kommunal planering, bör förutsättningarna vara beskrivna så tydligt som möjligt och
långsiktiga avvägningar vara gjorda i förhand. Det har
därför fattats ett beslut att en fördjupad översiktsplan
för vindkraft ska tas fram.

För att söka områden som är lämpliga för prövning
av vindkraft har de delar av kommunen som omfattas av restriktioner, avseende naturvärden, kulturvärden, friluftsliv och kustzon undantagits som lämpliga
för vindkraft. Utöver ovan nämnda restriktioner
har skyddsavstånd till bostäder, vägar, järnvägar,
slott, kyrkor och luftledningar för el använts. Denna
fördjupade översiktsplan är geografisk avgränsad till
Kävlinge kommuns landområde.

Den 11 februari 2010 antog kommunfullmäktige en
ny översiktsplan. Ett av kommunens ställningstaganden i ÖP2010 är att en tematisk översiktsplan för
vindkraft ska tas fram.

Sedan tidigare finns Vindkraftpolicy för Kävlinge kommun
(antagen av kommunfullmäktige 2004-05-13). Den
kommer att ersättas av denna fördjupade översiktsplan.

Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att utgöra ett planeringsverktyg och ett underlag för framtida beslut
om etablering av stora och medelstora vindkraftverk.
Härutöver skall det vara vägledande vid prövning i
bygglov av gårdsverk.
Detta dokument ger även information om prövningsprocessen och när tillstånds- eller anmälningsplikt gäller och till vilken instans etableraren ska vända sig (se
sid 13).
Den fördjupade översiktsplanen för vindkraft är i likhet med översiktsplanen inte rättsligt bindande, syftet
är rådgivande. Förfarandet vid upprättande av planen
kommer att vara enligt figuren på nästa sida. Planen
godkänns av kommunstyrelsen (KS) och antas av
kommunfullmäktige (KF).
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Tillägg till översiktsplanen
Översiktsplanen kan vid behov kompletteras med tillägg i vilka tematiska planeringsfrågor som exempelvis
vindkraft kan behandlas. På så sätt kan översiktsplanen hållas aktuell i väntan på att den helt ska omarbetas. Processen för att ändra en översiktsplan regleras i
plan- och bygglagens 4:e kapitel. Samma krav på innehåll och förfarande som för den kommunomfattande
översiktsplanen föreligger vid upprättande av ett tillägg. Samråd med länsstyrelsen, grannkommuner, berörda myndigheter, föreningar och enskilda medborgare med ett väsentligt intresse av förslaget ska ske.
Samrådet kan förutom via vanliga utskick med posten ske t.ex. genom öppna diskussionsmöten och via
kommunens hemsida. Processen framgår av figuren
här intill.
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Miljökonsekvenser
En översiktsplan liksom fördjupningar av denna antas alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt 4§
MKB-förordningen. Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas.

Arbetet med denna tematiska översiktsplan för
vindkraft påbörjades under våren 2010. Syftet är
att utreda möjligheterna att etablera vindkraft i
kommunen genom att väga allmänna intressen
mot vindkraftsintresset.

Eftersom detta vindkraftsprogram är av översiktlig
karaktär avgränsas även miljökonsekvensbeskrivningen till de övergripande frågorna. Parallellt med att
områden som är lämpliga respektive mindre lämpliga
för vindkraftetablering har tagits fram, har översiktliga
miljöbedömningar av olika aspekter gjorts.
Dessa bedömningar och avvägningar mot andra intressen finns redovisade i kapitel 3 Planeringsförutsättningar.

Övriga möjliga
tillägg till
översiktsplanen

Laga kraft

.
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beslut att anta dokumentet
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beslut att godkänna
dokumentet

SAMRÅD

UPPDRAG

KS
beslut om utställning

KS
beslut om samråd

Process för den fördjupade översiktsplanen.
(KF = kommunfullmäktige, KS = kommunstyrelsen)
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2. Generellt om vindkraft
Hur fungerar vindkraftsproduktion? Vad krävs för en god
vindkraftsetablering. Vilka nationella och kommunala mål
finns? Vilka störningar kan vindkraften medföra?

Historik

Framtid

Konstruktion och funktion

Människan har länge utnyttjat vinden som energikälla.
Det finns tecken på att väderkvarnar funnits i Kina
och Japan redan för fyra tusen år sedan. I Europa tog
utbyggnaden fart under 1200-talet1.

För att öka vindkraftens effekt krävs i regel större
vindkraftverk och mycket resurser läggs idag därför på
materialutveckling. Hållfasthet och styvhet är viktiga
egenskaper för rotorer och torn. En nackdel med stor
rotor är att bullret ökar, men denna effekt kan mildras
med justerad utformning av rotorbladen. För landbaserade verk är det logistiska problem som i många fall
begränsar användandet av stora rotorblad, eftersom
de tillverkas i hela stycken och också måste transporteras som sådana.

Vindkraftverk består av fundament, torn, rotor med rotorblad och maskinhus. Rotorn som får fart av vinden är
kopplad till en generator som alstrar elektricitet. Rotordiametern är ofta lika stor som tornhöjden. Vanligtvis
är vindkraftverken i drift när vindhastigheten ligger på
3-25 m/s. Vindkraftverk kan producera el upp till 6000
timmar av årets totalt 8760 timmar. Effekten varierar och
uppnår maximal effekt vid en vindhastighet på ca 1214 m/s.

Den moderna vindkraften kom igång på 1980-talet då
teknikutveckling gav ökade möjligheter till utnyttjande
av energiinnehållet i vinden. Från 1980-talet har verken vuxit från 25 kW till 2500 kW i början på 2000talet. Idag etableras verk upp till 3 MW på land och
upp till 5 MW till havs. Vindkraftverkens totalhöjd
kan idag vara 150 meter och rotordiametern 100 m.
Ännu större verk, på upp emot 6 MW, finns idag som
pilotprojekt.
Vindkraft beskrivs idag som det snabbast växande
energislaget. Som del av Sveriges totala energiproduktion
får vindkraften ändå betraktas som liten. Vindkraftens
andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige
passerade för första gången 1,0 % år 2007. År 2008
var andelen 1,4 % och år 2009 var den nästan 1,9 %.
Den totala andelsberäkningen är dock beroende av
inte bara vindkraftens egna produktion utan även en
kraftig variation i produktionsvolymerna i vatten- och
kärnkraft. År 2009 var produktionen av kärnkraft
ovanligt låg vilket kan förklara den stora andelsökningen.
Vindkraftens andel av den totala energiproduktionen
ökar dock stadigt. Läs vidare i Vindkraftsstatistik 2009
(ES 2010:03, Energimyndigheten).
1

Exempel på framtida utformning är vertikala vindkraftverk som har sin generator placerad på marken.
Denna teknik finns redan idag, men än så länge i mindre skala och potential för utveckling finns. En annan
framtidsversion är pilotprojekt på havsbaserade verk
på upp till 10 MW.

Sid 3 Vindkraftshandboken, Boverket, 2009.
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Den tekniska utvecklingen har lett till större, effektivare
och tystare verk med lägre tillverknings- och driftskostnader. Verken styrs automatiskt av datorer och kan fjärrstyras via mobilnätet. Datorn styr så att rotorn vänds rätt
mot vinden, så att rotorbladen vrids för optimal energiutvinning och för att anpassa varvtalet. När fel upptäcks
vid höga vindhastigheter stängs verket av automatiskt.
Blåser det under 3-4
m/s räcker vinden inte
till för att driva runt
rotorn.

Kommunala mål

Vindkraftverken växer

I skrivande stund finns inom kommunen 7 uppförda
vindkraftverk. Parallellt med vindkraftsintresset har
kommunen även att värna om naturvärden, friluftsliv och kulturmiljövärden m.m. Kommunens mål är
att ny etablering av vindkraft ska stå i samklang med
dessa andra intressen.

På senare år har utvecklingen gått snabbt mot större
verk, både vad gäller höjd och effekt. Sedan början av
1980-talet har vindkraftverkens effekt ökat över 200
gånger. De verk som kommer i drift de närmsta åren
har en effekt på ca 2-3 MW, men inom en snar framtid
kan medeleffekten ligga på ca 4-5 MW. Effekter upp
till 8 MW undersöks för havsbaserade projekt. I Tyskland finns redan verk med installerad effekt på 6 MW
och skisser finns på verk på 10 MW. På land kommer
sannolikt verk på 1-3 MW vara vanliga p.g.a. att transporter av verken är begränsande.

Vindenergi

Ett vindkraftverks uppbyggnad. Måtten i bilden ovan är
ungefärliga och gäller ett verk med effekt ca 3 MW, numera
vanliga för etablering på land.

Nationella mål
Riksdagen antog år 2002 målet om årlig produktion
av 10 TWh el från vindkraft år 2015. Beslutet innebär att det behövs en kraftfull utbyggnad med tanke
på att dagens produktion ligger på ca 1 TWh årligen.
Energimyndigheten presenterade i december 2007 en
rapport där en ökning till 30 TWh till år 2020 föreslås
som planeringsram. Av dessa ska 20 TWh genereras
av vindkraft på land och resten till havs. Praktiskt
innebär detta att antalet vindkraftverk skulle behöva
öka från knappt 900 verk till 3 000 – 6 000 st, beroende på effekt. År 2007 producerade vindkraften drygt
1,4 TWh, vilket motsvarar en procent av den svenska
elproduktionen.

Grundläggande för en god vindkraftsetablering är områdets vindförhållanden. På låg höjd påverkas vinden
av markfriktionen, därför ökar vindens energiinnehåll
med höjden över marken. Vid ca 1 000 meter över
mark är vinden opåverkad av jordytans friktion. Det
har förekommit olika sätt att kartlägga och åskådliggöra vindens energi över Sverige. År 1997 färdigställde
SMHI en vindkartering av södra Sverige. Denna modell används ofta för att åskådliggöra energiproduktion vid projektering av nya vindkraftsanläggningar.
Hela kommunen är väl lämpad för vindkraft om man
enbart ser till vindförutsättningarna.

Markåtgång
Etablering av vindkraft medför viss markåtgång. För
fundamentet krävs en yta på ca 100 – 200 m2 beroende
på turbintyp och markunderlag. På mark med normal
beskaffenhet etableras så kallade gravitationsfundament som i princip innebär att vindkraftstornet gjuts
fast i djupa hål i berggrunden. Vid varje verk etableras
en kran- och uppställningsplats som används vid etablering och montage av verket, samt vid reparationer
och service. Denna yta upptar i storleksordningen 400
m2. Utöver dessa ytor måste den mark som byggande
av tillfartsvägar kräver läggas till.

Markåtgång för ett vindkraftverk.
(Illustration WSP)
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Skalförhållanden i landskapet
Vindkraftverk är storskaliga i förhållande till andra landskapselement trots att markytan som upptas är relativt liten. På bilden intill visas vanliga storlekar på vindkraftverk
i förhållande till gårdsbebyggelse, kyrka och luftledningar.

Upplevelsen av vindkraftverk
En vindkraftsetablering blir ofta genom sin storlek och
rörelse ett visuellt dominerande inslag i landskapet. De
långa utblickarna i det öppna slättlandskapet gör det möjligt att se vindkraftverk på långa avstånd, inte sällan 10-15
km kilometer. På grund av sina roterande blad drar vindkraftverken lätt till sig våra blickar. Generellt bör därför en
placering i närheten av landmärken som t.ex. kyrkor och
andra byggnader av kulturhistoriskt värde undvikas. Vid
etablering av flera verk är en geometrisk, eller till synes
geometrisk, placering av dessa i förhållande till varandra
att föredra för att undvika ett oordnat intryck.

Utvecklingen i storlek
av vindkraftverk under
perioden 1999-2010.
Storleksjämförelse med
Turning Torso i Malmö
och Eiffeltornet i Paris.
(Vindkraftshandboken, Boverket
2009)

Enstaka verk eller grupper
Såväl enstaka verk som verk i grupp påverkar landskapsupplevelsen. I allmänhet anses verk i grupp medföra en
visuellt mer positiv bild per installerad effekt, jämfört med
enstaka verk. För att ge ett ordnat intryck föredrar människor ofta grupperingar i enkla symmetriska eller väl avvägda
till synes slumpmässigamönster2. Områden som bedöms
som för små för att hysa grupper om 3-5 verk utesluts
som lämpliga för prövning av vindkraft, såvida det inte
innebär en möjlighet att komplettera befintliga vindkraftverk. Verken ska placeras så nära varandra som är tekniskt
och praktiskt möjligt. Ett maximalt avstånd mellan verk i
en grupp bör inte överstiga sju gånger rotordiametern för
att uppfattas som en helhet. Detta motsvarar maximalt ca
600 m för verk med totalhöjd 120 m.
2

Sid 51 Vindkraftshandboken, Boverket, 2009
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Skalförhållanden i landskapet visas här med små och större
vindkraftverk i förhållande till andra landskapselement. Tillgängliga modeller idag har en navhöjd på ca 120 meter och med
rotorblad på ca 55 meter, dvs en total höjd på nästan 150 meter.
(Kulturmiljöer i miljökonsekvensbeskrivningar, Nordiska ministerrådet 2000.
Bilden kompletterad med de två högre verken, 120 resp 150 m)

Buller
Ett vindkraftverk genererar ljud av två typer, dels i
form av mekaniskt ljud från maskinhuset och dels i
form av aerodynamiskt ljud från rotorns rörelse. För
moderna vindkraftverk är det aerodynamiska ljudet
det mest påtagliga.
Vid en vindkraftsetablering tillämpas riktvärden från
Naturvårdsverket, Riktlinjer för externt industribuller
(RR 1978:5). Riktvärdet som i de flesta fall tillämpas
för buller utomhus, vid bostäder, är 40 dB(A).
Det finns studier som visar att upplevelsen av störningen från buller har ett starkt samband med den visuella störningen, dvs att verkets synlighet samt hur
det påverkar landskapet, har betydelse för om man
upplever sig störd av buller.
Områden som har låg exploateringsgrad och låga bullernivåer har ett värde av att förbli orörda, eftersom
de i framtiden kan komma att vara värdefulla för exempelvis rekreation och friluftsliv. Bullernivåer som
understiger 30 dB(A) brukar räknas som tysta. Inom
dessa områden är det olämpligt att etablera vindkraftverk.

Skuggor och reflexer

Exempel på typiska ljudnivåer1
0-15 dB(A)2

Svagast uppfattbara ljud

30-35 dB(A)

Bakgrundsnivå i bostadsrum med
mekanisk ventilation

50-60 dB(A)

Medelljudnivå på mycket tyst stadsgata

60-65 dB(A)

Samtal på kort avstånd

65-75 dB(A)

Landande jetflygplan på 1 000 meters höjd

80-85 dB(A)

Snälltåg med 100 km/h på 100 meters avstånd

85 dB(A)

Risk för hörselskada vid långvarig
exponering

90-95 dB(A)

Startande långtradare på 5-10 meters avstånd

120-130 dB(A)

Smärtgräns

1

Ur Ljud från vindkraftverk, Boverket/Energimyndigheten/Naturvårdsverket, 2001.

2
A-vägning av bullret tar hänsyn till att människors känslighet för
ljud varierar med ljudets frekvens, där känsligheten normalt är störst i
frekvensområdet 1 000-4 000 Hz.

Färgsättning och utformning
Vindkraftverken ska färgsättas i toner som anpassats
till himlens vanligt förekommande nyanser. Färgen
ska vara matt så att reflexer undviks. Inom samma
grupp bör verken ha samma höjd och utformning.
Reklam ska inte tillåtas på verken. Samma storlek på
verk inom samma grupp ska eftersträvas.

Rotorbladens rörelser skapar vissa timmar på dygnet skuggor som kan upplevas som störande. Främst
uppkommer skuggorna då solen står lågt, det vill säga
tidigt på morgonen och sent på kvällen. Skuggstörningen minskar ju längre bort ifrån verken man kommer.
Det finns inga officiella riktvärden eller rekommendationer för hur mycket en vindkraftsetablering får
skugga en bostad. Enligt Boverkets Vindkrafthandbok
(2009) bör den totala skuggstörningen inte vara över
8 timmar per år på ett störningsområde, motsvarande
en hustomt.
Idag kan skuggeffekter reduceras genom att definiera
de timmar på året när verken skapar störningen och
under dessa timmar stänga av verken.
Reflexer eller solkatter från vindkraftverk anses idag
vara i stort sett obefintliga. Verken är numera behandlade för att få en matt yta vilket har avlägsnat
problemen.

Symbolisk betydelse
Vindkraftverken symboliserar för vissa människor ren
och förnyelsebar energi och även ekonomisk samverkan mellan markägare, vilket för många bidrar till en
positiv upplevelse av ett sådant landskap, medan andra
upplever vindkraftverken förfulande och som intrång
i landskapet.

Skuggeffekter är bl.a.
beroende av årstid, rotorbladens svepyta, väderlek
och tornhöjden.
(Bild: Wizelius)
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Lagstiftning

När det gäller etablering av vindkraft har särskilt två
miljökrav i MB stor betydelse, nämligen hushållningsbestämmelserna och lokaliseringsregeln.

Prövning enligt andra lagar får inte vara i strid med
gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.
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Notera att Vägverket och Banverket har lagts ner och
dess uppgifter sen 1 april 2010 sköts av Trafikverket.
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Några av alla myndigheter, lagar och förordningar att
förhålla sig till. Läs vidare i Vindkraftshandboken.
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Hushållningsbestämmelserna hjälper till att avgöra
vad som är god hushållning med den fysiska miljön,
t.ex. hur intressekonflikter ska hanteras när markområden förändras. Lokaliseringsregeln innebär att platsen ska väljas så att verksamheten kan bedrivas med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa.
Denna regel gäller på olika nivåer, var i landet, länet,
kommunen eller var på fastigheten den bästa lokaliseringen hittas. MB har även bestämmelser om skydd
av värdefulla miljöer, vilka är viktiga vid etablering av
vindkraft.
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Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur mark- och
vattenområden ska planläggas och bygglovsprövas. På
det sättet är lagen viktig för lokalisering av vindkraftverk. Kommunens vindkraftsplan, som är ett tillägg
till kommunens översiktsplan, är inte juridiskt bindande men den är vägledande och har en stor tyngd vid
överväganden om lokalisering och tillstånd.
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§
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Miljöbalken
Miljöbalken (MB) är vår viktigaste lag när det handlar om miljörätt. Målet med lagen är att övergripande
främja en hållbar utveckling. För att nå dit måste olika
miljöaspekter vägas mot varandra när lagen tillämpas.
Exempel på sådana intressen kan vara människors hälsa, skydd av natur- och kulturmiljö samt hushållning
med naturresurser.

reserva
tur

Vindkraft och lagstiftningen
Vid uppförande av vindkraftverk finns det många lagar att förhålla sig till. De viktigaste är miljöbalken och
plan- och bygglagen men det kan behövas tillstånd eller samråd i enlighet med många andra lagar, t.ex. kulturminneslagen eller ellagen. En bra sammanställning
av dessa lagrum återfinns i Boverkets rapport Vindkraftshandboken (2009).

Prövning av vindkraft
Förenklad prövningsprocess
Sedan den 1 augusti 2009 har nya regler trätt i kraft
och den s.k. dubbelprövningen, med parallella processer enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, är
borta och den samlade prövningen görs vid miljötillståndsprövningen. Se figuren på följande sida.
Tillstånds- eller anmälningsplikt
Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), enligt miljöbalken, framgår
förändringarna (SFS 2009:863) angående nya tillstånds- och anmälningsgränser för vindkraftverk.
Tillståndsgränsen baseras numera på höjd och antal, istället för som tidigare på energiproduktion.
Miljöbalkstillstånd för vindkraftverk kräver en kommunal tillstyrkan, enligt MB 16 kap 4 §. Kommunen
har således en vetorätt. Om kommunen är negativ bör
detta meddelas tidigt under samrådsprocessen.
Krav på tillstånd eller anmälningsplikt för verk, även
enstaka, tillkommande verk, även enstaka, som ska
placeras vid befintliga verk kan föreligga. För fullständig information hänvisas till miljöbalken och aktuell
förordning.

Bygglov
För vindkraftverk som inte prövas enligt miljöbalkens
9 och 11 kap finns krav på bygglov om dessa...
•
•
•
•

är högre än 20 meter över markytan
placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
monteras fast på en byggnad
har en vindturbin med en diameter som är större
än tre meter

Om inget av dessa kriterier uppfylls krävs inte
bygglovprövning. Även om dessa miniverk inte kräver bygglov, måste ägaren ta reda på om anläggningen
kan störa grannar. Denne måste också informera sig
om eventuella fornlämningar eller andra värden inom
området. Det är då lämpligt att kontakta kommunen
och länsstyrelsen för råd.
Bygganmälan
Krav på bygganmälan finns för verk som uppfyller
något av kriterierna under rubriken Bygglov ovan, men
även för de verk som tillståndsprövas enligt 9 och 11
kap miljöbalken. För de s.k. miniverken krävs inte
bygganmälan.
Detaljplan
Krav på detaljplan finns endast i de fall då avsikten är
att uppföra verken inom områden där det föreligger
stor efterfrågan på mark för uppförande av byggnader
eller andra anläggningar. Kravet gäller oavsett om krav
på bygglov föreligger eller inte för verk som redovisats under rubrik Bygglov.

Övergångsbestämmelser
Äldre bestämmelser i PBL gäller fortfarande vid prövning av överklagade beslut som har meddelats före
den 1 augusti 2009. Övergångsbestämmelser för tillämpningen av bestämmelserna finns i PBL 10 kap.
Detaljplaneärenden som påbörjats då krav om detaljplan fanns kan, om kommunen så önskar, avskrivas
från vidare handläggning. Pågående bygglovärenden
som föranletts av bygglovplikt som tas bort i och
med de nya bestämmelserna, kan avskrivas från vidare
handläggning om sökande ger sitt medgivande.
Avveckling / Uppgradering
Befintliga verk i kommunen framgår bl.a. av kartan på
sid. 37. Verken har tillkommit enligt följande:
• 1 verk i Barsebäck år 1993
• 1 verk vid Löddeköpinge år 1996
• 2 verk i Virke år 1999
• 3 verk i Södervidinge 2011 (beslutade utifrån
länsstyrelsens miljötillstånd innan den nu gällande
lagstiftningens ikraftträdande)
Fråga om uppgradering eller ersättning med nytt verk
i dessa lägen skall prövas med särskilt fokus på tätortsutveckling och landskapsbild. Ansvar för avveckling åvilar i första hand verksägaren och i andra hand
fastighetsägaren.
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Prövningsprocessen
BÖRJA HÄR

enligt förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet, bilaga, stycke 40.90, 40.95 och 40.100

MEDELSTORA
ANLÄGGNINGAR

STORA ANLÄGGNINGAR

Bilagans stycke 40.90

Bilagans stycke 40.95

a) Sju eller fler verk i grupp,
vart och ett högre än 120 m
eller
b) Ett verk högre än 120 m
som står tillsammans med
en grupp som ovan
eller

eller

a) Verk högre än 50 m

b) Rotordiameter större
än 3 m

eller

eller

eller

NEJ

Prövning hos länsstyrelsen med beslut från länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation.
Enl MB 16 kap 4 § ska kommunen tillstyrka länsstyrelsens
beslut (möjlighet till ”kommunalt veto”). Regeringen kan undantagsvis tillåta verksamhet utan kommunens tillstyrkande (enl
MB 17 kap). Inget bygglov krävs om tillstånd ges.
Tillstånd

JA

NEJ

d) Avstånd till fastighetsgräns understiger verkets totalhöjd

JA

ANMÄLNINGSPLIKT enligt MB 9 kap

BYGGLOVSPRÖVNING

Anmälningspliktiga verk
anmäls hos kommunen,
som samtidigt bygglovsprövar ärendet enl PBL.

Kommunen bygglovsprövar ärendet.

Betydande
miljöpåverkan

enligt PBL 8 kap 2 §

Bygglov

NEJ
JA

NEJ

Möjlighet till överklagande
hos miljödomstolen

Ev frivillig ansökan om
tillståndsprövning, oavsett betydande miljöpåverkan eller ej

JA

BYGGANMÄLAN enl PBL 9 kap
Kommunen handlägger bygganmälan.
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• Vattenverksamhet (MB 11 kap)

NEJ

• Områdesskydd (MB 7 kap)
• Lag om Sveriges sjöterritorium
• Lag om kontinentalsockeln

NEJ

MINIVERK Inget krav på bygglov eller bygganmälan

TILLSTÅNDSPRÖVNING enligt MB 9 kap

• Ledningsrätt

eller

JA

JA

• Kulturminneslagen (fornminnen)

c) Verk monterat på
byggnad

eller
c) Enstaka tillkommande verk som står
tillsammans med
annat verk

• Ellagen (nätkoncessioner)

eller

b) Två eller fler verk i
grupp

b) Ett verk högre än 150 m
som står tillsammans med
en grupp som ovan

• Krav på detaljplan enl PBL 5 kap
1 § (Områden med stor efterfrågan på mark för byggnader
eller andra anläggningar. Kravet
gäller oberoende om bygglov
krävs eller inte och avgörs av
kommunen)

a) Verk högre än 20 m

Bilagans stycke 40.100

a) Två eller fler verk i grupp,
vart och ett högre än
150 m

c) Ett verk högre än 150 m
som står tillsammans med
ett annat sånt verk där
verksamheten redan är
påbörjad

GÅRDSVERK

Samråd med kommun och länsstyrelsen rekommenderas

c) Ett eller flera verk som vart
och ett är högre än 120 m
och som tillsammans med
verk med påbörjad verksamhet bildar grupp om
minst sju verk
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Andra lagar och regler
som kan bli aktuella i
prövningsprocessen:

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Möjlighet till överklagande
hos länsstyrelsen

NYETABLERING
AV VINDKRAFT

• Trafikverkets tillstånd för
vägtransporter eller anslutning
av enskild väg till allmänna
vägnätet
m.m.

För ytterligare information se
www.vindlov.se
PBL = Plan- och bygglagen
MB = Miljöbalken
SFS = Svensk författningssamling

Verkets höjd
avser här avståndet
från marknivån till
den högsta punkt
som rotorbladen når.

3. Planeringsförutsättningar
Kommunen berörs av flera allmänna och enskilda intressen
som på olika sätt påverkar möjligheten att etablera vindkraft.
De allmänna intressena beskrivs och värderas i förhållande till
vindkraft på följande sidor, liksom förhållandet mellan vindkraft och boende.

Landskapet

Tätorter och samlad bebyggelse

Landskapet i kommunen består i huvudsak av ett
svagt kuperat slättlandskap. Kävlingeåns och Löddeåns samt Saxåns dalgångar utgör tydligt markerade sänkor. Dagstorps och Västra Karaby backar i
den norra delen av kommunen är tydliga höjdstråk
som bryter mot slätten. Det finns två anlagda sjöar
i Kävlinge kommun, vid en f.d. täkt i Järavallsområdet. Jordbruket har lång kontinuitet med början
redan under stenåldern. På 1600- och 1700-talen
uppstod problem med sandflykt på grund av uppodlingen. Skyddsplanteringar för att råda bukt med
detta problem tillkom under senare delen av 1800talet skyddsplanteringar. Då påbörjades samtidigt
förvandlingen till fullåkersbygd, definierat som ett
slättområde där odlingen helt har präglats av spannmålsodling. Fullåkersbygden gjorde sig gällande i våra
främsta jordbruksbygder redan under 1700-talet, men
har i stor utsträckning uppstått genom modem landskapsrationalisering i central- och dalgångsbygder,
eller kan exempelvis återgå på sjösänkningsföretag
under 1800-talet.(Riksantikvarieämbetet)

För kommunens utvecklingsmöjligheter är det viktigt
att det finns en beredskap för utbyggnadsområden
för både bostäder och verksamheter. Var dessa områden planeras är starkt styrande för lämpligheten av
etablering av vindkraft. Enligt översiktsplanen ligger
de föreslagna utbyggnadsområdena i stor utsträckning
på mark som idag är jordbruksmark eller i anslutning
till befintliga tätorter. Vid utbyggnad ska bostäder och
verksamheter koncentreras främst till kollektivtrafik-

Utbyggnadsplaner
enligt översiktsplanen,
ÖP2010
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starka stråk. Bostäder bör placeras inom gång- och
cykelavstånd från kollektivtrafiklägen. Större planerade bostadsområden på jordbruksmark ligger i södra
Hofterup, östra Löddeköpinge, i södra Furulund och
i västra Kävlinge. Ytterligare större utredningsområden för bostäder som ligger på jordbruksmark finns
vid Barsebäcksverket, Lyckehusen, nordöstra Löddeköpinge, Gryet (norra Kävlinge) och i södra och östra
Kävlinge.

Landskapskaraktärer
ÖP 2010 innehåller beskrivningar och värderingar av
sex olika landskapskaraktärer inom kommunen. Slätten, Ådal, Backlandskapet, Skogspräglat landskap, Godslandskapet och Kustlandskapet. Starka allmänna intressen berör samtliga landskapskaraktärer.
Kusten
På grund av områdets stora värden för rekreation- och
friluftsliv och en kust som är förhållandevis lågexploaterad i det i övrigt högexploaterade landskapet bör
området hållas fritt från vindkraft.
Ådalarna
Kommunen saknar naturliga sjöar och är fattig på våtmarker och vattendrag förutom Kävlingeån/Lödde
å och Saxån. Ådalarna utgör för Kävlinge kommun
ett av de viktigare grönstrukturerna. Planer finns att
utveckla dessa till rekreativa stråk. Att placera vindkraftverk i områdena kring vattendragen bedöms som
olämpligt. Dalgången kring Kävlingeån/ Lödde å föreslås skyddas från vindkraftsetablering inom ett avstånd om minst 700 meter från åfårans mitt.

Skogspräglat landskap
Järavallens fritidsområde, tillsammans med Hofterups
mosse och skogsområdena öster om Ålstorp är värdefulla för det rörliga friluftslivet. Etablering av vindkraftsverk skulle minska värdet för det rörliga friluftslivet.
Backlandskapet
Landskapet vid det särpräglade Karaby backar och
Dagstorp upplevs av de flesta som estetiskt tilltalande. Från backarna upplevs slättens fria vidder. Många
vindkraftverk kan från höjderna ses i både grannkommunerna och inom kommunen. Den positiva upplevelsen av landskapet skulle dock här störas betydligt
vid etablering inom närområdet. Vindkraftverk är därför olämpliga inom landskapskaraktären.

Slätten
Det odlade landskapet med jämnt utspridd bebyggelse i form av byar, hussamlingar och ensamgårdar
är kommunens dominerande landskapstyp. Bronsåldershögar, kyrkbyar, gårdar med trådgårdsdungar och
trädkantade uppfarter samt det äldre vägnätet i övrigt
är positiva inslag. Det öppna landskapet med långa
siktlinjer gör området känsligt för vindkraftetableringar.

Olika landskapstyper i Kävlinge kommun
(ÖP2010).

Godslandskapet
Barsebäcks slott och Löddesborg är ståtliga dominanter i landskapet. Området har stora rekreativa värden
vilka skulle förminskas av ytterligare vindkraftsetablering. Barsebäcksverket med tillhörande elledningar är
synnerligen påtagliga och främmande inslag i landskapet, vilket skulle kunna tala för vindkraft. Men Barsebäcksverket planeras att på sikt rivas och marken få ny
användning.

Tematisk översiktsplan för vindkraft - ANTAGANDEHANDLING
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Det skånska landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen har tagit fram rapporten Det skånska
landsbygdsprogrammet (2004), med syfte att utveckla ett
regionalt program som utgår från de specifika förutsättningar som råder i Skåne för att uppnå de nationella landsbygdspolitikens mål. Det utgör också ett
dokument som behandlar frågor som rör den skånska
landsbygdens utveckling och förvaltning.
Eftersom vindkraftverk i största utsträckning lokaliseras på landsbygden är det intressant att ta del av
landsbygdsprogrammet med utgångspunkt i just dessa
frågor. Programmet beskriver Skånes landskapskaraktärer på ett översiktligt sätt där Kävlinge kommun
omfattas av en av dessa, nämligen Lund- och Helsingborgsslätten, ett vidsträckt och låglänt slättlandskap.

Naturvärdena är främst knutna till kusten och de
större vattendragen. De lantliga kvaliteterna är i stor
utsträckning urbant påverkade eftersom utblickarna
ofta domineras av elledningar, vindkraftverk, industrianläggningar och spridd bebyggelse.
De stora kommunikationslederna är också påtagliga
och bildar barriärer i landskapet. Den allemansrättsliga marken per invånare är här lägst i hela landet. Den
idag tillgängliga marken blir därför extra värdefull. De
gröna utvecklingsstråk som Region Skåne tillsammans

Karta från Det skånska landsbygdsprogrammet med Kävlinge kommun intolkad med vit linje inom landskapskaraktären ”Lund- och
Helsingborgsslätten (26)”.
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med kommunen pekat ut och som redovisas i ÖP2010
är därför viktiga att ta hänsyn till vid lokalisering av
vindkraftverk, särskilt om värdena består i t.ex. landskapsbilden. I det flacka och svagt böljande landskapet
syns vindkraftverken på långt håll i många riktningar.
”Tysta” områden är få i kommunen.

Utsikt från Karaby backar mot Dagstorps backar

Vägar och järnvägar
En förutsättning för vindkraftsetablering är god framkomlighet, i synnerhet i etableringsfasen. Tillfartsvägar till vindkraftsetableringen bör vanligtvis ligga kvar
under hela vindkraftverkets livslängd och större väganslutningar bör finnas inom rimligt avstånd. Samtidigt bör det av säkerhetsskäl finnas ett skyddsavstånd
mellan vindkraftsverk och vägnät.
Vägverket Region Skåne (numera Trafikverket) har i
sin rapport Underlagsmaterial för samhällsplanering, publikation 2006:1 angivit att vindkraftverk ska placeras och
utformas på ett från trafiksäkerhetssynpunkt acceptabelt sätt. Avståndet till vägområdet ska vara minst
vindraftverkets totalhöjd, dock minst 50 meter.

Utöver ett generellt skyddsavstånd bör en individuell
bedömning göras i varje etableringsfall för att undvika
olämpliga placeringar som kan påverka trafiksäkerheten, t.ex. i siktlinjer vid cirkulationsplatser där verken
kan dra till sig trafikanters uppmärksamhet istället för
vägbanan och trafiken.
Vid etablering av vindkraftverk bör avståndet mellan
järnvägsbank/kontaktledning och vindkraftverk vara
minst totalhöjden av vindkraftverket. Totalhöjden
definieras som tornhöjden och halva rotorbladsdiametern. Eftersom det finns icke elektrifierade järnvägar och att järnvägsbanken kan vara svår att definiera
rekommenderar Trafikverket att avståndet mäts från
spårmitt på järnvägen. Det innebär i praktiken att avståndet från närmaste spårmitt ska vara vindkraftverkets totalhöjd utökad med ett avstånd på 20 meter.
Avståndet ska dock alltid vara minst 50 meter. (Järnvägen i samhällsplaneringen, Banverket, juni 2009).

Radio- och telekommunikation
utmed järnväg
Längs järnvägarna byggs idag upp ett mobilsystem
som ingår i järnvägens säkerhetssystem. Vindkraftverk
placerade i siktlinjen mellan noder, vanligen master,
i dessa radiolänksystem kan störa radiotrafiken. Här
kan inte ett generellt avstånd till järnvägen anges utan
placering bör prövas från fall till fall. Vid etablering
av vindkraft bör därför samråd hållas med Trafikverket1 om det rör sig om vindkraftverk med totalhöjd
över 50 meter, belägna inom 30 km från järnväg, så att
utbyggnaden inte kommer i konflikt med järnvägens
radio- och telekommunikation. Även ärenden rörande
vindkraftverk med en totalhöjd under 50 meter, som
ska placeras inom 500 meter från järnväg, bör remitteras till Trafikverket.

Halva rotorbladets
diameter
Totalhöjd
Tornhöjd

Minsta avstånd till järnvägens spårmitt
totalhöjden + 20 meter
Minsta rekommenderat avstånd mellan järnvägens närmsta spårmitt och vindkraftverk,
dock minst 50 meter.

(Järnvägen i samhällsplaneringen - Underlag för tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen, Banverket 2009)

1

Trafikverket ersätter Vägverket, Banverket m.fl. myndigheter
fr.o.m. den 1 april 2010.
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Elnätet
Det svenska elnätet är uppdelat i tre nivåer; ett nationellt stamnät samt regionala och lokala nät. Närheten till elnätet är viktig när det gäller att välja plats
för vindkraftsetablering och utgör en viktig aspekt för
lokalisering av vindkraft.
Verk lägre/högre än 50 meter bör placeras minst
100/200 meter från 400 kV-ledning. För verk med rotordiameter över 100 meter bör avståndet vara minst
250 meter. För verk med totalhöjd 15-25 meter bör
minsta avstånd vara verkets totalhöjd × 1,5. I denna
vindkraftsplan har skyddsavstånd till regionalledning
och 20 kV-ledningar satts till 170 meter, vilket grundar
sig på att moderna verk kan vara uppemot 150 meter
höga samt att ett extra avstånd om 20 meter lagts till.
Detta är jämförbart med avstånd till järnväg.

Inom Kävlinge kommun finns inga militära övningsområden särskilt utpekade. Inför eventuell etablering
av vindkraftverk bör dock samråd ske med försvarsmakten.

Landsbygd och enskild bebyggelse
Enligt Kävlinges översiktsplan (ÖP 2010) bör ny bostadsbebyggelse inte tillåtas utanför befintliga bebyggelsegrupper, utanför i översiktsplanen föreslagna
utbyggnadsområden och utredningsområden, inom
områden enligt kommunens naturvårdsprogram,
inom vägområden och strandskyddsområden eller
inom riksintresseområden, såvida det inte är förenligt
med riksintresset.

Kommunen ställer sig positiv till etablering till hästgårdar på landsbygden eftersom de bidrar till att hävda
för naturen värdefulla betesmarker och hagar. Det har
av kommunen upprättats ett dokument med särskilda
rekommendationer för etablering av hästgårdar. Förutsättningarna att kombinera jordbruk och hästgårdar
med utbyggnad av vindkraft är i sig goda. Vid mindre anläggningar förekommer det att mark odlas ända
fram till verkets fundament. Det har också visat sig att
djur på bete snabbt vänjer sig vid regelbundna rörelser
och skuggeffekter från vindkraftverken1. Störningar
som påverkar djurhållningen har inte rapporterats i
något fall.

1

Sid 71 Vindkraftshandboken, Boverket, 2009.

Gasledning
Avstånden redovisade för 400 kV-ledning gäller även
för högtrycksledningen för natur- och biogas som
finns i kommunen, eftersom den regelbundet behöver
inspekteras med flyg avseende tredje mans aktiviteter
kring ledningen, marksättning, erosion vid vattendrag
etc. Minsta avstånd mellan ledning och verk bör vara
minst verkets totalhöjd.

Totalförsvaret
Anläggning av vindkraftverk kan påverka försvarets
verksamhet på ett antal sätt. Havsbaserad vindkraft
kan t.ex. komma i konflikt med marina skjutområden.
På land är det övnings- och skjutfält, militär luftfart
samt försvarets spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem som man måste ta hänsyn till vid
etablering av nya verk.
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Västra Karaby
kyrka, befintligt
vindkraftverk
nordost om Löddeköpinge och
Turning Torso
i Malmö sedda
från Karaby
backar..

Grannkommuner
I grannkommunerna Landskrona, Svalöv, Eslöv, Lund
och Lomma finns både enstaka vindkraftverk och
grupper av vindkraftverk etablerade. Många av dessa
påverkar landskapsbilden i Kävlinge kommun, liksom
verk i Kävlinge kommun påverkar landskapsbilden i
grannkommunerna. Att samråda med grannkommunerna är viktigt vid nyetablering av vindkraft. Grupper
av vindkraftverk ska eftersträvas framför flera enstaka,
spridda verk. Komplettering av befintliga grupper ska
eftersträvas framför etablering av nya.

Kommunen vill föreslå grannkommunerna en gemensam policy att samråd sker med berörd grannkommun
vid prövning av vindkraft inom ett avstånd om 10 km
från kommungränsen.

Vindkraftverk i
Kävlinge kommun och
i närområdet. De grupper av verk (2 eller fler)
som finns är inringade.
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Kulturmiljö
Riksintressen för kulturmiljö
Ett riksintresseområde har ett skydd mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- eller kulturvärden
och regleras i miljöbalken, kap 3-4. Utpekandet av
riksintresseområdena regleras genom den s.k. hus
hållningsförordningen (SFS 1998:896). Riksintressena
för kulturmiljö i Kävlinge kommun är följande.
Norrvidinge - Karaby backar (M32)
Delvis flackt och lätt kuperat odlingslandskap med
karaktär av dalgångsbygd kring Saxån och talrika
fornlämningsmiljöer med monumental verkan, gårdsoch bymiljöer samt kyrkby.

Löddeköpinge - Stävie m.m. (M44)
Dalgångsbygd kring Lödde å och omgivande betesoch odlingslandskap med lång bosättnings- och
brukningskontinuitet och omfattande fornlämnings
miljöer samt betydelsefulla tätt liggande kyrkbyar med
kyrkor av medeltida ursprung
Lackalänga - Västra Hoby m.m. (M45)
Endast den västligaste delen av detta riksintresseområde
berör Kävlinge kommun. Större delen ligger inom
kommunerna Lund och Eslöv. Det består av dalgångs
bygd och odlingslandskap med karaktär av slättbygd,
med bosättningskontinuitet kring Kävlingeån och
med en betydande koncentration av fornlämningar
längs med höjdryggen söder om Lackalänga.
Barsebäck - Hofterup (M46)
Öppen slättbygd i kustzonen med förhistorisk
bosättnings- och brukningskontinuitet med en
dominerande fornlämningskoncentration i det sedan
medeltiden av Barsebäcks slott formade landskapet.

Karaby backar

Järavallen, nära Barsebäck
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För mer uttömmande beskrivningar av riksintressena hänvisas till
Kävlinge kommuns översiktsplan eller Riksantikvarieämbetets
beskrivningar.
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Bedömning
Riksintressen för kulturmiljö innehåller ofta gods
miljöer, kyrkor, äldre sockencentrum och dominerande fornlämningar. Dessa landskapselement ska
få dominera landskapsbilden, varför det är viktigt
att dess skala och betydelse i landskapet inte förminskas i skuggan av vindkraftverk. Kommunen
bedömer att ett utökat område om 3 km kring
riksintresse M32 krävs för att skydda kulturmiljövärdena.
Om en landskapsanalys visar att det finns något
område där kulturmiljöintressena är mindre påtagliga skulle det kunna vara aktuellt med vindkraftverk,
men huvudinriktningen bör vara att vindkraftverk
är olämpliga i dessa områden
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Kulturmiljöprogram Särskilt värdefulla kulturmiljöer
De områden som är utpekade i länets kulturmiljöprogram är i flera fall även skyddade som riksintresse för
kulturmiljövården, även om områdenas gränser inte
alltid är exakt lika. För beskrivningar av de områden
som överlappar riksintressen hänvisas till sid 22 och
till översiktsplanen.

Gillhög, Barsebäck och Järavallen
Området omfattar huvudsakligen de delar av
riksintresseområdet M46 som ligger väster om E6:an

Vikhög
En förhistorisk bosättning har funnits här, vilket
fornlämningarna visar. Fiskeläget karakteriseras
av en 1800-talsstruktur med ett oregelbundet
bebyggelsemönster med små fastighetsbildningar och
öppna partier vid hamnen.

Borgeby‑Löddeköpinge‑Hög‑Stävie
Området innefattar riksintresseområdet M44. Utöver
detta ingår inom Kävlinge kommun ett område
i sydöstra Löddeköpinge, och mindre områden i
Lomma kommun.
Dagstorp ‑ Södervidinge ‑ Västra Karaby ‑ Norrvidinge
Området består huvudsakligen av riksintresseområdet
M32 som sträcker sig in i Landskrona och Svalövs
kommuner.

Stångby ‑ Västra Hoby ‑ Krutmöllan
Området omfattar de västliga delarna av
riksintresseområdet M45 i både Kävlinge och Lunds
kommuner. I Kävlinge ingår dessutom området norr
om Kävlingeån från östra Kävlinge till Krutmöllan.
Landskapets öppenhet är en viktig karaktär för
området. Krutmöllan har industrihistoriskt intresse.

Vindkraftverket vid Järavallen
Hofterup
Området består huvudsakligen de delar av
riksintresseområdet M46 som ligger öster om E6:an.
Kävlinge ‑ Furulund ‑ Kullen
Området består av de centrala delarna av Kävlinge
och Furulund inklusive området Kullen.

Dagstorps backar sett från Karaby backar
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Landskapet söder om Lackalänga
Ett område som ligger vid gränsen till Lunds
kommun och genomkorsas av väg 108. Området är
representativt för den landskapstyp som var attraktiv
för de förhistoriska åkerbrukskulturerna. Flera
gravhögar finns på en svag höjdrygg i området. En av
dessa innehåller en gånggrift och dateras därmed till
yngre stenåldern. Övriga hänförs till bronsåldern. De
spridda gårdarna och det rätvinkliga vägnätet är typiskt
för det skånska landskapet efter skiftesreformerna
under tidigt 1800-tal.
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Bebyggelse utmed Vikhögs Byaväg

Bedömning
Huvudinriktningen ska vara att vindkraftverk inte
får etableras inom dessa områden.

Kulturmiljöprogram - Kulturmiljöstråk
Kulturmiljöstråk är helhetsmiljöer som ofta sträcker sig
över flera kommuner och där flera särskilt värdefulla
kulturmiljöer ingår. För att dessa miljöer ska förvaltas
och utvecklas på ett bra sätt krävs mellankommunalt
samarbete.

Skånelinjen Per Albin-linjen
Försvarslinjen bestående av värn för kulsprutor, kanoner, spaning m.m. är en unik företeelse som tydligt
visar Skåne som gränsprovins. Den började byggas år
1939. Dåvarande statsministern Per Albin Hansson
fick ge sitt namn åt den. Samtliga värn är viktiga delar
i den helhet som Skånelinjen utgör.

Kävlingeån / Lödde å
Åns sanka strandängar har utnyttjats för bete under
mycket lång tid. Det är av stort värde att denna hävd
fortgår. Vattenkraften har varit en viktig faktor för
etablering av olika verksamheter och framväxten av
de tidiga industrisamhällena. Området kring ån är en
resurs för framtida utveckling av rekreativa stråk. Inom
strandskyddsområdet ska inga vindkraftverk tillåtas.
För att skydda ovan nämnda värden kan det vara
lämpligt att utöver strandskyddet skydda det som
tydligt uppfattas som själva åns dalgång. Området
inom 700 meter från åns mittfåra föreslås hållas fritt
från vindkraftsetableringar

Värn vid Vikhög

Bedömning
Kävlingeån och miljöerna omkring är viktiga eftersom de visar Skånes utveckling från förhistoriska
bosättningar till den tidiga industrialismen. Inom
detta kulturmiljöstråk ska vindkraftverk inte få etableras.
För Skånelinjens intressen bedöms vindkraftverk
inte utgöra något hinder
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Naturmiljö
Riksintressen för naturmiljö
Ett riksintresseområde har ett skydd mot åtgärder
som påtagligt kan skada natur- eller kulturvärden och
regleras i miljöbalken, kap 3-4. Utpekandet av riksintresseområdena regleras genom den s.k. hushållningsförordningen (SFS 1998:896).
Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden som är karakteristiska
för landets olika naturgeografiska regioner. Kävlinge
kommun berörs av följande riksintressen för naturmiljön.
V Karaby-Dagstorps backar-Dagstorps mosse
(N50)
Backlandskapet bryter av det i övrigt flacka slättland
skapet mellan Kävlinge och Teckomatorp. Karaby
backar och Ekeshögarna har torrängsvegetation, t.ex
backsippa (bilden). Dagstorps mosse är ett rikkärr
med bl.a. ögontröst och majnycklar. Allarps mosse
hyser flera orkidéarter.

Kuststräckan Häljarp - Lomma med inland
(N51)
Den flacka odlingsbygden har ett rikt fågelliv. Vid
Saxåns mynning finns art- och individrika växtsam
hällen i form av bl.a. hagmark och havsstrandäng.
Barsebäcks mosse utgör övervintrings- och rastlokal
för många sjöfåglar. Lundåkrabukten är en viktig lokal
för vadarfåglar och änder.
Stora Harrie mosse (N52)
Området är en rest av ett större rikkärrsområde som
sträckte sig från Gryet i väster till Harrievägen i öster.
Kalkkärr och kalkfuktängar är sällsynta i Skåne, vilket
gör att mossen är högt värderad. Många sällsynta, frid
lysta och utrotningshotade växter återfinns här.
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• Dagstorps mosse (1)
• Löddeåns mynning (2)
• Lundåkrabukten (3)
• Stora Harrie mosse (4)
• Saxåns mynning - Järavallen (5)

Stångby mosse (N53)
Området har höga botaniska värden med ängs- och
hagmark. Endast en mindre del av riksintresset ligger
inom Kävlinge kommun. Större delen ligger i Lunds
kommun.
För mer uttömmande beskrivningar av riksintressena hänvisas
till Kävlinge kommuns översiktsplan eller Naturvårdsverkets
beskrivningar.

Backsippor, Karaby backar

Natura 2000
EU har antagit två direktiv; fågeldirektivet (SPA2) och
habitatdirektivet (SAC3), för att skydda hotade arter
och livsmiljöer. Skyddet ska bidra till att skyddsvärda
naturtyper och arter får ett långsiktigt bevarande. För
Natura 2000-områden gäller enligt miljöbalken att det
inte är tillåtet med verksamheter eller åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i området.
I Kävlinge kommun finns sju områden utpekade som
Natura 2000-områden. Se karta följande sida.

Bedömning
Riksintresse för naturmiljön kan vara förenligt
med vindkraft. I Kävlinge sammanfaller dock
riksintresseområdena i stor utsträckning med
områden som mer specifikt utpekats som särskilt
värdefulla. Därför faller dessa områden bort som
lämpliga för vindkraft.
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• Fågelsjön (Järavallen) (6)
• Karaby backar (7)

2
3

SPA = Special protection area
SAC = Special area of conservation

Bedömning
Natura 2000-områden har ett starkt naturskydd varför en etablering av vindkraft vanligen inte är förenlig med syftet och föreskrifterna för respektive
område. Inom kommunens Natura 2000-områden
får vindkraftverk inte etableras.
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Naturreservat
Naturreservat syftar till att bevara biologisk mångfald,
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. I Kävlinge
kommun finns fem naturreservat.
•
•
•
•
•

Järavallen (8)
Dagstorps mosse (1)
Stora Harrie mosse (4)
Löddeåns mynning (2)
Salvikens strandängar (9)
Bedömning
Naturreservat har, liksom Natura 2000-områdena,
ett starkt naturskydd. Inom kommunens naturreservat får vindkraftverk inte etableras.

Naturvårdsprogram för Skåne län
Inom Kävlinge kommun finns helt eller delvis åtta
områden som är utpekade som värdefulla i länets naturvårdsprogram. De utpekade områdena sammanfaller till stor del med riksintressena för Naturvården.
•
•

Strandskydd
I Sverige råder strandskydd vid havet, vid insjöar och
utmed vattendrag. Syftet är, enligt 7 kap 15 § miljöbalken, att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara livsvillkoren på land och i
vatten för djur- och växtliv. Det förekommer både
generellt strandskydd, s.k. flytande strandskydd, om
100 m och fast strandskydd. Vid fast strandskydd har
strandskyddzonen exakt definierats och avgränsats på
en karta, ibland mindre än 100 m, ibland utökat upp
till 300 m. I Kävlinge kommun är det Kävlingeån/
Lödde å, Saxån och Öresundskusten som omfattas av
strandskydd. Utmed vissa avsnitt av vattendragen eller
kusten är strandskyddet upphävt av detaljplaner.

Riksintresse för kustzonen
Skånes kustområden innehåller betydande natur-, kultur- och rekreationsvärden. Särskilt under det senaste
århundradet har den skånska kusten i ökad utsträckning tagits i anspråk för olika ändamål, bl.a. då tätorterna vuxit, liksom industriområdena, och allt fler
fritidshusområden byggts. Den skånska kusten har utpekats som en högexploaterad kust där stor restriktivitet ska gälla beträffande exploateringar som innebär
påtaglig skada på natur- och kulturvärdena, bl.a. beträffande ytterligare enskild fritidsbebyggelse. Kustzonen har utpekats som riksintresse och sedermera förts
in i miljöbalken.

Bedömning
Inom strandskyddsområde ska vindkraftverk inte
tillåtas eftersom det inte bedöms vara förenligt med
syftet som beskrivs i miljöbalken.

Bedömning
Vindkraftverk bedöms som utgångspunkt vara
olämpliga inom kustzonen i Kävlinge kommun.

Kustzonen väster om motorvägen (10)
Saxån och odlingslandskapet runt
Dagstorp (11)
Karaby backar (7)
Stora Harrie mosse (4)
Hagmark vid Lyckehusen (12)
Löddeån mellan Löddeköpinge och
Kävlinge (13)
Kävlingeåns dalgång (14)
Stångby mosse - västra delen (15)

•
•
•
•
•
•

Bedömning
Inom områden som berörs av länets naturvårdsprogram får vindkraftverk inte etableras.
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Sammanvägd bedömning
Kävlinge kommun berörs av många allmänna intressen och skyddsvärda områden. När man för in skyddsavstånd till bostadsbebyggelse, infrastruktur, kyrkor,
gods och befintliga vindkraftverk återstår endast mindre områden.
Kävlinge kommun har inga större sammanhängande
arealer som inte omfattar bostäder och infrastruktur
och på grund av detta är möjligheterna till vindkraftsutbyggnad idag mycket begränsade. En förändrad situation uppträder t.ex. när en byggnad upphör att vara
bostadshus. Skyddsavståndet 700 meter som använts
för bostadshus har av Kävlinge kommun bedömts
vara ett lämpligt avstånd för att undvika olägenheter.
Utöver bostäder är det andra allmänna intressen såsom områden med kulturvärden, naturvärden och
områden för friluftsliv som tillsammans täcker stora
delar av kommunens yta. Förenklat kan sägas att de
delar av kommunen som bör skyddas p.g.a. unika kultur- och naturvärden är områdena kring Kävlingeån/
Lödde å, backlandskapet vid Västra Karaby och Dagstorp, hela kuststräckan och Stora Harrie mosse. Alla
vägar, järnvägar och luftledningar som genomkorsar
kommunen påverkar också möjligheten till etablering
av vindkraft.
De områden som kvarstår efter att alla allmänna intressen lagts samman framgår av kartan på nästa sida.
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Områdes skyddsaspekt

Bedömning av lämplighet att etablera vindkraft
i Kävlinge kommun

Riksintressen för kulturmiljö

Olämpligt
(Områdena sammanfaller övervägande med områden som
klassificerats som särskilt värdefulla kulturmiljöer eller regionala kulturmiljöstråk med ett starkt bevarandevärde)

Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Får inte etableras

Regionala kulturmiljö-stråk

Får inte etableras

Riksintressen för naturmiljö

Olämpligt
(Områden sammanfaller övervägande med områden som har
Natura 2000-status, är naturreservat eller ingår i naturvårdsprogram för Skåne län respektive Kävlinge kommun med
starkt skyddsvärde)

Natura 2000-områden

Får inte etableras

Naturreservat

Får inte etableras

Naturvårdsprogram för Skåne län

Får inte etableras

Naturvårdsprogram
för Kävlinge kommun

Får inte etableras

Kustzon

Får inte etableras

Strandskydd

Får inte etableras
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Skyddsavstånd
Vindkraftverk bedöms inte vara förenliga med samlad
bostadsbebyggelse. Det är flera faktorer som kan påverka bebyggelsen. Buller, skuggbildning, landskapsbild, säkerhetsrisker m.m. Förutom de restriktioner
som naturmiljöer, kulturmiljöer etc. kan föra med
sig så kan det därför krävas skyddsavstånd till ovan
nämnda företeelser. Dessa skyddsavstånd redovisas i
kartbilden på följande sida.
Buller
Ett generellt skyddsavstånd1 på 500 meter till bostadshus är i de flesta fall tillräckligt för att understiga ljudnivån 40 dB(A). Avvikelser kan dock förekomma beroende på förhärskande vindriktningar och topografi,
så att enstaka vindkraftverk i vissa fall kan placeras
närmare bostäder. Ett rättsfall i miljödomstolen från
år 2001 anges ett generellt avstånd om 400 meter som
riktlinje. Med hänsyn till att dagens vindkraftverk generellt är större används dock vanligen minsta avstånd
om 500 meter till bostadshus.

vindkraftverken får en dominerande effekt och att de
i större utsträckning kan ge upphov till olägenheter av
olika slag. På grund av de i landskapet jämnt spridda
och bebodda gårdarna är det svårt att hitta platser där
skyddsavståndet kan hållas.
Kyrkornas och godsens betydelse som landmärken
och som kulturhistoriskt intressanta landskapselement
bör respekteras varför ett ”respektavstånd” om minst
1 km föreslås.
Infrastruktur
Enligt Trafikverket bör avståndet till väg motsvara verkets totalhöjd2, dock minst 50 meter. För järnväg bör
avståndet mellan järnvägsbank eller kontaktledning
minst motsvara verkets totalhöjd. (numera Trafikverket) rekommenderar ett skyddsavstånd om minst verkets totalhöjd plus 20 meter. På kartan redovisas ett
skyddsavstånd om 170 meter, vilket alltså motsvarar
ett verk med en maximal totalhöjd om 150 meter.

Landskapsbild och friluftsliv
Kring tätorter och samlad bebyggelse bör avståndet
mellan bebyggelse och vindkraftverk vara minst 1 000
meter. Bland annat är behovet av områden för det
rörliga friluftslivet är större i närheten av tätorter vilket kan motivera detta avstånd. Från enskild bostadsbebyggelse bedöms att avståndet till vindkraftverk i
Kävlinge kommun generellt bör vara minst 700 meter.
Detta motiveras av att Kävlinge kommun domineras
av ett öppet slättlandskap med långa siktlinjer där
1

Sid 147 Vindkraftshandboken, Boverket, 2009.
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2

Totalhöjd avser tornhöjd + halva rotordiametern..
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Grupper av vindkraftverk
Som redovisats på sid 21 står vindkraftverken ofta i
grupper om minst två verk. Länsstyrelsen föreslår i
rapporten Planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar på land (Skåne i utveckling 2006:6) en
zon kring befintliga vindkraftsanläggningar om 3-5
km som hålls fri från nyetableringar. Detta överensstämmer med bedömningarna i rapporten Vindkraft i
Skåne, Skåne i utveckling 2003:35 samt Boverkets Vindkrafthandbok, 2009. Kommunens uppfattning är att
anläggningarna ska hållas tydligt åtskilda med zoner
om 5 km av landskapsbildsskäl och p.g.a. den spridda
bebyggelsen.

Kartan som på följande sida visar skyddsavstånd till vindkraftverk redovisar inte skyddsavstånd till planerad bebyggelse, utan
endast till befintlig bebyggelse. Skyddsavstånd till eventuella
bostäder i grannkommunerna har inte heller redovisats. Vid
prövning av etablering nära kommungränsen ska samråd ske
med berörd kommun.
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Skyddszon - Slott och kyrka, 1000 m
Kraftledning
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Slutsatser
Intressekonflikterna är, som denna rapport visat, stora kring etablering av vindkraft i Kävlinge
kommun. Kommunen är relativt tätbefolkad och
har en spridd bostadsbebyggelse. Här finns stora
natur-, kultur och friluftsvärden. Vindkraftens intressen måste vägas mot dessa intressen.
Fyra scenarion
Fyra olika scenarion har, baserat på kartorna på
sidan 31 och 33, studerats med alternativen:
• 3 km respektive 5 km avstånd mellan
vindkraftsanläggningar
och
• 500 meter respektive 700 meter mellan stora
och medelstora vindkraftverk och bostäder.
Utifrån övervägande om verken och deras skalförhållanden i landskapet, olägenheter för boende,
landskapskaraktärerna, erforderliga restriktionsområden och det spridda bebyggelsemönstret
ställer sig kommunen bakom det scenario som baseras på 5 km / 700 meter (kartan på nästa sida).

Det kan konstateras att det inte finns några
lämpliga platser för nyetablering av vindkraftverk i kommunen.
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Bilagor
Övriga studerade scenarion:
1) 3 km / 500 m
2) 3 km / 700 m
3) 5 km / 500 m
Referenser
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Svensk författningssamling
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Kommunfullmäktige

Vindkraftshandboken, Boverket 2009

kW
MW
TW

effektenheten kilowatt = 1 000 watt
effektenheten megawatt = 1 000 000 watt
effektenheten terawatt = 1 000 000 000 000 watt

Planeringsunderlag för utbyggnad av stora
vindkraftsanläggningar på land,
Länsstyrelsen i Skåne län, 2006:6

kWh energienheten kilowattimme (1 000 watt/h)
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TWh energienheten terawattimme (1 000 000 000 000 watt/h)

Vindkraftspolicy för Kävlinge kommun
(Antagen av KF 2004-05-13)

Det skånska landsbygdsprogrammet,
Länsstyrelsen i Skåne län, 2007:10
Vindkraft i Skåne - Analys och konsekvenser
av olika scenarier,
Länsstyrelsen i Skåne län, 2003:35

Tematisk översiktsplan för vindkraft - ANTAGANDEHANDLING

43

Tematisk översiktsplan för vindkraft - ANTAGANDEHANDLING

Utlåtande

2012-08-17

Tematisk översiktsplan för vindkraft, Kävlinge kommun
Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 25/10 2011 –
9/1 2012 och har då varit tillgängligt för granskning i kommunhusets foajé och på kommunens hemsida,www.kavlinge.se/ByggaBo/Planer/Översiktsplan/.
Följande remissinstanser har inkommit med skriftliga yttranden
över planen.
Skånes ornitologiska förening stödjer slutsatserna i utställningshandlingen.
Region Skåne, avd för regional utveckling, hänvisar till yttrande i samrådsskedet.
Trafikverket har valt att svara med allmän information om skyddsavstånd
etc.
Försvarsmakten har inga synpunkter på utställningshandlingen.
Tekniska nämnden avstår, utifrån sitt ansvarsområde, från att
yttra sig över planen.
Lomma kommun har inte någon erinran mot upprättat planförslag.
Svalövs kommun framför att man avstår från att yttra sig.

Landskrona kommun har inga synpunkter på utställningsförslaget.
Svenska kraftnät refererar till yttrande i samrådet.
Lunds kommun framför följande: ”Slutsatserna i den tematiska
översiktsplanen för vindkraft för Kävlinge kommun är bekymrande. Utifrån
mycket väl tilltagna egentillverkade skyddsavstånd för avstånd mellan nya
vindkraftverk och befintliga vindkraftverk (7 km)

och mot befintliga hus (700 m) så lyckas Kävlinge kommun stänga dörren
för all ny vindkraftsetablering i kommunen. Skillnaden i inställning till
vindkraften i Eslövs kommun där deras tematiska översiktsplan öppnar upp
för ett större antal nya vindkraftsetableringar, är slående. Förutsättningarna
i Kävlinge och Eslövs kommuner är likartade, men i en jämförelse blir det
mycket tydligt att Kävlinge kommun medvetet sätter upp gränser för att
stoppa nya vindkraftverk.”
- Kommunen vill uppmärksamma på att i planen förordas avstånd om minst
5 km mellan grupper av verk, utifrån den i länsstyrelsens rapport Skåne i
utveckling 2006:6 föreslagna principen om 3-5 km mellan olika grupper..
EON Sverige AB önskar få in en text med innebörd att avstånd
vindkraftverk med totalhöjd under 50 meter – kraftledning skall vara minst
100 meter och avstånd vindkraftverk med totalhöjd över 50 meter –
kraftledning skall vara minst 200 meter. Gällande mindre verk med
totalhöjd 15 – 25 meter rekommenderas avstånd till kraftledning om 1,5 x
verkets totalhöjd.
- Informationen framgår av utställningshandlingen.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att sista meningen på sidan 32
under avsnittet Grupper av verk: ”Kommunen delar uppfattningen att
anläggningar bör hållas åtskilda med zoner om 5 km av landskapsbildsskäl
och pga den spridda bebyggelsen.” ges följande lydelse: ”Kommunens
uppfattning är att anläggningar ska hållas tydligt åtskilda med zoner om 5
km av landskapsbildsskäl och pga den spridda bebyggelsen.” – Lydelsen
korrigeras enligt yttrandet.
Ägarna till Stävie 2:1, Stävie Hage, framför att man motsätter sig den
gränsdragning av riksintresset för kultur och natur som redovisas i den
fördjupade översiktsplanen. Tidigare dragning av riksintresset för natur
slutade i höjd med vägen till Borgeby. Den nya tilltänkta gränsdragningen
går inpå stallknuten på befintlig produktionsanläggning, vilket kan få
konsekvenser på kort och lång sikt för verksamheten samt vid ett
vidareutveckling av företaget. Dragningen kan antingen utgå från en
naturlig höjdkurva eller utgå från Spader Knektvägen. Detta skulle medge
att både riksintresse och de kulturmiljöer som finns i Stävie by inte
inskränks samt att kommunen värnar företagsklimatet och Stävie Hages
fortsatta utveckling. – I planen är olika nationella och regionala natur- och
kulturintressen redovisade i en gemensam karta och därmed såsom
överlagrade skikt. Riksintresse för kultur / natur utpekas av
Riksantikvarieämbetet / Naturvårdsverket och bevakas på regional nivå av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen utpekar de områden som ingår i
Naturvårdsprogram för Skåne.

Riksintresse för kultur

Riksintresse för natur

Naturvårdsprogram för Skåne län

Kommunens kommentarer:
Kommunen vill först påpeka att det är svårt att fullt ut avläsa länsstyrelsens
argumentation då granskningsyttrandets text avseende synpunkter avslutas
mycket abrupt.
Av yttrandet framgår emellertid klart att man avstått från att granska planen
utifrån PBL 4:9 vilket länsstyrelserna sedvanligen skall göras i
granskningsyttranden över översiktsplaner.
Av utlåtandet framgår vidare att länsstyrelsen är tveksam till att det inte
skulle finnas utrymme för vindkraftetableringar i kommunen och vikten av
att det av planen enkelt skall går att utläsa varför vindkraft inte är lämplig i
området. Om kommunen inte har en välgrundad plan kan överprövande
rättslig instans gå på den sökandes linje.
Kommunen finner det anmärkningsvärt att länsstyrelsen i sitt
granskningsyttrande avstått från att fullfölja sitt uppdrag enligt plan- och
bygglagen då den tematiska översiktsplanen redovisar de olika intressen
som berörs av vindkraftetableringar inklusive underlag för att kunna
granska de specifika förutsättningarna för områden. Kommunen har i
planen gjort en noggrann analys av de särskilda aspekter som måste beaktas
inför en vindkraftetablering (landskapsbild, riksintressen, buller,
säkerhetsavstånd till vägar/järnvägar, skuggförhållanden mm).
Kommunen finner det också synnerligen anmärkningsvärt att länsstyrelsen
inte respekterar och beaktar kommunens planmonopol och rätten att, (med
beaktande av riksintressen, MBN, strandskydd, mellankommunal
samordning samt hälsa och säkerhet), planera i den egna kommunen i
synnerhet då då man på goda grunder kan anta att etablering av ytterligare
vindkraftverk, utöver de befintliga sju som finns i kommunen, inte kan
anses vara av nationellt intresse då det inte finns något utpekat område av
riksintresse för vindbruk i kommunen.

Marianne Nilsson
planchef

