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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

[Kommunens dnr:KS.2020.]

Motion:

Översyn av blanketter för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda

Det är, genom forskning och studier, allmänt känt att det politiska

engagemanget i de etablerade politiska partierna kontinuerligt har minskat

under de senaste decennierna. Andelen av befolkningen som är medlem i ett

politiskt parti har därtill minskat sedan 1980talet (Statistikmyndigheten SCB,

hädanefter SCB).

Samtidigt ökar kraven på individen i det moderna samhället. Det politiska

engagemanget samlever med dessa övriga krav. Att tillfredsställa kraven från

familjelivet, karriären, de individuella intressena och ett politiskt engagemang

blir en fråga om prioriteringar.

De politiska partierna behöver inte bara locka till sig nya medlemmar, utan

därtill också behålla dem, exempelvis genom att medlemmarna blir

förtroendevalda och tar ett politiskt förtroendeuppdrag. För att behålla

förtroendevalda måste det politiska uppdraget, i så hög utsträckning som

möjligt, inte utsätta den förtroendevalde för hinder som gör det svårare att

kombinera privat och arbetslivet med det politiska uppdraget.

En av de större administrativa tillkomsten när en individ åtar sig ett

förtroendeuppdrag är rapporteringen av den förlorade arbetsinkomsten och

andra eventuella inkomstbortfall. Dessa blanketter och de rutiner som är

kopplade till dem behöver vara enkla att använda, och tydliga att förstå. Så är

dock inte alltid fallet.

Gislaveds kommuns blanketter för förlorad arbetsinkomst speglar till

exempelvis inte de mer komplexa arbetstider utan normen utgörs av de

arbetstider som anses vara ”normen”, alltså dagarbete. I dagsläget saknar

blanketterna exempelvis möjlighet att separat rapportera förlorad

arbetsinkomst som innefattar tilllägg för obekväm arbetstid. Denna

ersättning är som regel högre än ersättning inom ramen för ”bekväm

arbetstid”, alltså ”normal arbetstid”.

Detta innebär inte bara att den förtroendevalda inte får rätt ersättning för

sin förlorade arbetsinkomst, utan också att rapporteringen blir mer komplex

och riskerar att uppfattas som alltför tidskrävande. Resultatet kan bli att det

politiska engagemanget och förtroendeuppdraget anses vara alltför krångligt.

Ett faktum som de politiska partierna borde vara måna om att undvika.

Trots att andelen medlemmar i de politiska partierna och av de som deltar

aktivt i ett politiskt partis verksamhet har minskat, så har intresset för att
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delta i politiska diskussioner ökat, främst bland kvinnor (SCB). Detta är ett

intresse partierna bör bejaka. Eftersom kvinnors arbetsliv, i långt högre

utsträckning än mäns, präglas av delade turer, deltidsarbete, arbete med

obekväm arbetstid m.m. så är det väsentligt att de blanketter för förlorad

arbetsinkomst m.m. även gör det möjligt för de arbetsgrupperna att på ett

enkelt, och rättvist sätt, få del av den ersättning de har rätt att få, och att

inte avskräcka dem från fortsatt politiskt engagemang.

Socialdemokraterna yrkar:

 Att det görs en översyn och vid behov en revidering av blanketter för

rapportering av förlorad

arbetsinkomst på grund av förtroendeuppdrag i syfte att säkerställa en

ändamålsenlig rapportering

och ersättning för förtroendevalda oavsett vilken arbetstid de arbetar,

 Att rutinerna för hanteringen av förlorad arbetsinkomst och andra

eventuella inkomstbortfall ses

över, i syfte att säkerställa att processen fungerar så smidigt som möjligt för

de förtroendevalda,

För socialdemokratiska gruppen

Suzana Bahtanovic

Tommy Stensson

Josefine Dinäss

Marie Johansson

Socialdemokraterna
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS.2020.181] 
 

Motion:  
Motion. 
Översyn och stärkande av rutiner för att full och korrekt avsättning till 
pension skall ges till alla förtroendevalda. 
Gislaveds kommun har ett stort antal förtroendevalda fritidspolitiker. 
Uppdragens storlek dessa politiker har skiljer sig åt i arvodering, och 
omfattningen av uppdragen varierar också över tid. 
En del har ett uppdrag en kort tid, medan andra har omfattande uppdrag 
under många år. 
Det är viktigt att korrekt ersättning utgår för såväl förlorad arbetsförtjänst 
samt för avsättning till pension. 
Alla förtroendevalda har rätt till att bli fullt ut kompenserade för förlorad 
pensionsavsättning som kopplas till det politiska uppdraget. 
Det är svårt att för varje enskild ledamot att räkna på och lämna in sådana 
underlag, det är även svårt att be sin arbetsgivare om detta, då den saknar 
uppgifter från kommunen. 
Det finns skillnader mellan de olika avtalen på svensk arbetsmarknad. 
Men de flesta avtal har en pensionsavsättning på ca 4,5% av inkomsten upp 
till 7,5 inkomstbasbelopp, över denna gräns är avsättningen i många avtal 
mångdubbelt mer. 
Det är således av vikt att hänsyn tas till totalbeloppet och att inte en 
uträkning görs var för sig av respektive företag och kommunen för att 
korrekt avsättning skall kunna avsättas. 
Det finns sannolikt även andra parametrar som kan vara värda att beakta i 
detta sammanhang. 
Sverigedemokraterna yrkar på att:  kommunen återkommer med ett svar 
om hur ett helhetsansvar skall tas för att alla förtroendevalda får en korrekt 
avsättning till sin pension. 
kommunen ger tydlig och korrekt information kring vad som har avsatts i 
pension, och ser om det skall utgå avsättning med retroaktivitet.  

 

 

 

Mattias Johansson 

Sverigedemokraterna 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

[Kommunens dnr: KS.2020.6]

Fråga:

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om användandet av kommunens

hemsida och demokratiberedningens arbete.

Är det numera ok för alla partier att använda kommunens hemsida för

politiska utspel?

Kommer minoriteten även fortsättningsvis använda demokratiberedningens

arbete som ett eget politiskt forum, detta med hänvisning till texten i

uttalandet på hemsidan?

Den styrande minoriteten har den senaste tiden valt att använda

kommunens hemsida som plattform för Alliansens förslag till önskade

förändringar.

Dessa förslag är ju inte på något sätt beslutade och prövade ännu.

Vi Socialdemokrater anser att kommunens hemsida skall vara opartisk och

fredad från politiskt användande och att demokratiberedningens arbete inte

skall används som utgångspunkt för politisk kidnappning då dess arbete

kraftigt kommer ifrågasättas.

Med vänlig hälsning

Marie Johansson

Gruppledare Socialdemokraterna.

Marie Johansson

Socialdemokraterna
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[Kommunens dnr:KS.2020.6] 

Fråga: 

Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande

SOVLÅDOR PÅ FÖRSKOLAN I BURSERYD Verksamheten fick 100.000 i 
investeringspengar 
För dessa köpte man in sovlådor till de små barnen så att de kunde sova ute 
i friska luften 
Förutom själva sovlådan, köptes madrasser, åkpåsar, fårskinn, myggnät, 
plattor till golvet och nät runt altanen. Detta kompletterades med babyvakt 
och högtalare 
Här sov då de små barnen. Det är bra för barnen att sova ute 
De sover bättre och personalen ser skillnad att de tar in mer och lär sig 
mer när de sovit ute i friska luften. Det minskar också smittorisiken 
En aspekt att beakta inte minst i dessa tider 
Det här fungerade mycket väl tills småbarnsavdelningen flyttade ner till 
barackerna på andra sidan. Då har inte sovlådorna flyttats med. De större 
barnen som är där nu är för stora för att använda dem 
Barnens föräldrar efterfrågar och vill att deras barn ska sova i dem. Ibland 
har de haft syskon som sovit i dem tidigare och varit mycket nöjda med 
detta arrangemang 
Personalen är positiv och vill ha dessa flyttade och föräldrar har erbjudit sig 
att hjälpa personalen att flytta lådor på eget initiativ utan kostnad för 
kommunen 
Just nu står denna utrustning till ingen nytta samtidigt som alla vill använda 
dem 
Frågan är då, varför de inte flyttats med när avdelningen flyttade, när de nu 
kan flyttas och komma till användning igen, samt vad är lösningen till det 
eventuella hinder som stoppat flytten.  

Thomas Johansson 

Westbopartiet 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

[Kommunens dnr:KS.2020.3]

Avsägelse gällande:
Hej.

Jag avsäger mig eller begär härmed att bli entledigad från mina uppdrag med 

omedelbar verkan

på grund av personliga skäl.

Med vänlig hälsning

Lars Nilsson

Socialdemokraterna
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. Den granskade delårsrapporten fastställdes 

av kommunstyrelsen 2020-10-07 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-10-

22. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av tillförordnad ekonomichef och 

redovisningschef.  
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 143,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har under året minskat 

med 1,5 % och ska jämföras med ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 

som ökat med 6,1 %. Helårsprognosen för kommunen visar på ett positivt resultat för år 

2020 med 101,2 mnkr, vilket är 66,2 mnkr högre än budget. Styrelsen har överlämnat 

rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige. 

Nämnderna prognostiserar totalt sett ett underskott på -38,6 mnkr. Socialnämnden 

prognostiserar ett underskott på -25,4 mnkr, barn- och utbildningsnämnden -7 mnkr 

Kommunstyrelsen egna verksamhet beräknar ett underskott på -3,6 mnkr. Upplysningar 

om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas till delar i nämndernas redovisning. 

Någon redovisning gällande åtgärder lämnas inte. Finansverksamheten beräknar ett 

överskott på 139,8 mnkr varav skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till 64 

mnkr, arbetsgivaravgifter 14 mnkr och pensionskostnader med 27 mnkr. I 

driftredovisning sker ingen redovisning av finansverksamheten, vilket inte spelar 

kommunens samlade resultat. 

Kommunen har under året infört nytt ekonomisystem. I granskningen framkommer det 

att det finns en viss osäkerhet kring det ekonomiska resultatet för perioden. Fakturering 

för vissa av kommunens tjänster har inte skett utan uppbokningar har till viss del skett. I 

bokslutsprocessen har det även funnits avstämningsproblematik bl.a. finns en post på 

10 mnkr i balansräkningen som fortfarande är outredd, även när det gäller uppbokning 

av köp av huvudverksamhet bedöms det finnas kostnader som inte redovisats i 

perioden. Vidare har det inom ekonomienheten funnits vakanser som påverkat 

bokslutsprocessen.   

Återsökning av Covid 19 har skett med 16 mnkr. Kommunen har hanterat återsökningen 

med försiktighetsprincip och bokat upp 50 % av återsökt belopp. 

Kommunen avviker mot god sed avseende: 

• I kommunens redovisningsprinciper redovisas öppet att juli månads 

semesterlöneskuld och okompenserad övertid använts, vilket avviker mot god 

redovisningssed. Vidare har ferielöneskulden inte redovisats i perioden utan 

redovisas enligt kontantprincipen. Förfarandet innebär att periodens förändring 

inte redovisas i resultaträkningen. 

• Sedan tidigare avviker Gislaveds kommun gällande avsättning för återställning 

av deponi. Enligt RKR ska avsättning till deponi uppdateras per balansdagen av 

extern part och även nuvärdesberäknas, vilket inte skett.  

• Kommunen gör den bedömningen att schablonersättningen (2010:1122) för 

introduktion och etablering av nyanlända ska gälla under en period på 3 år. 
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Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) rekommendation R2-intäkter 

samt information om redovisning av statsbidrag ska schablonersättningen 

redovisas som intäkt samma år som utbetalning sker. Posten uppgår i 

balansräkningen till 26,3 mnkr. 

• Exploateringsredovisningen sker inte enligt god redovisningssed avseende 

klassificering och värdering av tillgångar. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning är det vår bedömning att delårsrapporten med 

några undantag är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 

övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppnås för år 

2020. Enligt kommunallagen 11 kap §14 får reservering till en resultatutjämningsreserv 

göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 

resultat eller den del av årets resultat efter balanskravjusteringar som överstiger 

1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. 

Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla viss information. I granskningen för 

årsredovisning för 2019 rekommenderade vi att en översyn behöver ske för att 

säkerställa att årsredovisningen är utformad enligt kraven LKBR och RKR:s 

rekommendationer. Kommunstyrelsen behöver säkerställa att ett arbete kring detta sker 

inför årsredovisning av 2020. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att bokslutsprocessen inför 

årsredovisning år 2020 fungerar. Detta avseende bl.a att avstämningar mellan 

ekonomisystemet och försystemen skett, fakturering, korrekt uppbokningar/periodisering 

sker samt att avstämningar/kontroller och specifikationer är tillräckliga. 

God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt Planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 

innehållande ett finansiellt mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020. 

Kommunstyrelsen gör den bedömningen att Gislaveds kommun uppfyller kraven på god 

ekonomisk hushållning med viss reservation för både det finansiella målet samt för 

övriga mål. 

Av redovisningen framgår att kommunfullmäktiges finansiella mål, resultatnivån under 

femårsperioden 2018-2022 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr. Årets resultat 

beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat resultat för 

2021 gör kommunstyrelsen den bedömning att målet kommer att uppnås, genomsnittet 

uppgår till 39,7 mnkr för 5 årsperioden. 
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Kommunfullmäktige har fastställt planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2023 

innehållande fyra prioriterade målområden och underliggande mål:  

• Det goda livet 

• Attraktivitet och hållbar utveckling 

• Företagsklimat och näringslivssamverkan.  

• Sveriges ledande offentliga arbetsgivare 

Kommunstyrelsen gör den bedömningen att samtliga prioriterade målområdena delvis 

uppnås för år 2020. Den redovisning som sker i delårsrapporten är en kortfattad 

beskrivning/analys kring genomförda aktiviteter och resultat. Det saknas en redovisning 

kring vilka åtgärder som pågår/planeras för att nå målen.  

Utöver dessa har kommunfullmäktige beslutat om särskilda uppdrag och kritiska 

kvalitetsfaktorer. En redovisning avseende detta sker i delårsrapporten. Även detta sker 

utifrån delvis, uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med det finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. Vi bedömer därmed att verksamhetens 

prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen. 

Vi anser att delårsrapporten i större utsträckning bör kompletteras med redovisning 

gällande vilka åtgärder som pågår/planeras för att nå de verksamhetsmässiga målen. 

 

 

 

2020-10-12 
 
 
 
 
Carl-Magnus Stenehav  

  
 
 
 
 
Mats Åkerlund 

Uppdragsledare  Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Gislaveds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar 
inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §204 Dnr: KS.2020.61 1.4.1

Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2020, hela
kommunen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Gislaveds
kommuns delårsbokslut 2020, samt att uppmana de nämnder som har redovisat
ett underskott i delårsbokslutet att senast den 18 november 2020 för
kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att uppnå budget i balans.

Protokollsanteckning
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos
Varsamis (S), Ylva Samuelsson (S), Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylén
(SD) deltar inte i beslutet gällande att godkänna delårsbokslutet utan
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Reservationer
Mikael Kindbladh (WeP) och Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-
Louise Dinäss (S), Evangelos Varsamis (S) och Ylva Samuelsson (S) reserverar
sig till förmån för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Nämnder, styrelser och bolag ska årligen upprätta delårsbokslut per den 31
augusti. I delåret ingår ekonomiska uppgifter, måluppfyllelse, kvalitetsuppfyllelse
samt avstämning av tilldelade uppdrag.

Arbetet under delåret 2020 har till stor del präglats av Covid-19-pandemin och
de omställningar organisationen har behövt göra. Införandet av nytt
ekonomisystem har påverkat organisationen utifrån nya arbetssätt som ännu
inte hunnit sätta sig.

Den sammantagna bedömningen är ändå att Gislaveds kommun har utifrån
förutsättningarna bedrivit verksamhet med god kvalitet och en god
måluppfyllelse. Kommunen strävar efter att ha god kvalitet inom särskilda
viktiga områden för att uppfylla kommunens grunduppdrag och de flesta av
dessa områden har bedömts ha god, eller relativt god kvalitet. Det har varit
svårare att göra säkra prognoser och där görs bedömningen att kommunen
inte har god kvalitet. Orsaken till detta är främst coronapandemin.
När det gäller kommunens övergripande mål så är bedömningen att
måluppfyllelsen håller.

Kommunens skatteintäkter blir avsevärt högre, vilket beror på statens
tillskjutna medel för att täcka kostnader för Covid-19. Det prognostiserade
resultatet blir avsevärt högre än budgeterad nivå framförallt beroende på ett
flertal positiva engångseffekter, effekter som inte kommer att kvarstå på lång
sikt. Det genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden 2017-2021 uppgår till
+39,7 mnkr. Årets resultat beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års
resultat och planerat resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att
genomsnittet uppgår till 39,7 mnkr för 5 års-perioden. Gislaveds kommun
uppnår god ekonomisk hushållning vid delåret och för perioden 2017-2021.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §204 (forts.)

Fem av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är
kommunstyrelsen (3 600 tkr), räddningsnämnden (350 tkr), bygg- och
miljönämnden (150 tkr), socialnämnden (25 435 tkr) samt barn- och
utbildningsnämnden (9 700 tkr).

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna Gislaveds kommuns delårsbokslut 2020 samt att uppmana de
nämnder som har redovisat ett underskott i delårsbokslutet att för

kommunstyrelsen senast den 18 november 2020 redovisa åtgärder för att
uppnå budget i balans.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2020 - Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2020
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 september 2020, §18

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 14.10-14.15.

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP): Att fastighet- och servicenämnden genomlyses
avseende kostnader och hyressättning gentemot andra nämnder. Även att det
görs en genomlysning av rutiner när det gäller hantering av datorer och Ipads.
Att uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen i samband med
uppföljning 3, U3.

Marie Johansson (S): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande.

Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget och avslag på Mikael Kindbladhs (WeP)
tilläggsyrkande.

Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande
och Anton Sjödells (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
att avslå Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Anton Sjödells (M) avslagsyrkande.
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst Avstår
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP) Mattias Johansson (SD)
Kenneth Magnusson (C) Marie Johansson (S) Stefan Nylén (SD)
Håkan Josefsson (C) Fredrik Johansson (S)
Anton Sjödell (M) Marie-Louise Dinäss (S)
Jonas Ericson (M) Evangelos Varsamis (S)
Fredrik Sveningson (L) Ylva Samuelsson (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 3(3)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §204 (forts.)

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. 2 ledamöter avstår.
Därmed har kommunstyrelsen beslutat att avslå Mikael Kindbladhs (WeP)
tilläggsyrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-09-03 2(9)

Öf § 27

Uppföljning 2

Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna uppföljning 2 samt att
översända uppföljningen till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
På grund av att Overförmyndarkansliet GGVV inte haft fullt bemanning så har
överförmyndarnämnden fått tillbaka medel som medfört ett överskott.
Bedömningen är att överförmyndarnämnden kommer att ha en budget i balans
vid årets slut.

Beslutsunderlag
Uppföljning 2 daterad den 3 september 2020
Överförmyndarförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2020

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerares Utdragsbestyrkande
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1 Nämndens grunduppdrag

Fritid- och folkhälsonämndens uppdrag är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en

positiv och meningsfull fritid. Utbudet ska främja demokratin och göra kommunen attraktiv att verka

och bo i.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet såsom föreningsstöd, idrotts- och friluftsliv,

samt den öppna fritiden. Nämnden skapar förutsättningar för god folkhälsa genom förebyggande och

främjande arbete för barn och unga på deras fritid.

Nämnden säkerställer att det finns ett brett utbud av aktiviteter genom anläggningar och

mötesplatser, både inom- och utomhus, tryggar verksamhet inom bad, bowling, öppen fritid samt

stimulerar och ger bidrag till föreningar.

Till nämndens uppgifter hör vidare kommunens lotteriansvar enligt spellag (2018:1138).

1.1 Uppföljning - Välfärd och service

Målgrupp

Fritid- och folkhälsonämndens målgrupp är mångfacetterad. Coronapandemin har under årets första

halva påverkat hela nämndens målgrupp i allmänhet och målgrupperna äldre och föreningsliv i

synnerhet. Myndigheternas rekommendationer om maxantal vid evenemang, att vidta försiktighet,

undvika trängsel och inte byta om i allmänna omklädningsrum medförde färre besök än vanligt av

nämndens målgrupp. Det är framförallt målgruppen inom avdelningen Fritidsverksamhet som har fått

andra förutsättningar. Föreningar med inomhusidrott fick hastiga avslut på säsongen och motionärer

avstod besök till idrottsanläggningar.

Målgruppen för avdelningen Öppen fritid är ungdomar. De har under årets första halva upprätthållit

besök till en corona-anpassad fritidsgårdsverksamhet. Därtill har målgruppen berörts genom

analysarbete av den kvalitetsstudie som genomfördes i slutet av 2019 kring fritidsgårdsverksamheten

samt uppsökande arbete under sommaren. Fältverksamheten har ett tydligt målgruppsperspektiv

överlag, inte minst i SSPF arbetet (samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid) som har startat upp

under året.

Fritid- och folkhälsonämnden arbetar aktivt med att föra idrottsanläggningsfrågan framåt i kommunen

med ett målgruppsperspektiv. Perspektivet har hittills under 2020 funnits med i arbetet med

lokalresursplanering och simhallsutredningar. Utmaningen är att matcha målgruppernas behov av

idrottsanläggningar. Både vad gäller antal, men också utifrån specifika krav och säkerhetsstandarder

som finns för olika idrotter.

Medarbetare

Inom medarbetarperspektivet har arbetsmiljön varit i fokus under årets första halva. Dels med

anledning av oroligheter som uppstått när ungdomar rör sig i verksamheter där de egentligen inte är

den tänkta målgruppen och/eller beter sig illa. Vid incidenter måste medarbetare agera och emellanåt

har det blivit motsättningar och medarbetare har varit tvungna att ringa väktarbolag för stöd eller

stänga ner verksamhet tidigare än planerat. Situationerna diskuteras och inom arbetsgrupperna

stöttar man varandra. Åtgärder har vidtagits. Arbetsmiljön har också varit i fokus efter en

arbetsmiljökartläggning på en arbetsplats. Även där har åtgärder vidtagits.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen är beställare av anläggningar och mötesplatser. Inom arbetet är

samarbetet med andra förvaltningar såsom fastighet- och serviceförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen avgörande. På en anläggning eller mötesplats kan medarbetare från flera
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förvaltningar arbeta. Förståelse för varandras funktioner samt kunskap av verksamheterna är

väsentligt. Häri är kommunikation en knäckfråga.

Inom Gislebadet har en gruppledare tillsatts. Syftet är att hålla planeringen så nära verksamheten som

möjligt. Det kommer att innebära en snabb och lättrörlig service till våra målgrupper, men också

tydlighet till medarbetarna. Målsättningen är att ytterligare utveckla simhallsverksamheten.

Verksamhet

Fritid- och folkhälsoförvaltningen redovisar en stabilitet inom verksamheterna under första halvåret

av 2020, men med ett stort coronarelaterat intäktsbortfall. Många verksamheter inom bad och

bowling, Hälsolyft samt föreningsliv startade året med högtryck, men fick snabbt effekter av

coronapandemin. Genom anpassningar i verksamheterna, utifrån myndigheters rekommendationer,

har förvaltningen upprätthållit generella öppettider i idrottsanläggningar och skapat fortsatta

förutsättningar för träning, lek och rekreation för målgrupperna. Förvaltningens ledning har

kontinuerligt följt utvecklingen och planerat för olika scenarier och gjort åtgärder. Det var ett stort

symboliskt värde att anläggningarna fortsatt hölls öppna. Höstens arbete utgår från samma fokus.

Föreningslivet har meddelat en tuff ekonomisk situation på grund av coronaeffekter. Alla planerade

arrangemang såsom tävlingar och cuper under våren fick ställas in och prognostiserade

sponsorintäkter viker. Föreningslivet har gått samman och skrivit till kommunen med vädjan om

särskilt stöd. Det finns inget beslut i den frågan än. Under sommaren har sommarnattvandring, med

hjälp av föreningslivet, arrangerats i kommunens tre tätorter. Sommarnattvandring har arrangerats

utöver den traditionella nattvandringen som arrangeras under ett antal helger på vår och höst.

Avdelningen Öppen fritid har arbetat flexibelt under coronapandemin och särskilt under sommaren.

Detta utifrån analys att flera barn och ungdomar troligen blir kvar hemma, att de inte har något att

göra och blir rastlösa. Flera aktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten har flyttat ut och medarbetare

har arbetat uppsökande hela sommaren. Många aktiviteter har skett i samarbete med andra aktörer

såsom Kulturförvaltningen. Fältverksamheten har arrangerat sommarläger för första gången på många

år. Lägret var Corona-anpassat på en avskild ö i Göteborgs skärgård. Lägret var ämnat för ungdomar

med behov och bestod av 12 + 12 st ungdomar från högstadiet uppdelat på 4 + 4 dagar. Elever som

fick möjlighet att följa med valdes ut i samarbete med högstadieskolornas elevhälso-team.

SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) har varit i gång sedan årsskiftet och har hittills

hanterat ca 20 st individärenden och varit involverad i ett mindre antal grupp ärenden. Det är

fortfarande för tidigt att prata om några resultat, men upplevelsen är att det förebyggande samarbetet

mellan de olika aktörerna är bättre än tidigare. Verksamheter, i linje med SSPF, har också märkt av

ökat besöksantal. Sedan maj finns en koordinator för SSPF anställd.

Projekt Fritidspilot var en del av de schablonmedel som fritid- och folkhälsonämnden fick del av 2019.

Verksamheten har lotsat människor till en meningsfull fritid. Projektet avslutades vid sportlovet med

en idrottsvecka i syfte att ge flera barn och ungdomar chansen att testa på idrottsverksamhet och

kunna bli en del av den sociala gemenskapen där idrotten fungerar som en viktig mötesplats.

Idrottsveckan blev lyckad. Projektet har ingen klar fortsättning i dagsläget. Fritid- och

folkhälsonämnden fick i juni besked om fortsatt del av schablonmedel under 2020.
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1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer

1.2.1 Målgrupp

1.2.1.1 Upplevelse

Beskrivning

Besökare får en positiv känsla av sitt besök och en mersmak att vilja återkomma.

Besökare upplever utveckling och lärande i verksamheten.

Verksamhetsområde FFN

Fritidsverksamhet

1.2.1.2 Tryggt och säkert

Beskrivning

Besökare upplever en säker mötesplats utifrån följande punkter:

Utrustning (redskap och maskiner)

Omgivning (öppna ytor, trafik, belysning)

De som jobbar (upprätthållande av ordning)

Andra besökare (håller sig till uppsatta regler)

Verksamhetsområde FFN

Idrottsanläggningar

Fritidsverksamhet

Kommentar

I början av året har incidenter inträffat som medfört oro inom kvalitetsfaktorn, men åtgärder har

vidtagits och bedömningen är att kvaliteten är god. Verksamheterna var duktiga på anpassningar

utifrån rekommendationer och restriktioner kring coronapandemin vilket skapat en säker mötesplats.

1.2.1.3 Tillgänglighet

Beskrivning

Besökare upplever en tillgänglig mötesplats utifrån följande punkter:

Fysisk tillgänglighet & funktionsvariation (placering, tillfart, parkering)

Kunskap om mötesplatsen (information om ex. öppettider, avvikelser, aktiviteter)

Verksamhetsområde FFN

Fritidsverksamhet

Kommentar

Tillgänglighet är ett brett område som alltid kan förbättras. Bedömningen är att tillgängligheten är

godkänd. Verksamheterna var duktiga på anpassningar utifrån rekommendationer och restriktioner
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kring coronapandemin vilket skapat tillgängliga mötesplatser utifrån corona perspektiv.

1.2.2 Verksamhet

1.2.2.1 Ändamålsenlig mötesplats

Beskrivning

Mötesplatsen och anläggningen måste vara ändamålsenlig till verksamheten. Kan handla om

inomhusklimat, att lokalerna fungerar och att samarbetet är bra med fastighet- och

serviceförvaltningen

Verksamhetsområde FFN

Idrottsanläggningar

Fritidsverksamhet

Kommentar

Att mötesplatser inom nämndens grunduppdrag är ändamålsenliga är en förutsättning för

verksamheterna. Vad gäller idrottsanläggningarna förs kontinuerliga samtal med fastighet- och

serviceförvaltningen kring underhåll och förnyelse. För att matcha dagens behov inom lek, idrott och

rekreation behövs anpassningar göras. Reningsverket Gislebadet är gammalt och i dagsläget är viss

komponenter uttjänta. Dessa kommer att bytas ut under hösten. Innan arbetet är utfört kommer det

vara bekymmer med lilla bassängens rening och temperatur. Vad gäller fritidsgårdarna är det en

frågeställning som hanteras inom nuvarande utvecklingsarbete och ställningstagande kring

verksamhetens syfte och mål.

1.2.2.2 Kompetent personal

Beskrivning

Kompetent personal medför att verksamheten bedrivs med hög kvalitet

Verksamhetsområde FFN

Föreningsstöd

Idrottsanläggningar

Fritidsverksamhet

Kommentar

Förvaltningen har i det stora hela en god personalbemanning och medarbetarna har kompetens vilket

medför hög kvalitet på verksamheterna. Förvaltningen har startat upp en kartläggning kring

kompetensbehov som finns bland medarbetarna.
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1.2.3 Medarbetare

1.2.3.1 Attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Fritid- och folkhälsoförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av god

arbetsmiljö (säker, fysisk och psykosocial), möjlighet till kompetensutveckling och gott ledarskap.

Verksamhetsområde FFN

Fritidsverksamhet

Kommentar

Bedömningen är att fritid- och folkhälsoförvaltningen kännetecknas av en god anda. Det råder

verksamhetsnära chefskap, mycket dialoger och tillitsarbete. Häri finns ständigt förbättringsarbete.

Förvaltningsövergripande träffar har hittills inte genomförts under 2020 på grund av coronapandemin.

1.2.4 Ekonomi

1.2.4.1 Budgetföljsamhet

Beskrivning

Budgetavvikelse, prognossäkerhet, taxor

Verksamhetsområde FFN

Fritidsverksamhet

Kommentar

Bedömningen är rimlig utifrån förutsättningarna som hittills har varit under 2020.

2 Mål

2.1 Uppföljning

2.1.1 Öka känslan av delaktighet hos förvaltningens målgrupper och skapa

helhetstänk kring ungas fritid.

Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-08-17

Delaktighet är en viktig faktor för barn och ungas lärande. Inom fritid- och folkhälsoförvaltningens

uppdrag genomförs en rad verksamhet som bygger på de ungas engagemang och inflytande. Det sker

bland annat genom fritidsgårdsverksamhetens utvecklingsarbete kring verksamhetens syfte och mål

och kontinuerligt inom föreningslivet. Under året har hittills samarbeten skapats med
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kulturförvaltningen och inom SSPF samt fritidspilot för att få ett helhetstänk kring ungas fritid.

2.1.2 Revidera kommunala bidragsnormer med syfte att aktualisera och

utveckla dessa.

Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-08-17

Fritid- och folkhälsonämnden har normer för kommunala bidrag som innehåller allmänna

bidragsbestämmelser och bidragsformer. Förvaltningen har påbörjat en översyn i syfte att aktualisera

och utveckla eventuella krav, begränsningar och nivåer. Initialt har en omvärldsbevakning gjorts av

andra kommuners normer för bidrag.

3 Uppdrag

3.1 Uppföljning

3.1.1 Kommunfullmäktige

3.1.1.1 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Fritid- och folkhälsonämnden har ett fåtal visstidsanställningar. Organisationsförändringen per 1

januari 2019 innebar förflyttning av medarbetare och de visstidsanställningar som fritid- och

folkhälsonämnden fick över har i möjligaste mån gjorts om till tillsvidareanställningar.

3.1.1.2 Öka användandet av välfärdsteknologin

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige
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Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Sedan våren 2020 har fritid- och folkhälsoförvaltningen en RPA tjänst "Fritjof" som gör utskick till

medlemmar inom Hälsolyftet med påminnelse om att medlemskapet snart går ut.

3.1.1.3 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Fritid- och folkhälsonämnden implementerade ett nytt boknings- och bidragssystem under 2019.

Systemet är digitalt och möjliggör enklare administration för målgrupp och medarbetare. Det kan

röra sig om att söka, boka och betala en hallbokning, genomföra bidragsansökningar och anmäla till

simhallsverksamheter. Systemet har också bidragit till en utveckling av idrottsanläggningars

passagesystem, både kopplat till medlemsregister och föreningarnas bokningar.

3.1.1.4 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern

verksamhet

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Fritid- och folkhälsonämnden implementerade ett nytt boknings- och bidragssystem under 2019.

Systemet är digitalt och möjliggör enklare administration för målgrupp och medarbetare. Det kan

röra sig om att söka, boka och betala en hallbokning, genomföra bidragsansökningar och anmäla till

simhallsverksamheter. Systemet har också bidragit till en utveckling av idrottsanläggningars

passagesystem, både kopplat till medlemsregister och föreningarnas bokningar.
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I april lanserades digitala kartor för friluftsanläggningar och utegym.

4 Ekonomi

4.1 Uppföljning

4.1.1 Uppföljning nämnd

  Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

Nettoresultat 43 111 0 26 521 600

Bruttoinvesteringar 200 0 100 tkr 0

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå

Fritid- och folkhälsonämndens prognos i U2 visar på ett överskott, men prognosen är mycket osäker

och är direkt påverkad av coronapandemins utveckling och eventuella kommande rekommendationer

och restriktioner från myndigheter.

Nämnden har intäktsförluster under första halvåret som per augusti uppgår till 150 tkr. Summan är

ett coronarelaterat bortfall. Intensivt arbete har pågått vad gäller säkerställande av siffror då bland

annat taxorna inför 2020 höjdes. Höstens intäkter är svåra att prognostisera utifrån nya beteenden

hos nämndens målgrupp och eventuellt andra restriktioner från myndigheter.

Nämndens överskott kan förklaras av sjukskrivningar och vakanta tjänster som förvaltningen tillfälligt

har lyckats bemanna med befintliga personella resurser. Detta är dock inte hållbart över tid.

Kvaliteten av nämndens verksamheter hålls i dagsläget på en godkänd nivå. Överskottet beror också

på att material och tjänster inte har utnyttjats fullt ut. En förklaring är att flera planerade utbildningar

och kompetenshöjande insatser har blivit inställda under coronapandemin. Föreningsbidrag redovisar

också ett överskott. Det är flera bidragsarter som tillsammans medför ett överskott.

Vad gäller investeringar har planerat projekt löpt enligt plan.

4.1.2 Uppföljning per verksamhet

Verksamhet Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

Nämnd 300 0 162 0

Föreningsbidrag 10 985 0 3 506 500

Fritidsverksamhet 22 076 0 16 884 -300

Öppen fritid 9 750 0 5 969 400

Summa Nettoresultat 43 111 0 26 521 600

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå

Nämnd - inget att kommentera.

Föreningsstöd - prognosen bygger på att flera bidragsarter tillsammans ger ett överskott. Det finns

bidragsarter som är svåra att prognostisera och som handlar om att föreningar inte söker bidrag eller

plockar ut beviljade bidrag.

Fritidsverksamhet - prognosen på ett underskott förklaras med bortfall av intäkter. Detta är osäkert

på grund av att coronapandemins utveckling under hösten kommer att spela stor roll samt att vissa
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taxehöjningar för 2020 är planerade att slå igenom först under hösten. Inom verksamheten ses

kontinuerliga anpassningar över, men som måste vara kvalitetssäkrade och vara hållbara över tid.

Öppen fritid - prognosen på ett överskottet förklaras av att planerade personalkostnader troligen blir

lägre än budget, beroende på tillfälliga sjukskrivningar som löses internt samt minskade kostnader för

material och tjänster då utbildningar ställs in.

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt

Projekt Budget Utfall
Datum

färdigställt

Träningsmaskiner Hälsolyftet 100 tkr 100 tkr 2020-06-30

Kommentar avslutade investeringsprojekt

Träningsmaskiner Hälsolyftet är ett avslutat projekt som i huvudsak har varit riktat till Hälsolyftet

Smålandsstenar där verksamheten nu bedrivs i nya lokaler.

4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag

Uppdrag Budget Utfall
Datum

färdigställt

Kommentar särskilda uppdrag

4.1.5 Uppföljning nyckeltal

Nyckeltal U1 U2 U3
Utfall
31/12

Bokningsgrad, sporthall 69 %

Bokningsgrad, ishall 82 %

Simhallensöppettider utöver 08-17 vardagar, h/vecka 30

Bokningsgrad, Gisle bowling 62 %

Antal bad, Gislebadet 27 400

Andel med simkunskap åk 1

Flera av nyckeltalen är kopplade till verksamheter som är pågående under olika perioder eller säsonger, därav ingen redovisning vid U1. Andel med
simkunskap åk 1 redovisas vid bokslut då uppsamlingsheat har genomförts.

Kommentar nyckeltal

Nyckeltalens värden visar en tydlig effekt av coronapandemin. Talen brukar vara betydligt högre,

förutom simhallens öppettider utöver 08-17 vardagar som har varit konstant de senaste åren.
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Bokningsgrad ishall upprätthåller en förhållandevis bra siffra. Det beror på att verksamheterna där

nästan kunde fullfölja sin säsong. Ett lågt tal för bokningsgrad sporthall och Gisle bowling är ett direkt

resultat av flera avbokningar i mars och april. Den låga siffran för antal bad är också relaterat till

coronapandemin, men häri finns också en felkälla efter införande av digitalt system för passage till

Hälsolyftet. Hörsjöbadet har hittills också redovisat en låg siffra, den anläggningen är dessutom

väderkänslig.

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och

effekter i verksamheten

En meningsfull och utvecklande fritid är alltid viktigt och ännu mer i samband med coronapandemin.

Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för mötesplatser för allmänhet och barn och ungdomar i

synnerhet. Platserna är viktiga inslag i vardagen och därför har nämnden fortsatt hålla så många som

möjligt öppna under våren. Verksamheter har ställts om för att fortsätta uppmuntra till fysisk aktivitet

och rörelse samt upprätthålla den social dimensionen för en känsla av trygghet och gemenskap även i

dessa tider. Verksamheterna har bedrivits utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Sammanfattningsvis är bedömningen i U2 2020 att fritid- och folkhälsonämnden har varit flexibel och

levererat, men att besöken har varit få. Det har inneburit färre intäkter och nämnden redovisar ett

coronarelaterat bortfall.

Under 2020 fokuserar nämnden på en förflyttning till ett nyläge utifrån det nya grunduppdraget från

förra året. Mycket handlar om verksamheterna inom ramen för Öppen fritid, men också nya

arbetssätt inom avdelningen Fritidsverksamhet. Nya strukturer och arbetsprocesser tar tid att sätta

och ger utmaningar. Medarbetarna i förvaltningen är ett glatt gäng med hög kompetens. Det ger

förutsättningar för att verksamheterna bedrivs med god kvalitet.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Coronapandemin har helt förändrat vår vardag och slagit hårt mot samhället på mycket kort tid.

Medan viruset hittills främst har drabbat landets äldre blir det allt tydligare att krisen på sikt främst

kommer att slå hårt mot ungdomar på grund av ungdomsarbetslöshet och ökade klassklyftor. Det

finns mycket som talar för en ökning av ungdomars framtidsoro och psykiska ohälsa.

Coronapandemin har också medfört nya beteenden och lärdomar som kommer att ge andra

perspektiv till framtidens vardag. Fritid- och folkhälsonämndens verksamheter är för många viktiga

delar i vardagen. För fritid- och folkhälsonämnden finns det, som en långsiktig konsekvens av

coronapandemin, utvecklingsbehov att särskilt fokusera på att återge ungdomar tillit och framtidstro.

Många gånger handlar det om att skapa rutiner och möjliggöra vuxenkontakter. Fritid- och

folkhälsonämndens grunduppdrag handlar om att skapa meningsfull fritid för alla med fokus på ökad

hälsa. Detta bidrar bland annat till positiva rutiner och vuxenkontakter för ungdomar.

Allas rätt till en god fritid är en utmaning. Då alla är olika, har olika behov, olika fritidstilar och olika

förutsättningar krävs det ett brett fritidsutbud med olika mötesplatser, verksamheter och

möjligheter. I detta krävs en öppen fritidsverksamhet som är modern och relevant. Det finns

utvecklingsbehov att konkretisera fritidsgårdsverksamhetens målbild och hur en fritidsgård ska

fungera. Nämndens grunduppdrag och verksamheter skapar stor förväntan. Med ett helhetsgrepp

kring ungas fritid behöver samordning skapas. Sådana processer tar tid att finna och sätta.

Fältverksamheten inom nämnden har kommit långt i samordningen. Modellen SSPF (samverkan skola,

socialtjänst, polis och fritid) är ett positivt exempel. I arbetet behövs tålamod och rimliga

förväntningar i förhållande till resurser.

För att skapa en meningsfull fritid krävs också att idrottsanläggningar hålls högt på agendan i

kommunen. Fritid- och folkhälsonämnden är drivande i flera projekt. Det handlar om
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simhallsutredning och behov av ny idrottshall då Johan Orreskolans gymnastiksal kommer att rivas.

Att möta framtidens krav på idrottsanläggningar är en av de stora utmaningarna för att bidra till ett

fortsatt mångfacetterat idrottsliv i kommunen. Utmaningen är att matcha idrottens behov då idrotten

blir allt mer specialiserade och det ställs tydligare krav från förbunden. Anläggningarna som finns i

kommunen är till stor del byggda för skolidrott och inte i huvudsak för att också motsvara behoven

från idrotterna. Att vidareutveckla och tillgängliggöra anläggningar är även viktigt ur perspektivet att

idrott och rörelse har positiva effekter för att främja hälsa. Utveckling av idrottsanläggningar är också

viktigt för att idrotter ska kunna utövas säkert och med stegrande svårighetskrav.
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1 Nämndens grunduppdrag 

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, samt ge föreningsstöd. 

Dessutom har nämnden till uppgift: 

 att verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses 

 att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 

av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

 att vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och bebyggelseområden 

 att inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer dela ut 

kulturstipendium och kulturpris 

 att bistå kommunens innevånare med konsumentinformation 

1.1 Uppföljning - Välfärd och service 

Målgrupp 

Förutsättningarna för kulturlivet har drastiskt förändrats i och med Covid -19. Trots det har arbetet 

med att säkerställa tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet fortsatt. Det har varit en utmaning för 

verksamheterna att hitta nya former för  kulturförmedling och förutsättningar för kulturskapandet 

med distansering och 50-regeln för allmänna och offentliga sammankomster. Det blev nödvändigt att 

ställa in ett stort antal arrangemang, men samtidigt har andra ställts om till alternativa former. 

Exempelvis har kulturförvaltningen sänt digitala konserter, debattforum och författarbesök. 

Biblioteken har erbjudit Take Away kultur och utökat sin Boken kommer-service till att omfatta alla 

riskgrupper för viruset. Konsthallen växlade om vårens utställning med Konstakademin Valand från en 

platsspecifik utställning i gamla Gummifabriken till en katalog- och digitalutställning. Delar av Kultur i 

skolan/skapande skola kunde genomföras i digital form, exempelvis föreställningar och författarbesök, 

och andra fick ställas in. Arbetet med att införa fler Meröppna bibliotek fortskrider. På tur står 

Reftele bibliotek, som beräknas öppna under 2020/2021. 

Trots Covidsituationen har biblioteken och allmänkulturen fortsatt att leverera en mångsidig 

verksamhet som erbjuder delaktighet för såväl barn, unga och vuxna. Dock med nödvändiga 

anpassningar. Möjligheter att som brukare vara delaktig och påverka kulturens innehåll är 

grundläggande i samtliga verksamheter, och har varit viktigt att upprätthålla även om det behöver ske 

på nya sätt. När fysiska möten mellan personal och besökare inte har varit möjligt har de ersatts med 

digitala möten. Totalt minskar de fysiska besöken i verksamheterna med 16 % första halvåret. Främst 

är det allmänkulturens besök som sjunker (drygt 50%), vilket är naturligt eftersom verksamheten till 

stor del bygger på programverksamhet. Biblioteken tappar ca 13 % vilket får betraktas som en positiv 

siffra under rådande omständigheter. Mot detta ska de digitala besöken ställas, vilka har ökat avsevärt 

under perioden. Exempelvis har Kulturplatåns Öppet forum streamats varje vecka från slutet av mars. 

Även om siffrorna kräver mer analys visar statistiken att aktiviteten har nått ut till ett par tusen 

deltagare. Interaktionen och räckvidden i Konsthallens och bibliotekets digitala kanaler har också 

ökat i stor omfattning. För att bli bättre på att ta till vara de digitala kanalernas möjligheter att 

förmedla kultur, behöver vi förbättra vår kunskap om hur den digitala besöksstatistiken ska tolkas. 

Alla biblioteks- och kulturlokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar med de 

insatser som gjordes under 2019. Det saknas dock fortfarande en hiss mellan Glashusets garderob 

och Stora salen, vilket innebär att rullstolsburna personer har svårt att tas sig till lokalen. Det 

behöver åtgärdas snarast. 
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Medarbetare 

Det första halvåret har till största delen präglats av effekterna av coronaviruset. Förvaltningen ställde 

om utifrån rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. De åtgärder och anpassningar som har 

vidtagits har skett i samverkan med medarbetarna och löpande stämts av och utvärderats vid APT-

möten, veckovisa avstämningsmöten, projektgrupper och individuella samtal. Tack vare 

medarbetarnas engagemang och lösningsfokusering har vårens utmaningar lösts på ett konstruktivt 

och kreativt sätt. Ett stort mervärde i den uppkomna situationen är att medarbetarna har skaffat sig 

nya kunskaper och erfarenheter som bidrar till en fortsatt verksamhetsutveckling. 

Trots frustration och sorg över att större arrangemang har ställts in och trots att Corona-

anpassningen av lokalerna har krävt mycket tid, har personalens kreativitet hittat nya vägar. Med 

Corona kom den sista knuffen som behövdes för att ta steget fullt ut och genomföra verksamhet 

digitalt. 

Sjukfrånvaron ökar med 1,5 % jämfört med samma period 2019. Den störta förändringen har skett 

inom biblioteksverksamheten som fördubblar sin sjukfrånvaro. I någon utsträckning är det 

Coronarelaterat, men det främsta skälet är heltidssjukskrivningar motsvarande 1,5 tjänst. 

Rehabiliteringsåtgärder är vidtagna och prognosen är att heltidssjukskrivningarna kommer att minska 

motsvarande en heltid från och med september. 

Verksamhet 

Tillbyggnaden av Glashuset invigdes den 22 februari med dans och tal. Invigningen var välbesökt och 

de nya lokalerna visades upp för allmänheten. 

Under hösten och vintern 2019/2020 var belastningen på personalen vid Gislaveds bibliotek och 

Kulturplatån extra stor på grund av att man har behövt hantera grupper av barn och ungdomar som 

har varit stökiga och uppträtt hotfullt mot personal och besökare. De insatser som vidtogs för att 

komma till rätta med problemet gav positiva effekter. När gymnasiet började bedriva 

distansundervisning på grund av Covid -19 upphörde problemet med stökiga elever. Kulturplatån har 

stärkt sitt samarbete med fritidsförvaltningen. En fritidsledare har jobbat i Glashuset en eftermiddag i 

veckan under mars-juni. Några incidenter har förekommit i Glashuset under våren men långtifrån så 

frekvent som i höstas. 

Verksamheten har varit starkt präglad av Cornarestriktionerna. Trots rådande omständigheter har 

verksamheten ansträngt sig för att klara av sitt grunduppdrag. Flera färdigplanerade arrangemang fick 

hastigt ställas in. Samtidigt började verksamheterna att ställa om och söka alternativa möjligheter att 

genomföra sitt uppdrag. Förvaltningen kom snabbt upp på banan och hittade nya sätt att genomföra 

verksamheten. Här följer några exempel: 

 Via digitala kanaler och plattformar har dans - och dramaverksamheten fört dialog med 

elever/deltagare. Syfte var att behålla känslan av sammanhang, gemenskap och delaktighet. 

 Förmedling av litteratur via Take Away och utökad boken kommer verksamhet. 

 Utdelning av pysselpåsar i stället för skapande verksamhet på biblioteket. 

 Instruktionsvideos på Youtube. 

 Digilab på i Glashuset. Ett samarbete mellan biblioteket och Kulturplatån. 

 Livestreamade författarbesök, konserter, föreställningar och Öppet forum. 

 Fortbildning för personal på Digiteket. 

 Digital bokcirkel. 

 Genomfört digitala bokprat med skolklasser. 

 Uppstart av Klassikerpodden. En podd där bibliotekarierna diskuterar klassiker. 

 Omställning av Konstakademi Valands utställning i gamla Gummifabriken till en 
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konstpublikation och digitalutställning. 

Det har blivit tydligt under coronaperioden att mötet mellan människor i det fysiska rummet är en 

vital del i upplevelsen och görandet av konst och kultur. Inga digitala verktyg kan ersätta/likställa fysisk 

dansundervisning eller improvisation i dramasalen, interaktion mellan scen och publik eller ett möte 

mellan en ung människa och en vuxen som lyssnar och stödjer. Den kunskapen, upplevelsen och 

erfarenheten har gått förlorad under denna period. Men det har också givit nya kunskaper om hur 

digitala verktyg kan användas, på egen hand eller i kombination med fysiska möten, och stödja arbetet 

med att öka delaktigheten och spridningen av konst och kultur. 

 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 God service 

Beskrivning 

För en god service krävs tillgänglighet, funktionella lokaler ändamålsenliga öppettider, anpassade 

medier, digitala biblioteket, tillgänglig personal, marknadsföring samt gott bemötande 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god med vissa undantag. Lokalerna är i stora delar 

tillgängliga och funktionella. Undantaget är konst och scenkonstlokalerna. Eftersom det saknas en 

lokal som är anpassad för teaterföreställningar är situationen för publiken långt ifrån optimal. Idag 

använder förvaltningen Stora salen i Glashuset för de scenproduktioner som ändå arrangeras. Främst 

inom Skapande skola. Det mest påtagliga problemet är att publiken har svårt att se scenen om man 

sitter längre bak i lokalen. En annan konsekvens för publiken är ett starkt begränsat utbud av teater- 

och dansföreställningar, vilket innebär att de inte kan uppleva scenkonst i sin hemkommun. Bristerna 

i konsthallens lokaler för utställningar och för den pedagogiska verksamheten gör det svårt för 

verksamheten att genomföra sitt grunduppdrag. 

Öppettiderna utvärderas löpande utifrån besökarna och deltagarnas perspektiv i relation till 

tillgängliga resurser. Genom tekniska lösningar är vissa lokaler tillgängliga för besökare även efter 

bemannade öppettider. Genom den uppsökande verksamheten nås grupper och enskilda som av olika 

skäl har svårt att ta sig till ordinarie verksamhet. Trösklarna sänks för nya besökare genom 

målgruppsanpassade introduktioner. Digitala redskap och program finns tillgängliga för både eget 

skapande och förmedling av medier. Den samlade bedömningen är att besökare och deltagare får ett 

gott bemötande. Slutsatsen bygger på de samtal och reaktioner som verksamheterna möter i 

kontakten med brukarna, samt att det har kommit få negativa synpunkter via kommunens 

synpunktshantering. 

När restriktionerna kom med anledning av Covid -19 har verksamheterna vidtagit åtgärder för att 

upprätthålla en fortsatt god service. Biblioteken har ställt om och erbjuder Boken kommer 

(hemleverans av böcker) till alla riskgrupper och Take away till de som inte vill komma in på 
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biblioteken och hämta sina lånade medier. Alla verksamheter har utvecklat sina digitala kanaler för 

förmedling av kultur, exempelvis föreläsningar, digital bokcirkel, konserter, utställningar och 

workshops. 

1.2.1.2 Relevant och allsidigt utbud 

Beskrivning 

Mediebestånd, programutbud, digitala och tekniska verktyg, samhällsinformation samt mötesplats 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god. Samtliga verksamhetsgrenar erbjuder ett relevant 

och mångsidigt utbud. Det baseras på att det finns program för såväl barn, ungdomar och vuxna med 

stor genrebredd, att det finns goda möjligheter för allmänheten att komma med förslag till inköp av 

medier och program, samt att Kulturplatån erbjuder kommuninvånarna möjligheten att komma och 

bolla sina egna idéer och få tips och hjälp att genomföra dem. Digitala och tekniska verktyg finns på 

samtliga bibliotek och Kulturplatån. Ett systematiskt arbete pågår för att öka den digitala 

delaktigheten. 

Den digitala delaktigheten har ökat under denna Coronavår som ett resultat av färre fysiska besök i 

verksamheterna. Biblioteken har jobbat med att förmedla bokprat, bokcirkel och en klassikerpod 

digitalt. Kulturplatån har erbjudit digitala utmaningar och bjudit in till deltagande via digitala kanaler. 

Det har resulterat i att det digitala skapandet växer kontinuerligt genom att deltagarna skapa eget 

innehåll. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Effektiva och tillförlitliga rutiner och system 

Beskrivning 

Effektiva och tillförlitliga rutiner och system kräver uppdaterade processer och relevanta och 

uppdaterade system. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bedömningen är att kvaliteten på denna faktor är god. Verksamheterna har effektiva och tillförlitliga 

rutiner och system, som säkerställer verksamhetsprocesser och tjänsteleveranser. 

De tidigare bristerna i den digitala tillgängligheten i Glashuset är nu åtgärdade och nätverket fungerar 

nu i hela byggnaden för både personal och besökare. 

Biblioteket  lanserade sin nya hemsida i juni 2020. Den är responsiv och fungerar också i mobil och 
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surfplatta. 

1.2.2.2 Verksamhetsanpassade lokaler 

Beskrivning 

Lokalerna ska vara tillgängliga och funktionella för verksamheten 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bibliotekens lokaler är tillgängliga och funktionella för verksamheten, men det finns problem med 

lokalernas i Konsthallen, som gör att kvalitetsfaktorn inte kan bedömas som uppfylld. 

Konsthallen har på grund av en positiv utveckling vuxit ur sina lokaler. Lokalerna kan inte längre 

anses vara funktionella för den verksamhet som bedrivs idag. Det gäller så väl för 

utställningsverksamheten som för den pedagogiska verksamheten. Lokalerna kännetecknas av låg 

takhöjd, små rum och trånga passager, vilket skapar svårigheter i arbetet med att producera 

utställningar med dagens krav och förväntningar från gästande konstnärer och besökare. Det 

konstpedagogiska arbetet måste idag utlokaliseras till andra lokaler på grund av konsthallens 

begränsningar. 

Avsaknaden av en scenlokal för teater och dans skapar problem. Idag använder förvaltningen Stora 

salen i Glashuset för de scenproduktioner som ändå arrangeras. Det mest påtagliga problemet är att 

publiken har svårt att se scenen/föreställningen om man sitter längre bak i lokalen. En annan 

konsekvens för publiken är att utbudet av teater- och dansföreställningar är starkt begränsat, vilket 

innebär att de inte har möjlighet att uppleva scenkonst i sin hemkommun. 

1.2.2.3 Personal med rätt kompetens 

Beskrivning 

Personal med rätt kompetens är kritiskt för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög kvalitet. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god. Samtliga befattningar är tillsatta med personer 

med efterfrågad kompetens. 

I den senaste medarbetarenkäten och i utvecklingssamtal framkommer att personalen generellt 

upplever att de har goda möjligheter att vara delaktiga och påverka sitt eget arbetes innehåll och 

inriktning. Vid rekryteringar har det under de senaste åren märkts en nedgång i antalet sökande till 

bibliotekarietjänsterna, vilket kan bli ett problem i framtiden. 
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1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Attraktiv arbetsgivare 

Beskrivning 

För att medarbetare ska stanna och bidraga till en väl fungerande verksamhet krävs att 

kulturförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna måste ges möjlighet till kompetens 

utveckling, arbetsplatsen måste erbjuda god fysisk och psykosocial  arbetsmiljö och det måste finnas 

ett gott ledarskap i form av lyhörda och tydliga chefer. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god, men händelse under hösten och vintern gör att 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön har varit nödvändiga. Under hösten 2019 uppstod en situation 

som förändrar bilden av den psykiska arbetsmiljön. Då ökade belastningen på personalen vid 

Gislaveds bibliotek och Kulturplatån på grund av grupper av barn och ungdomar som var stökiga och 

uppträdde hotfullt mot personal och besökare. Det var i en sådan omfattning att den psykosociala 

arbetsmiljön påverkades negativt. Genom att olika åtgärder har vidtagits och på grund av ändrade 

rutiner i och med Covid -19 pandemin har situationen påtagligt förbättrats. 

Resultatet av medarbetarenkäten 2019 visar ett totalt NMI på 4,34 på en skala mellan 1-5 (nöjd 

medarbetarindex). Frågorna som tar upp Gislaveds kommun som arbetsgivare får ett NMI på 4,5. 

Även utvecklingssamtal ligger till grund för bedömningen, där merparten av de anställda uppger att de 

har tillgång till relevant kompetensutveckling och att de upplever god fysisk och psykiskt arbetsmiljö. 

Med anledning av de reserestriktioner som gäller under coronapandemin har förvaltningens personal 

inte åkt iväg på några kurser. Istället har viss kompetensutveckling genomförts digitalt. 

  

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

För att långsiktigt kunna utföra verksamhets uppdrag och planera verksamheten samt göra 

nödvändiga prioriteringar och omfördelningar krävs god prognossäkerhet. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är osäker. Sedan 31 mars har det inte varit möjligt att ta 

ut några tillförlitliga  ekonomiska rapporter ur ekonomisystemet. Detta beror på att kommunen har 
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genomfört ett byte av ekonomisystem. Prognosen i bygger på bedömningar som ansvariga chefer har 

gjort baserat på hur verksamheten har kunnat genomföras. En annan faktor som gör prognosen 

osäker är hur Coronaläget kommer att utvecklas under resterande del av året. 

  

1.2.4.2 Kostnadseffektivitet 

Beskrivning 

Kostnaden ska spegla vad som är nödvändig och tillräcklig tid, varken för mycket eller för lite arbete. 

Verksamhetsområde KN 

Bibliotek 

Kultur 

 

Kommentar 

Bedömning är att kvaliteten på denna faktor är god. Resurserna används på ett kostnadseffektivt sätt 

för att verksamhetens mål och uppdrag ska nås. Förvaltningen arbetar med en långt driven delegering 

och delaktighet, vilket innebär att medarbetares expertis bidrar till att hitta kostnadseffektiva 

lösningar. En utvecklad samverkan med anda kommunala verksamheter och civilsamhället bidrar till 

en effektiv användning av resurserna. 

  

2 Mål 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Öka möjligheterna för fler att vara digitalt delaktiga 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-10 

 

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Genom insatserna har fler kunnat ta del av kunskap och 

information om digitala verktyg och digitaliseringens möjligheter. Genomförda aktiviteter har varit 

välbesökta och kontinuerliga. Även om måluppfyllelsen bedöms vara god så måste arbetet med att 

öka den digitala delaktigheten fortsätta. Det är  intressant att konstatera att den digitala delaktigheten 

på Kulturplatån ökat avsevärt under coronakrisen. Många fler röster, åsikter, frågor och önskemål 

har kommit in till verksamheten via digitala kanaler. Uppskattningsvis har under perioden april- juni 

användandet den digitala delaktigheten ökat med 70%. 

Följande insatser är genomförda: 

 Utökade aktiviteter och verksamhetsutveckling 

 Informationsinsatser-och kunskapsinsatser för brukare 

 Kompetensutveckling av personalen 

 Användaranpassning av hemsidor 

 Stöd och samverkan med föreningslivet 



Kulturnämnden, Delårsrapport - 2020 - Nämnd 10(14) 

2.1.2 Fler ska känna sig inkluderade och få möjlighet att vara en dela av 

kulturlivet. 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-10 

 

Bedömningen är att måluppfyllelsen delvis är uppfylld. Anledningen till att målet inte fullt ut kan anses 

uppfyllt är konsekvenserna av de restriktioner som följer med Covid-19. Den främsta indikatorn är 

att besökstalen sjunker med 16 % det första halvåret. Viss kompensation finns för deltagande via 

digitala aktiviteter, som har ökat betydligt under perioden. Det är dock svårt att bedöma i vilken 

utsträckning fler känner sig inkluderade i kulturlivet genom digitalmedverkan. Samtidigt ligger 

bibliotekens utlåning kvar på samma nivå som 2019 och bokningarna av Kulturplatåns aktivitetsrum 

ökar med ca 30 % jämfört med förra året. Inom dessa områden och i de digitala kanalerna ser vi nya 

användare och deltagare. När bedömningen av måluppfyllelsen görs sker det med 

försiktighetsprincipen. Följande insatser är genomförda: 

 Nya former för verksamhet för att nå prioriterade målgrupper 

 Utveckling av digital kommunikation och delaktighet 

 Genomförande av medborgarförslag 

 Möjliggöra för unga att genomföra sina egna idéer genom aktiv coachning 

 Stöd till civilsamhället i digitalisering 

  

2.1.3 Skapa förutsättningarna för ett mer jämställt deltagande i kulturlivet. 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-10 

 

Bedömningen är att måluppfyllelsen delvis är uppfylld. Även detta målområde har påverkats av 

Coronakrisen. Det har varit betydligt svårare att arbeta med riktade verksamheter när möjligheterna 

att träffa berörda målgrupper har varit begränsad. Det har trots det gjorts insatser som har inneburit 

att vissa aktiviteter pekar mot ett mer jämställt deltagande. Exempelvis har Kulturplatån arbetat med 

kvinnliga förebilder inom film- och foto verksamheten, främst inom det tekniska området. Genom 

aktiv coachning har fler tjejer upptäckt och attraherats av den  tekniska delen i replokalerna. I det 

stora hela är detta mindre förändringar och mycket återstår att göra inom flera områden. Följande 

insatser är genomförda: 

 Målgruppsanpassad verksamhet 

 Extra fokus att coacha tjejer inom film-, foto och inspelningsteknik 
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3 Uppdrag 

3.1 Uppföljning 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

3.1.1.1 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt 

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Kulturförvaltningen har få visstidsanställningar. De som finns är kopplade till sjukfrånvaro eller 

föräldraledighet. 

3.1.1.2 Öka användandet av välfärdsteknologin 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa 

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Bibliotek jobbar med digitalisering riktat mot två olika målgrupper, de äldre och de yngre. Kortfattat 

innebär det att för de yngre tillhandahålls digitala verktyg, medan de äldre erbjuds undervisning i 

digitala verktyg. Samtliga verksamheter utvecklar nya sätt att förmedla och skapa kultur med hjälp av 

digital teknik. 

Här följer några exempel: 

 Användning av digital teknik för att öka tillgängligheten till våra evenemang och skapande 

verksamheter. Detta har utvecklats på grund av Covidsituationen och omfattar livesänd 

föreläsning, konserter och föreställningar via Facebook, digitala bokcirklar, instruktionsfilmer 

och skaparverksamhet via Youtube och Instagram. 

 Med hjälp av medel från Statens Kulturråd utvecklas sätt att med digital teknik öka 

tillgängligheten till biblioteken.   
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3.1.1.3 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att 

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till 

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med 

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Den digitala verksamhetsutvecklingen har tagit fart i och med Covidsituationen. Det har inneburit att 

arbetssätt har omprövats och aktiviteter har ställts om från analoga till digitala. Den främsta 

verksamhetsutvecklingen ligger i medarbetarnas växande förmåga att hitta nya vägar för hur 

förvaltningen kan använda digitalteknik för kultur-, kunskaps- och informationsförmedling samt för 

skapande verksamhet. 

Införandet av Meröppna bibliotek är en del av den digitala verksamhetsutvecklingen, en utveckling 

som innebär kvalitativa förbättringar för så väl organisationen som för brukarna. För brukarna är det 

främst den ökade tillgången till bibliotekslokalen och dess digitala och materiella resurser som utgör 

förbättringen. För organisationen innebär det förbättrade möjligheter att anpassa scheman och 

bemannade öppettider efter brukarnas behov. På så sätt når bibliotekets samlade kompetens 

brukarna mer effektivt. Kulturförvaltningen införde i november 2018 meröppet i Smålandsstenar och 

juni 2019 i Anderstorp. Under 2020/21 kommer Reftele bibliotek att bli kommunens tredje bibliotek 

med meröppet. 

  

  

  

3.1.1.4 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern 

verksamhet 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 
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Kommentar 

Ett arbete har påbörjats för att övergå till e-tjänster för anmälningar till dansstudion och 

scenverkstan. Även hanteringen av föreningsbidrag planeras övergå till e-tjänster. 

Från och med sommaren 2020 erbjuder biblioteket filmströmningstjänsten Cineasterna. 

4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Nettoresultat 33 258 0 21 652 0   

       

Bruttoinvesteringar 1 500 0 608 0   

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Inför år 2020 minskades kulturnämndens budget med ca 1 500 tkr (4,3 %). Efter åtta månader pekar 

prognosen mot att budgeten kommer att vara i balans vid årets slut.  Det är möjligt att ett mindre 

överskott kan uppstå. På grund av svårigheterna att få ut ekonomiska rapporter sedan 1 april, bygger 

prognosen på en samlad bedömning av ansvariga chefer och ekonom. En säkrare prognos kommer att 

ges i oktober. 

Hittills är samtliga investeringar gjorda i Glashuset och utgör inventarier och teknik kopplat till 

slutförandet av tillbyggnaden av Glashuset. 

4.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Kulturkontor & nämnd 3 890 0 1 912 0   

Bibliotek 15 872 0 10 246 0   

Allmänkultur 9 784 0 6 301 0   

Gislaveds konsthall 1 922 0 1 423 0   

Föreningsstöd 1 790 0 1 770 0   

Summa Nettoresultat 33 258 0 21 652 0   

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Prognosen efter åtta månader pekar mot att samtliga verksamhetsområden kommer uppnå balans vid 

årets slut.     

4.1.3 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal U1 U2 U3 
Utfall 

31/12 

Totalt antal deltagare ----------- 109 218   

 Antal deltagartillfällen/invånare  ----------- 3,2   

 Antal lån  ----------- 103 638   
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 Antal lån/invånare  ----------- 3,5   

Antal deltagare på kulturprogram ----------- 8 848   

 Antal deltagare/kulturprogram  ----------- 22   

Kommentar nyckeltal 

Nyckeltalen omfattar årets första sex månader. 

Det totala antalet fysiska deltagare/besökare minskar med 16 % jämfört med samma period 2019. 

Den främsta anledningen är inställda arrangemang. Bibliotekens besök minskar med 13 % medan 

allmänkulturen tappar över 50 % av sina besök. Det beror på att allmänkulturen i högre utsträckning 

får sina besökare genom olika former av programaktiviteter. Minskning är en effekt av 

Coronaepidemiens restriktioner. 

Bibliotekslånen ligger i stort sätt kvar på samma nivå som 2019. Genom insatserna via Boken 

kommer och Take Away har effekterna av Covid -19 inte slagit igenom på bibliotekets utlåning. 

Programverksamheten tappar 38 % av sina besök jämfört med samma period 2019. Totalt har 398 

programaktiviteter genomförts, vara av 300 inom biblioteksverksamheten. 

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten är genomförd enligt grunduppdraget och 

tilldelade resurser, men på grund av Covid -19 har aktiviteter ställts in eller genomförts på nya sätt. 

De öppna verksamheterna har gjort omställningar och infört nya rutiner i lokalerna för att minska 

risken för smittspridning. Den sammantagna effekten är att de fysiska besöken och deltagandet i 

verksamheterna har minskat jämfört med 2019. Totalt med 16 %. Samtidigt har det digitala 

deltagandet ökat. 

De erfarenheter och kunskaper som är gjorda, inte minst den digitala omställningen, kommer att vara 

värdefulla i planeringen och genomförandet av kulturverksamheten efter Covid -19 pandemin. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

De framtida utmaningarna och utvecklingsbehoven är de samma som beskrevs i bokslutet för 2019. 

Sammanfattningsvis handlar det om tillgängliga mötesplatser, behovet av en ny bokbuss  för att 

säkerställa grunduppdraget, att konsthallen med nuvarande lokaler inte kan fullfölja sitt uppdrag, samt 

avsaknaden av en scenlokal för teater och dans. Till det kommer kulturverksamhetens sociala 

dimension, som är grundläggande för uppdraget och påverkas av de förändringar som sker i 

samhället. Vilket med kraft har visat sig under den pågående Covid -19 krisen. Till bibliotek och 

kulturhus kommer människor med skiftande bakgrund, ålder, socioekonomiska förhållanden, 

intressen och kunskaper. Inte minst på biblioteken kan man se ett tvärsnitt av befolkningen. Detta är 

ett av grunduppdragen, att vara tillgängliga för alla utifrån intresse och förmåga. Genom sin karaktär 

av ett öppet och gemensamt offentligt rum söker sig människor till biblioteket med frågor som man 

inte får svar på någon annanstans. Det handlar om allt från hur man skriver till myndigheter, 

kontaktar sjukvården till hur digitala verktyg fungera. Ingen fråga är för liten eller för stor att ställa till 

sin bibliotekarie. Samhällsutmaningarna speglas direkt in i alla verksamheter. Sammantaget gör detta 

våra lokaler och mötesplatser till komplexa miljöer som ställer stora krav på bred social kompetens 

och specialistkunskaper inom fackområdet. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-09-09 6(6)

Kn §32 Dnr: KN.2020.29 1.4.1

Utblick 2022

Beslut
Kulturnämnden beslutar att låta kulturnämndens arbetsutskotts förslag till
Utblick 2022 vara det som redovisas vid planeringsdag med kommunstyrelsens
allmänna utskott den 14 oktober 2020.

Ärendebeskrivning
Kulturnämndens nästa sammanträde är den 26 oktober 2020. Nämnden ska
presentera Utblick 2022 vid kommunstyrelsens allmänna utskotts planeringsdag
den 14 oktober 2020. Då kulturnämnden vid detta tillfälle inte har beslutat om
Utblick 2022 så är alternativet att det förslag som kulturnämndens
arbetsutskott har behandlas presenteras vid tillfället. Kulturnämndens
arbetsutskott sammanträder den 12 oktober 2020.

Yrkanden
Urban Nilsson (C): Att låta kulturnämndens arbetsutskotts förslag till Utblick
2022 vara det som redovisas vid planeringsdag med kommunstyrelsens
allmänna utskott den 14 oktober 2020.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fa §86 Dnr: FA.2020.34 1.4.3

Ekonomisk uppföljning 2 (U2) per 31 augusti 2020

Beslut
Fastighet- och servicenämnden att nämnden beslutar att fastställa
kompletterad delårsrapport (U2) 2020, daterad 2020-09-14 inklusive redovisat
ekonomiskt utfall per 2020-08-31.

Ärendebeskrivning
Med anledning av avsaknaden av det ekonomiska utfallet i tidigare beslutade
delårsbokslut U2, daterad 2020-08-19, läggs en kompletterad
uppföljningsrapport U2, daterad 2020-09-14 upp för beslut, där det
ekonomiska utfallet per 2020-08-31 framgår på både nämnds- och
verksamhetsnivå.

Nämndens resultat hamnar på minus 5,3 mnkr jämfört budget per 31 augusti,
med en prognosticerad helårsavvikelse på 0 kr. Underskottet handlar till stor
del om ännu inte utfakturerade kostnader för IT-varor och -tjänster i och med
problem med nytt ekonomisystem.

Bedömningen på nämndsnivå på helåret är att delårsavvikelsen kommer
balanseras ut och resultera i ett mindre överskott eller +/- 0 kr jämfört budget
vid årets slut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-09-09 - Faau §41
Delårsrapport 2020 - Fastighet- och servicenämnd, daterad 2020-09-14.pdf

Beslutet skickas till:
Fastighet- och servicenämnden
Fastighet- och serviceförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
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1 Nämndens grunduppdrag 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, 
ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och regleras i skollagen (2010:800). 
Nämnden ansvarar även för den kommunala musikskolan. 

Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt utvärdering och utveckling av verksamheten ingår 
också i nämndens ansvarsområde. 

Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 
ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Verksamheten ska planeras och 
anpassas utifrån barnens olika behov och förutsättningar. 

Övergripande uppdrag och verksamhetsbeskrivning 

• Ökad måluppfyllelse är det övergripande långsiktiga målet. 
• Den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling säkerställs genom att 

verksamheterna systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar 
utbildningen, från central nivå ner på enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet 
dokumenteras. 

Förskola  

• Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. (Skollagen 8:2) 

• Förskola erbjuds barn från 1 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares 
arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov för sin utveckling. Omsorg erbjuds 
även inom pedagogisk omsorg och på kvällar, nätter och helger. Öppen förskola finns på 
familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar. 

Förskoleklass 

• Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollagen 9:2) 

• Förskoleklass för sexåringar fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan. 
• Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. 

Fritidshem 

• Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 
vårterminen det år då de fyller 13 år. 

• Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt 
för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter 
och social gemenskap. 

Grundskola 

• Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
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deltagande i samhällslivet. (Skollagen 10:2) 
• Grundskolan är obligatorisk. 

Grundsärskola 

• Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje 
elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 
(Skollagen 11:2) 

• Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 
potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Gymnasieskola 

• Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 
personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att 
den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 
tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. (Skollagen 15:2) 

• I Gislaveds kommun ska det finnas ett stort utbud av nationella program för att möta 
individens och samhällets behov av utbildningsalternativ. 

Gymnasiesärskola 

• Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till 
varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 
gymnasieskolan. (Skollagen 18:2) 

• Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 
potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Musikskola 

• Musikskolan är en frivillig verksamhet som erbjuder alla barn från årskurs 3 möjlighet att 
sjunga eller spela ett instrument. De elever som är intresserade har möjlighet att ingå i 
kommunens olika orkestrar och körer. 

Nämnd och administration 

• Nämnd och förvaltning ansvarar för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt 
utvärdering och utveckling av verksamheten och verkar för god medborgarservice och 
framförhållning i beslutsfattandet. 

Gemensamma verksamheter 

• Programmets kostnader består i huvudsak av skolskjutsar och gemensamma verksamheter. 
• Skolskjutsarna ska uppfylla de krav som finns i riktlinjer för skolskjutsar och som 

överenskommits i avtal mellan kommunen och entreprenören. 

Styrdokument 

Staten/Skolverket 

• Skollag 
• Förordningar 
• Föreskrifter 
• Läroplaner 
• Allmänna råd 

Kommun/Nämnd 

• Strategier 
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• Policys 
• Program 
• Riktlinjer 
• Planer 
• Regler 

Barn- och utbildningsförvaltningen har cirka 1 400 medarbetare som bl.a. utgörs av pedagogisk 
personal, personal inom elevhälsa, kökspersonal och administration. Därutöver finns personal från 
andra förvaltningar för verksamhetsservice, som t.ex. lokalvård och vaktmästeri. 

Generellt sett finns stora rekryteringsbehov. Inom samtliga lärargrupper men också skolledare, 
elevhälsa och övriga grupper finns behov av behörig personal. Nya strategier och handlingsplaner för 
kompetensförsörjning behöver tas fram. 

1.1 Uppföljning - Välfärd och service 

Målgrupp 

Våren 2020 har präglats mycket av att på olika sätt hantera Covid-19 och den påverkan det fått på 
verksamheten. 
I förskolan har närvaron minskat under perioden mars-juni, något som dels kan bero på att barn med 
milda sjukdomssymptom ska stanna hemma men också på nämndens beslut 31 mars, om möjlighet 
för vårdnadshavare som blivit permitterade eller som av annan anledning ville välja att låta barnen 
vara hemma från förskolan att få en avgiftsreducering fram till 31 augusti. 

Grundskolan hade en högre andel elever och personal än normalt som var frånvarande i början av 
pandemiperioden och då var det svårt att upprätthålla normal undervisning under denna period men 
trots detta fullföljdes undervisningen. 

Från 18 mars 2020 genomförde gymnasieskolan all undervisning på distans efter beslut i riksdagen för 
att minska risken för smittspridning av Covid-19. 

Medarbetare 

Barn- och utbildningsförvaltningen har varit i stabsläge sedan 4 mars och försökt att ta hand om 
medarbetares oro och frågor gällande Covid-19 och påverkan på verksamheterna. 
Beslut för att minska antalet elever i matsalen samt att maten måste serveras av vuxna har inneburit 
merarbete för personalen. 

I förskolan har personalen signalerat oro för att kunna smittas av barn eller vårdnadshavare. 
Öppna förskolan stängdes under senare delen av våren och personalen arbetade på andra förskolor 
och grundskolor. 
Grundskolans medarbetare har varit flexibla i lösningar som behövdes, både inom undervisningen 
men också i samarbete med hemmen. 
Gymnasieskolans omställning till distansundervisning genomfördes relativt smärtfritt. 
De första två veckorna arbetade pedagogerna på plats på skolan men sedan kunde de välja om de 
ville arbeta hemma eller på arbetsplatsen. 

Musikskolans gruppundervisningar ställdes in under senare delen av våren. Några lärare valde att ha 
distansundervisning med sina grupper för att kunna fortsätta öva inför kommande evenemang. Några 
av musikskolans lärare hjälpte till med att undervisa på våra grundskolor. 

Verksamhet 

I några förskoleområden minskar antalet barn vilket möjliggör arbete i mindre barngrupper. På andra 
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förskoleområden är barnantalet fortsatt högt under våren. 

Under våren har Skolinspektionen genomfört uppföljning på den granskning med vitesföreläggande 
man gjorde på Gullviveskolan under 2019. I slutet av maj kom beslutet där Skolinspektionen bedömer 
att Gullviveskolan lever upp till Skollagens krav på alla punkter. 
Under våren har huvudmannen förstärkt elevhälsans psykologresurs. 

Den 1 juli trädde en ny organisation inom förvaltningen i kraft. Teamchefernas titel ändras till 
verksamhetschef. Grundskolan har en verksamhetschef, i tidigare organisation var det två. 
Det inrättas en elevhälsochef som kommer att ha personalansvaret för grundskolans 
elevhälsopersonal och samordningen med gymnasieskolans elevhälsa. 
De biträdande rektorerna har tidigare haft teamchef som chef men har sedan 1 juli rektor som chef. I 
och med detta har barn- och utbildningsförvaltningen samma organisationsstruktur som övriga 
förvaltningar. 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 U2. Lärande och resultat 

Beskrivning 

Barns/elevers utveckling i lärandet och godkända resultat. Alla elever ska utvecklas till sin maximala 
potential. 
Mål sätts inför kommande läsår. 
Uppföljning i november och utvärdering delår. 

 

Kommentar 

Förskola 

Insatserna kring förtydligande av läroplan och det pedagogiska uppdraget har ökat förskollärares och 
barnskötares insikt om sitt uppdrag men också ett större intresse och förståelse för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Under våren har rektorer, teamchef, utvecklingsstrateg och IKT-pedagog arbetat med att utveckla 
hur verksamheten ska följa och dokumentera barns utveckling och lärande i Vklass, vilket sedan blir 
en del av verksamhetens kvalitetsarbete. 

Att få ingå i SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbete) ger förskollärare och barnskötare en 
metod för kvalitativ undervisning 

SKUA-utvecklare har fortsatt utbilda förskollärare och barnskötare på flera förskolor i 
språkutvecklande arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och är 
betydelsefull för utveckling av undervisningen i förskolan och dess  kvalitet. 

Digitala verktyg används som ett kompletterande verktyg i ett vidare sammanhang än förr. Fokus är 
på vad verktyget kan tillföra. Användandet av flerspråkiga digitala boktjänsten "Polyglutt" ger en 
förståelse för innehållet i böcker för alla barn i gruppen oavsett modersmål  och barnen kan 
återberätta och diskutera innehållet i berättelsen på ett djupare plan. Exempel är barn som tidigare 
varit tysta vid bokprat har, efter att de fått höra böckerna på sitt modersmål, deltagit engagerat i 
bokpratet på svenska. Det är tydligt att förskolors aktiva arbete med barns modersmål i ”Polyglutt” 
även utvecklar det svenska språket. 
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Förskolor använder tecken som stöd i kommunikationen med barnen och flera förskoleområden 
uttrycker att de tänker utveckla det mer. Metoder för att på olika sätt anpassa och involvera barnen 
används mer frekvent i verksamheten än tidigare. 

I olika sammanhang tydliggörs att organisering i mindre barngrupper är en framgångsfaktor för att 
uppnå högre kvalitet. Det underlättar för barns inflytande och delaktighet, att möta barnen på sin 
utvecklingsnivå, ta till vara på barns intressen och skapa trygghet. I samband med att verksamheterna 
utvecklar arbetet med mindre grupper vill de också styra upp rutiner och förhållningssätt så att all 
personal på en avdelning arbetar på ett likartat sätt. 

Barns inflytande och delaktighet är betydelsefullt för en verksamhet som utgår från barnens intressen, 
kunskaper samt förmågor. Förskolorna arbetar även aktivt utifrån barns integritet och tydliggör 
barnens rätt att säga nej. Till hjälp använder de material från Rädda barnen – ”Stopp min kropp” 

En framgångsfaktor som tydliggörs på olika sätt är tillgång till specialpedagog på förskoleenheten. 
Specialpedagogen stöttar förskollärare och barnskötare i vardagen både då det gäller värdegrunds- 
och kunskapsuppdraget men är också ett stöd för rektor. 

På några förskolor har alla barn annat modersmål än svenska, på andra finns det enbart barn med 
svenska som modersmål. Det är svårt att kvalitetssäkra språkutvecklingen för de barn som inte 
möter det svenska språket i den utsträckning de behöver innan de börjar förskoleklass. Barn med 
annat modersmål i de segregerade grupperna har haft utökad tid med fem timmar per vecka vilket 
varit positivt för deras språkutveckling men kan inte ge fullgott stöd. 

Grundskola 

Gislaveds grundskolor uppnår inte nämndens mål om en ökad måluppfyllelse med två procentenheter 
vad gäller andelen behöriga till gymnasiet 2020. Skolornas uppvisar en ojämn måluppfyllelse där vissa 
indikatorer ökar något vid en del skolor men de genomsnittliga resultaten för grundskolan sjunker 
överlag. 

I skolornas analyser framkommer en rad insatser och framgångsfaktorer, som man långsiktigt 
bedömer har en främjande effekt på elevernas lärande och resultat. 

• Arbete med språkutvecklande arbetssätt
• Strukturer för kollegialt/kooperativt samarbete (i form av lärteam/grupper etc.) kring

planering och bedömning
• Återkommande pedagogiska och didaktiska samtal i olika grupperingar
• Relationsinriktat förhållningssätt mellan lärare och elever
• Högt engagemang och kreativ problemlösningsförmåga kring elever med svårigheter att lära
• Organisering av förstärkta försteläraruppdrag med fokus på arbete med högre måluppfyllelse
• Utveckling av arbetet med STL (Skriva sig till lärande) och andra läsfrämjande åtgärder
• God ämneskompetens bland många lärare i kärnämnen som bottnar i läroplanens

kunskapskrav (samtidigt som behörighetsgraden är låg i många praktiska och estetiska ämnen)
• Vissa skolor har satsat på kompetensutveckling av lärarna kring hur man bemöter och

undervisar elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Närvarofrämjande åtgärder i form av täta samarbeten med hem och skola kring berörda

elever
• Uthållighetsträning och utformning av stödstrukturer, skrivstrategier och studiestöd för alla

elever
• Lokalt anpassade pedagogiska rutiner som uppges stärka individuellt riktat stöd men också

elevernas förståelse och motivation

Vad gäller utmaningar och kritiska faktorer till den låga/sjunkande måluppfyllelsen beskriver 
verksamheterna svårigheter att möta elever i behov av såväl anpassningar som särskilda behov liksom 
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utmaningen i att under pågående terminer ta emot elever som dels inte har de förkunskaper som 
behövs och dels inte hinner komma ikapp. Resultaten kring svenska som andraspråk lyfts 
genomgående som alltför låga och här kan korrelationer också göras mot svårigheter att uppnå 
kunskapskraven i matematik, svenska och engelska när grundkunskaperna (främst läsförståelse) inte 
sitter rent språkligt. En annan utmaning och kritisk faktor som lyfts kopplat till den pedagogiska 
verksamheten rör bristande samsyn kring den bedömning som sker och det efterfrågas stöd kring 
detta såväl inom skolor som mellan. 

Elever med återkommande/hög frånvaro uppges vara överrepresenterade bland elever som inte 
uppnår betyg i olika ämnen. Flertalet skolor lyfter behov av att vidareutveckla strategier kring 
närvaro, motivation och studiero. 

Det finns utmaningar i skillnaden mellan flickors och pojkars resultat. Flickorna uppfattas som 
starkare språkligt sätt och har flest betygsgrundande underlag, vilket anses gynna flickornas högre 
resultat. Likaså uppges att pojkarna har svårare med uthållighet och koncentration, vilket missgynnas i 
en traditionell undervisning där man förväntas sitta still och arbeta med en uppgift under längre tid. 

Sammanfattningsvis kan man såväl lokalt för Gislaveds grundskolor som nationellt identifiera att 
skolorna behöver arbeta kring frånvaro, bedömning och inkluderande lärmiljöer. 

Sett till de utvecklingsområden för att nå högre måluppfyllelse som skolorna formulerade 2019/2020 
så återkommer majoriteten i årets analysunderlag. Detta tyder på att arbete med områdena sker men 
främst lokalt och med olika fokus. Det saknas tid och struktur för att organiserat lära av varandra 
men också att samordna insatser. 

Gymnasieskola  

Gymnasieskolans resultat varierar över sektorerna. Ekonomisk sektor har lyckats höja andelen elever 
som når examen på de studieförberedande programmen. Det beror till stor del på den uppstramning 
som gjorts i avseende på upplägget för gymnasiearbetets genomförande för eleverna. 
Yrkesprogrammen ligger kvar på en nivå där lika många elever som förra läsåret lyckas ta examen. 
Det såg länge ut som att det skulle bli ett sämre resultat på yrkesprogrammen i och med att de 
praktiska momenten blev svåra att genomföra i och med distansundervisningen, men i och med att 
möjligheten till undervisning i mindre grupper blev möjlig, blev trots allt utfallet positivt och inte 
sämre än i fjol. 

På NEO-sektorn är det samma resultat där fler elever på Naturvetenskapsprogrammet, 95,5 %, tar 
examen. För esteterna är siffran sämre, 70 %. De elever som läser yrkesförberedande program har 
haft stora svårigheter att nå examen, 30 % på Vård- och omsorgsprogrammet (VO) och endast 8,3 % 
på Barn- och fritidsprogrammet (BF). Anledningen till att så få elever når examen beror på en stor 
andel IMPRO-elever som har haft svårt att ta till sig de stora teoretiska områdena i karaktärskurserna 
trots viss studiehandledning på modersmålet. Eleverna på dessa två yrkesprogram har också haft en 
hög frånvaro, särskilt på BF, vilket också minskat möjligheten till att ta betyg och därmed få en 
examen. Där har inte arbetet med att motverka ogiltig frånvaro varit framgångsrikt. 

På Teknisk sektor har det skett en försämring på ett av yrkesprogrammen, El- och 
energiprogrammet, endast 61,9 % når en yrkesexamen, jämfört med 81 % året innan. På 
Teknikprogrammet är också antalet som tar examen färre, 80 % med 89 % året innan. En analys av 
resultatet visar att fler elever misslyckas i sitt gymnasiearbete och på El- och energiprogrammet har 
de som inte nått examen en mycket hög frånvaro av olika anledningar. Vissa delar kan också förklaras 
utifrån att det blev svårt att genomföra praktiska moment på distans eftersom det finns en 
säkerhetsaspekt att beakta i undervisningen både på Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och 
energiprogrammet. 

Gymnasiet når inte nämndens uppsatta mål på en ökad måluppfyllelse med två procentenheter. 
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Sammantaget når 0,6 % fler elever i årskurs 3 en examen. 4 % fler elever har läst in en 
högskolebehörighet. Analysen visar fortsatt att eleverna inte lyckas i sina prövningar för tidigare 
kurser, i bland annat matematik, som är en examensgivande kurs. Verksamheten ser också redan nu 
att många elever som gick ut årskurs 1, bland annat på Samhällsvetenskapsprogrammet inte klarar 
kursen Ma 1b, vilket gör att ämneslaget och rektorerna behöver fundera på hur de kan möjliggöra att 
stödet i matematik kan öka inom ramen för den egna undervisningen. Utöver dessa insatser har 
lektor i matematik fått ett riktat uppdrag att undersöka likvärdigheten i våra tidigare skolår och 
säkerställa att undervisningen i matematik utgår från centralt innehåll i de läroböcker pedagogerna 
använder sig av. Under vårterminen ska lektor även auskultera verksamheterna i de lägre åren och 
titta på innehållet i undervisningen på plats. 

Gymnasiesärskolan bedrevs hela läsåret 2019/2020 på plats. Måluppfyllelsen är hög och många av 
eleverna på individuella programmet har nått fördjupad kunskap inom de ämnesområden de läst. På 
de nationella programmen har eleverna lyckats bra och många når höga betyg. Eleverna på 
gymnasiesärskolan tycker om att gå i skolan och har vanligtvis hög närvaro. Enstaka elever har hållit 
sig hemma delar av terminen på grund av en rädsla för coronaviruset men former har hittats för att 
undervisa dem ändå i dessa fall. 

Elever på Introduktionsprogrammen har i mindre utsträckning än tidigare år, lyckats få betyg för att 
kunna ta sig in på ett nationellt gymnasieprogram. Många hade stora svårigheter att hantera den 
digitala distansundervisningen, vilket gör att under läsåret 2020/2021 kommer 
Introduktionsprogrammet vara större än tidigare. 
Inför läsåret startar yrkesintroduktion mot industri och vård och omsorg vilket troligen ger en 
snabbare genomströmning av elever och att de är anställningsbara efter tre år på programmen. 

1.2.1.2 U2. Trygghet 

Beskrivning 

Barns/elevers och vårdnadshavares upplevelse av trygghet i verksamheterna. 

 

Kommentar 

I förskolan skapas trygghet och förståelse genom den dagliga dialogen mellan vårdnadshavare och 
pedagoger. Personalen får snabbt indikationer på om något inte känns riktigt bra och kan då försöka 
förstå vad de behöver göra för att skapa trygghet. 
Under året sker också avstämningar genom utvecklingssamtal samt föräldramöten där 
vårdnadshavare får en djupare inblick i förskolans verksamhet samt barnets utveckling. Inför 
utvecklingssamtalet får vårdnadshavarna också frågor kring tryggheten i förskolan. 

Under våren har inte någon trygghetsenkät lämnats ut till vårdnadshavare i förskolan på grund av 
Coronapandemin. 

Introduktionsperioden är viktig, och likaså varje höststart då man varit hemma länge. För några av de 
barn som varit hemma en längre period på grund av Coronapandemin upplevs den första perioden 
som en nystart och personalen ägnar mycket tid till trygghetsskapande. 

I grundskolan genomfördes elevenkäten under våren. Eleverna i årskurs 2 är de som uttrycker att de 
känner sig tryggast (89,8 %), något mindre trygga i årskurs 5 (85,8 %) och minst trygga i årskurs 8 
(75,9 %). Variationerna mellan skolorna är störst bland eleverna i årskurs 8, där eleverna vid 
Ölmestadskolan upplever sig tryggast och eleverna vid Lundåkerskolan minst trygga. 
Vad gäller anmälningar kring kränkande behandling anmäldes 312 händelser till rektor/huvudman 
under vårterminen.  
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Genomgående mönster för grundskolornas hantering av kränkande behandling utgörs ofta av samtal 
med berörda elever, mentorer, vårdnadshavare och eventuell övrig personal för att lyfta och skapa 
förståelse för hur kränkning upplevs och påverkar. Andra såväl främjande som åtgärdande insatser 
som genomförs handlar om förändringar i lärmiljön , organisatoriska förändringar som byten av 
grupp/klass/skola, organisatoriska förändringar i form av förstärkt vuxennärvaro i utsatta situationer 
och miljöer, kontroll och rensning av lärplattor, samarbeten med externa parter, orosanmälningar, 
kompetensutveckling och skolgemensamt värdegrundsarbete. I högre årskurser förekommer också 
disciplinära åtgärder. 

Graden av vuxennärvaro återkommer i grundskolornas analyser som en framgångs- alternativt 
riskfaktor. Inom grundsärskolan sker incidenter främst i samband med kravfyllda situationer eller 
situationer som skapar förvirring och stress. Här är våld den främsta reaktionen, riktad mot personal. 
De flesta anmälningar handlar om individers grundförutsättningar och förmågor i bl.a. kommunikation 
och självreglering samt medfödda funktionsnedsättningar. 

I gymnasieskolans elevenkät ökar värdet för upplevd trygghet på samtliga program, utom 
Introduktionsprogrammen. Troligen kan det förklaras utifrån att många elever på 
Introduktionsprogrammen behöver hjälp att läsa och förstå frågorna, och eftersom enkäten 
genomfördes på distans kan det vara en orsak till ett sämre värde. Antalet elever som genomförde 
enkäten var också lägre än normalt på Introduktionsprogrammen. 
 
I övrigt bedöms läget under läsåret som gott på de nationella programmen i gymnasieskolan. Det 
finns ett aktivt trygghets- och säkerhetsarbete, och ett fortlöpande och pågående förhållningssätt till 
hur skolan arbetar med trygghetsskapande aktiviteter, vilket ger långsiktiga resultat. 

1.2.1.3 U2. Delaktighet 

Beskrivning 

Barns/elevers inflytande och delaktighet, bl.a. avseende möjligheten att påverka undervisningen. 

 

Kommentar 

Delaktighet handlar om barns/elevers goda relationer till vuxna och möjlighet att göra sin röst hörd. 
På skolorna handlar det bl.a.om mentors-/klassföreståndartid, klassråd, elevråd och matråd. Eleverna 
ska ha en känsla av sammanhang och förståelse för det man arbetar med, det bidrar till delaktighet. 

I förskolan visar resultaten att undervisningen utgår från barnens intressen och behov och hur det 
har påverkat delaktigheten på olika sätt i barngrupperna. Enligt de utvärderingar som har gjorts syns 
att pedagogerna har tagit tillvara barnens tankar, intressen och idéer i temaarbeten. De har låtit 
barnens tankar styra riktningen för fortsatt arbete i temat. 

På grundskolan sjunker elevernas upplevelse av att de är med och påverkar på vilket sätt de ska 
arbeta med olika uppgifter i skolan med stigande ålder. I årskurs 2 och 5 uppgav mer än 75 % av 
eleverna att de kunde påverka undervisningen medan det i årskurs 8 endast var 47 % som instämde 
(2020 års elevenkäter). Skolorna behöver diskutera mer om vad frågeställningen innebär, vilka 
möjligheter som finns för inflytande över studiesituationen och vilket ansvarstagande elever måste ta. 
Med en ökad upplevelse av delaktighet och skolarbete som skapar engagemang kan antas att 
frånvaron kan minska. 

I analysen av läsåret på gymnasieskolan ger eleverna uttryck för att möjligheten till att kunna påverka 
sin utbildning och undervisning, har i princip uteblivit sen all undervisning skett på distans. Eleverna 
har i elevenkäten uttryckt en frustration över att undervisningen i princip har sett likadan ut i alla 
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teoretiska kurser, vilket inte gett eleverna möjlighet att visa på sina kunskaper i en variation av 
undervisningsmoment. Eventuellt kan denna uteblivna möjlighet till viss del påverkat vissa elevers 
betyg. 
 
Under vanliga förhållanden är området vanligtvis grönmarkerat. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 U3. Behörig och kompetent personal 

Beskrivning 

Lärare med lärarlegitimation och rätt behörighet för de ämnen de undervisar i samt kompetent 
personal för övriga befattningar i förskola och skola. 

 

Kommentar 

Enligt Skolverkets statistik har kommunens förskolor 36 % utbildade förskollärare. Kommunens mål 
är att ha 66 % utbildade förskollärare inom förskolan. De flesta förskolor har utbildade förskollärare 
men inte på alla avdelningar. På några områden är det flera pensionsavgångar på gång under de 
närmaste åren. Vid nyrekrytering är det väldigt få förskollärare som söker. 
För att ge de outbildade visstidsanställda en förståelse för uppdraget inom förskolan erbjuds en kort 
utbildning som genomförs i samarbete med barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, och den är 
uppskattad. 
Flera av de barnskötare som är anställda är intresserade av att söka till en förskollärarutbildning om 
den erbjuds som distansutbildning vid Högskolan på hemmaplan. 

Det finns ett fortsatt behov av utbildade pedagoger till många av skolenheterna. Ser vi till statistiken 
som redovisades i oktober 2019 var andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne 56,5 %, i riket är samma siffra 71,2 %. Läsåret 2015/2016 var andelen 66,7 %. 
Svårigheterna att rekrytera och oron för undervisningens kvalitet är en stor utmaning för skolledarna. 
Verksamheten organiseras så att obehöriga vikarier stöttas av legitimerade kollegor. Belastningen på 
de erfarna och utbildade pedagogerna blir i denna situation väldigt stor. 

På flera fritidshem saknas legitimerade fritidspedagoger och därför får dessa enheter mentorskap och 
stöd av fritidspedagoger på andra fritidshem i kommunen. 

På Gislaveds Gymnasium är lärarbehörigheten relativt god i alla sektorer. Det är främst lärare inom 
yrkeskaraktärer som saknar legitimation, men som har relevant yrkeserfarenhet för uppdraget. 

Inom elevhälsans område är det en utmaning att rekrytera samtliga professioner. De psykologer som 
finns i elevhälsan är inhyrda på konsultavtal. Ytterligare en psykolog började i mitten av april. 

1.2.2.2 U3. Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer 

Beskrivning 

Att skapa inkluderande lärmiljöer handlar om ett förhållningssätt. Inkluderande lärmiljöer är miljöer 
där barn och elever får ökad insikt i demokratins villkor och processer och upplever sig som 
delaktiga och medskapande i förskola och skola. Personalen organiserar och utvecklar såväl kunskap 
och förhållningssätt som arbetsmetoder och system för att åstadkomma goda förutsättningar för 
lärande.  
Tillgänglighet handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande 
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och gemenskap i hela lärmiljön. 
Innefattar både psykosociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer. 

 

Kommentar 

Inkluderande lärmiljöer är miljöer där barn och elever får ökad insikt i demokratins villkor och 
processer och upplever sig som delaktiga och medskapande i förskola och skola. I en inkluderande 
skola blir alla elever sedda, accepterade och bekräftade och där möts eleven utifrån sina 
förutsättningar och förmågor. Personalen organiserar och utvecklar såväl kunskap och förhållningssätt 
som arbetsmetoder och system för att åstadkomma goda förutsättningar för lärande. 

Tillgänglighet handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande 
och gemenskap i hela lärmiljön, vilken innefattar både psykosociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer. 

Lokaler och utemiljö av god standard som är utformade för den verksamhet som ska bedrivas med 
bland annat utrustning och lärverktyg för ett modernt och digitalt lärande. 

Inom förskolan har arbetet med lärmiljöer utvecklats. Lärmiljöerna förändras utifrån barnens visade 
intresse och de behov av stöd som framkommer i verksamheten, både vad gäller enskilda barn och 
barngrupper. Där det finns en genomtänkt plan för hur den fysiska miljön är utformad samt hur 
förhållningssättet och bemötandet är har barngrupperna blivit lugnare. Där pedagogerna använder 
mycket bildstöd och tydliga rutiner och strukturer lär sig barnen mycket och vet vad som förväntas 
av dem. Lärmiljöer kommer i arbetet med implementeringen av ny läroplan i förskolan tydligare 
kopplas till undervisningsmiljöer. 

Flera grundskolor arbetar efter en gemensamt framtagen vision som skapar en god 
grundförutsättning för gemensamt lärande på skolan. Klassrumsbesök med efterföljande samtal med 
rektor och/eller kollegor är en viktig arbetsmetod för verksamhetens utveckling. 

Enskilda elevers behov av ledning och stimulans, anpassningar och särskilt stöd uppmärksammas och 
dokumenteras enligt fastställda rutiner i samarbete med Elevhälsan, under ledning av rektor. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Ledarskap 

Beskrivning 

Arbetsplatsen präglas av ett tydligt och kommunikativt ledarskap. 

 

Kommentar 

Vårens medarbetarenkät genomfördes inte med hänsyn till Covid-19, det finns därför inga 
enkätresultat att redovisa och hänvisa till. 
Tidigare medarbetarenkät, gjord våren 2019, visar att en stor andel av förvaltningens medarbetare 
upplever att deras närmaste chef visar förtroende för medarbetaren (medel 4,2). Generellt är 
medarbetarna nöjda med rektorernas ledarskap och uppfattar dem som närvarande. 

Rektors fysiska närvaro lyfts fram som viktig men mycket kommunikation mellan rektor och 
medarbetare sker idag digitalt. Öppen dialog med arbetslagen ger en ökad tilltro till ledningen. 

Det är viktigt att en ledare är tillgänglig och har tydlig struktur i hur arbetet ska genomföras. Tydlig 
agenda och tydliga förväntningar behövs. 
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Information måste nå alla och vara tydlig för att skapa delaktighet. 

Ledaren måste vara ute i verksamheten för att kunna skaffa sig en bild av det som sker, detta är 
grunden i relevant och viktig återkoppling. 

1.2.3.2 Delaktighet 

Beskrivning 

Inflytande och delaktighet i planering och genomförande av verksamhetens uppdrag. 

 

Kommentar 

I och med att det inte gjordes någon medarbetarundersökning under våren 2020 finns ingen indikator 
på denna KKF. Förra årets medarbetarenkät redovisade 4,23 som medelvärde på området "Ansvar 
och delaktighet". På den enskilda frågan "Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt 
arbete" är medelvärdet 4,18. 

Det finns goda möjligheter för medarbetarna att påverka sin arbetssituation. 
Många förskolor och skolor har utvecklingsgrupper och arbetslagsträffar som viktiga länkar i arbetet. 
Arbetet i utvecklingsgrupper och andra gruppkonstellationer som rektor leder till att personalen får 
insikt i hur resurser fördelas och planering sker i god tid för att medarbetare ska kunna komma med 
synpunkter och förslag. 

På APT lyfts arbetsmiljöfrågor och tas om hand av varje rektor/chef. Betoningen på APT som forum 
för delaktighet och medskapande innebär att verksamheterna utarbetar rutiner och arbetsformer. 

1.2.3.3 God fysisk och psykosocial arbetsmiljö 

Beskrivning 

Arbetsplatsen präglas av god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

 

Kommentar 

Det är stor variation på hur den fysiska och psykosociala arbetsmiljön upplevs i verksamheterna. 
Flera är nöjda med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, medan det finns problem med ljudmiljö, 
ventilation, underhåll, trångboddhet och behov av solavskärmning på vissa förskolor och skolor. Vissa 
av förskolornas utemiljö behöver också solskydd för att barnen ska få en bra utemiljö under 
sommarhalvåret. 

Den psykiska arbetsmiljön är tidvis belastad. Stressande situationer uppstår när kollegor blir sjuka 
eller är frånvarande av annan orsak. Organisationsupplägg som är tydligt men ändå flexibelt är viktigt 
för att medarbetare ska kunna känna trygghet i oroliga situationer. 

1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 U4. Effektiv resursanvändning 

Beskrivning 

Nämndens verksamhet bedrivs med effektiv resursanvändning och med god ekonomisk hushållning. 

 



Barn- och utbildningsnämnden, Delårsrapport - 2020 - Nämnd 14(27) 

Kommentar 

Inom förskola och fritidshem kan det vara svårt att få ett effektivt personalutnyttjande då barn har 
långa vistelsetider. Ensamarbete undviks så långt det går, vilket får till följd att personaltätheten blir 
lägre andra delar av dagen. 
Vårdnadshavares ibland korta framförhållning i schemaläggning av barnens vistelsetider innebär en 
svårighet vid planering av bemanning. Inför ledighetsperioder kan verksamheter därför behöva 
bemanna upp med visstidsanställd personal som visar sig inte ha behövts. 

Kommunfullmäktiges beslut om rätten till heltid innebär planering för att personalresursen ska 
utnyttjas effektivt. Ibland är det svårt att hitta kombinationer i tjänsterna, dels inom en verksamhet 
men också mellan olika förskolor eller grundskolor då behovet på förskolan eller grundskolan kan 
vara 60 %. 

Förändrad prisbild av interna IT-kostnader visar på behov av översyn av behov och nyttjande av IT-
verktyg. 

1.2.4.2 U4. Rätt resursfördelning 

Beskrivning 

Nämndens resurser fördelas efter verksamheternas behov och uppdrag med hänsyn till elevgruppers 
olika behov och förutsättningar. 

 

Kommentar 

Nämnden har en resursfördelningsmodell där budgetfördelningen påverkas av antalet barn/elever, 
vilken ålder barn/elever är i samt grundbeloppets storlek. 

Resursfördelningen tar också hänsyn till socioekonomiska faktorer inom grundskolan. En översyn av 
resursfördelning till förskolan skedde inför 2019. Resursfördelningsmodellen och avräkningssystemet 
till förskole- och skolområden ger förutsättningar för likvärdig verksamhet i förskola och skola. 

Gymnasieskolan har en stor del elever som inte kommer bli behöriga till ett nationellt program 
samtidigt som många av de elever som finns på Introduktionsprogrammen idag inte når behörighet till 
ett nationellt program. Inför läsårsstarten har det startat fler klasser än tidigare och det medför 
behov av fler personella resurser. 

Resursfördelningssystemet kommer att behöva utvärderas och eventuellt förändras inför budget 
2021 för att säkerställa att den tar utgångspunkt i likvärdigheten. Under hösten 2020 pågår 
remisstiden för den utredning som regeringen ska fatta beslut om kring likvärdighet och 
resurstilldelning, "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 
2020:28". 

1.2.4.3 U2. God prognossäkerhet 

Beskrivning 

Ekonomiska uppföljningar sker med god prognossäkerhet. 

 

Kommentar 

Barn- och utbildningsförvaltningen har, tillsammans med controller på ekonomiavdelningen, skapat 
mallar för att rektorerna ska kunna följa sina personalkostnader och barn- och elevintäkter varje 



Barn- och utbildningsnämnden, Delårsrapport - 2020 - Nämnd 15(27) 

månad. 
Det nya ekonomisystemet och förändrat organisationsträd som implementerades 1 april 2020 har 
inte gett rektorerna eller controller någon egentlig möjlighet till uppföljning utan prognoserna har 
delvis fått baseras på utfall från januari, februari och mars. 

Försvårande har också varit sena beslut med växlingen mellan barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen gällande vuxenutbildningen och SFI som påverkat gymnasiets möjlighet att lägga en 
budget. 

Beslut om barn- och utbildningsnämndens del av schablonersättningen för 2020 fattades i juni. 

2 Mål 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Skapa förutsättningar för en utvecklande och inkluderande lärmiljö. 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-07 
 

Arbetet med att skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer på alla förskolor och grundskolor ska 
fortsatt vara ett prioriterat utvecklingsområde. Nya medarbetare behöver få kunskap om och 
initieras i vad som är en god lärmiljö och hur skolan arbetar för att nå inkludering för alla elever och 
likvärdigheten på grundskolan behöver öka. 

Under läsåret har ett samarbete med SPSM inletts i syfte att öka kunskapen om inkluderande och 
tillgängliga lärmiljöer och vikten av att planera för alla elever. 

Pedagoger behöver fortbildning för att kunna undervisa alla elever (så att färre elever behöver extra 
anpassningar). Fortfarande finns det på flera grundskolor elever som inte deltar i 
klassrumsundervisning på grund av att läraren inte har tillräcklig kompetens i att undervisa alla elever. 

För att öka likvärdigheten mellan våra grundskolor i arbetet med inkluderande och tillgängliga 
lärmiljöer ska ett gemensamt bedömningsunderlag arbetas fram av barn- och utbildningsförvaltningen 
till stöd och hjälp för rektor att bedöma kvalitén på skolans inkluderande och tillgängliga undervisning 
vid klassrumsbesök/observationer. 

2.1.2 Effektivare organisation för att säkerställa att undervisning sker av 
behöriga lärare. 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-07 
 

Olika insatser sker på kommunövergripande, förvaltnings- och lokal nivå för att rekrytera behöriga 
lärare. 

Insatser för vidareutbildning av medarbetare för att bredda kompetens och behörighet pågår. 
Utbildningsstöd med nedsatt tjänstgöringsgrad och bibehållen lön riktas till utbildningar i bristyrken, 
bl.a. specialpedagoger men även till andra bristyrken. För närvarande studerar 13 personer till 
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speciallärare eller specialpedagog med dessa villkor. 

Lärarlyftet ges för lärare som vill komplettera sin legitimation med fler behörigheter och därigenom 
bredda sin kompetens. Kommunerna får statsbidrag för att ersätta lön, resor och litteratur under 
studierna. För närvarande deltar två lärare i lärarlyftet men många har deltagit under de år lärarlyftet 
funnits. 

Förvaltningen har i samarbete med Högskolan på hemmaplan (Hph) försökt anordna lokalt kopplad 
förskollärarutbildning men det har inte lyckats. Nya försök kommer att göras för att genom Hph eller 
genom distansundervisning anordna en utbildning som är lättillgänglig bl.a. för personal som arbetar 
som barnskötare men önskar utbilda sig till förskollärare. Goda exempel på kommuner som lyckats 
med detta finns, bl.a. i Borlänge. 

VAL är en utbildningssatsning för personer som arbetar som obehörig lärare för att komplettera 
tidigare högskolestudier i programmet vidareutbildning av lärare. 

Inom arbetslagen planeras arbetet så att lärare med olika behörigheter samarbetar så att de 
undervisar i fler än en klass i det ämne de har behörighet i. Ett utvecklat kollegialt lärande för att 
stötta varandras utveckling av undervisningen sker. Obehöriga lärare stöttas genom att behöriga 
kollegor ansvarar för planering, bedömning och betygssättning. 

Förstelärare ansvarar på sina skolor tillsammans med rektor för utvecklingsarbetet genom särskilda 
insatser som SKUA, STL och Sveriges Kommuner och Regioners matematiksatsning. 

2.1.3 Verksamheterna ska öka samverkan med arbetslivet 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-07 
 

Under 2020 beslutades om en ny plan för samverkan med omgivande samhälle. Planen är till viss del 
implementerad och flera processer är planerade för att ge eleverna valkompetens och en uppfattning 
av det lokala arbetslivet och deras kunskaper kopplade till ett framtida arbetsliv. 

Inom ramen för modern arbetslivsorientering (MOA) så genomförs ett antal olika processer. Den 
mest utmärkande processen är SKAL där det i dagsläget finns 14 SKAL-företag. Ett företag på 
respektive grundskola förutom på Skeppshultskolan. Detta på grund av att det inte funnits företag i 
området som valt att bli SKAL-företag än. Nytt för SKAL är att även årskurs 7-9 kommer att arbeta 
med SKAL i årskurs 7 under läsåret 2020/2021. SKAL-processerna löper på och funkar mycket bra. 

Inom ramen för MOA ingår också PRAO som under våren 2020 genomfördes för samtliga elever i 
årskurs 8. Alla eleverna genomförde sin PRAO innan pandemin slog till. Dock blev det inte en lika 
tydlig koppling mot feriepraktiken som året innan på grund av coronan. 

Tjänsten som projektledare för skola-arbetsliv har förlängts till och med 2020-12-31 men har minskat 
i omfattning till 40 % under hösten till följd av föräldraledighet, vakanser inom SYV-organisationen 
och svårigheter att genomföra planerade MOA-verksamheter till följd av coronasituationen. 

I samband med beslut om plan för samverkan med omgivande samhälle gjordes en kartläggning av 
Gislaveds Gymnasiums aktiviteter kopplat till arbetslivet. Kartläggningen genomfördes av 
projektledaren för skola-arbetsliv tillsammans med rektorerna för respektive sektor. Kartläggningen 
visade att det genomförs ett antal aktiviteter kopplade till skola-arbetsliv på Gislaveds Gymnasium, 
men inget strukturerat och kontinuerligt arbete för hela gymnasieskolan. Det är stora variationer 
mellan programmen hur arbetet med skola-arbetsliv ser ut. En för respektive program adekvat plan 
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för samverkan med arbetslivet ska tas fram. 

2.1.4 Minskade utsläpp från skolskjutsar genom att minska antalet turer eller 
köra fossilfritt 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-07 
 

Kommunen har avtal med Västbo Taxi AB om skolskjutsar, avtalet sträcker sig till 2022-07-01 med 
möjlighet till 1 års förlängning. I avtalet finns krav på miljöklassning. Euro V för fordon under 3,5 ton 
och Euro IV för fordon över 3,5 ton. Det finns även avtal om drivmedel ”Högsta möjliga miljöklass på 
drivmedel som finns kommersiellt tillgängligt på aktuell plats ska användas till leverantörens fordon”. 
Västbo Taxi använder till 75 % förnybart och fossilfritt bränsle, RME eller HVO. RME är ett förnybart 
bränsle som tillverkas av raps, biometanol och alkohol. HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja, och 
är en kopia av fossil diesel. Den tillverkas helt av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor och avfall 
från matindustrin. Under pågående avtalsperiod gäller att ”Om förändringar i kommunens riktlinjer 
för miljö- och/eller säkerhetsarbete resulterar i krav på förändringar av fordon, drivmedel eller annan 
del av verksamheten under avtalstiden har parterna rätt att begära förhandling om hur 
ökade/minskade kostnader ska påverka ersättningsnivån”. Mot bakgrund av att Västbo Taxi till 75 % 
använder förnybart och fossilfritt bränsle har det inte varit aktuellt att ställa nya krav. 

Antalet turer och körda kilometer prövas kontinuerligt för effektiv skjutsorganisation. Kommunens 
riktlinjer, elevernas bostadsort och skola är dimensionerande. Samkörning sker där det är möjligt. Så 
har t.ex. särskolans turer kunnat samordnas till tre turer. 

2018 körde skolskjutsen 781 turer och 22.000 km i veckan. 2019 minskades antalet turer till 757 
turer och ca. 21.500 km i veckan. 2020 minskar turerna ytterligare, bland annat genom att ”skola till 
skola-turerna” till Gullviveskolan och Villstadskolan tas bort. 

3 Uppdrag 

3.1 Uppföljning 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

3.1.1.1 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt 
inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 
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Kommentar 

Andelen visstidsanställd personal har jämförts mellan 2019-08-15 och 2020-08-15. Resultatet visar att 
antalet visstidsanställda har minskat. Antalet tillsvidareanställd personal har inte förändrats nämnvärt 
under perioden. Det är fem fler tillsvidareanställda barnskötare 2020-08-15 än vid samma tidpunkt 
föregående år, förskollärare är samma antal som föregående år och antalet tillsvidareanställda 
fritidspedagoger har minskat med fyra. 

Anställningsform 2019-08-15 2020-08-15 

Barnskötare   

Allmän visstid 8,2% 3,0% 

Tillsvidareanställd personal 79,6% 93,3% 

Vikarie 12,2% 3,8% 

   

Förskollärare i förskolan   

Annan tidsbegränsad anställning 32,0% 22,4% 

Allmän visstid 1,0% 0,5% 

Tillsvidareanställd personal 67,0% 77,0% 

Vikarie 0,5% 0,0% 

   

Fritidspedagoger i fritidshem   

Annan tidsbegränsad anställning 6,8% 0,0% 

Allmän visstid 13,6% 8,7% 

Tillsvidareanställd personal 79,3% 91,3% 

Vikarie 1,7% 0,0% 

  

3.1.1.2 Öka användandet av välfärdsteknologin 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 
Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa 
annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

I alla verksamheter används den digitala tekniken för att förstärka undervisningen. Möjligheten som 
flerspråkiga barn och elever kan få med hjälp av Polyglutt med böcker för förskolan och lågstadiet på 
sitt modersmål eller Studi, ett flerspråkigt digitalt läromedel med små korta filmer i skolans ämnen 
för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet skapar likvärdiga förutsättningar för att kunna delta i 
samtal och ökar möjligheten för eleverna att nå kunskapskraven. 

Elever med funktionsnedsättningar får med teknikens hjälp stöd i att känna ökad trygghet, aktivitet, 
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delaktighet och självständighet. Det sker med kommunikationsstöd i form av bildstöd, ljud- och 
talstöd samt film. 

Under våren har förskolans lärspridare testat digitalt mikroskop, VR och AR mot bakgrund av 
frågorna; om och hur tekniken hjälper barn i förskolan att förstå sin omvärld bättre.  

3.1.1.3 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 
Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att 
digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till 
e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med 
nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Coronapandemin drev fram snabba lösningar vad gäller kommunikation när regeringen beslutade att 
gymnasieskolorna skulle genomföra distansundervisning. 
Microsoft Teams testades och samma dag (19 mars) som gymnasiet stängdes kunde elever och lärare 
kommunicera med varandra i realtid via Teams med lyckat resultat. 

Elever och pedagoger i grundskolan förberedde sig inför ett eventuellt beslut från regeringen om 
distansundervisning med hjälp av en manual som grundligt gick igenom möjligheter till kommunikation 
mellan elev och pedagog. Grundskolorna tränade med eleverna för att låta dem bekanta sig med den 
digitala miljön som kunde bli aktuell. På kort tid lärde sig elever och pedagoger i grundskolan hur 
online-klassrummet fungerar. 

Under våren ökade användandet av Vklass och alla pedagoger skrev in vad varje lektion skulle handla 
om i schemat och var man hittade material till lektionen för tydlighet och struktur. 
Detta är viktigt såväl för de elever som jobbade hemma (gymnasiet) liksom för elever i skolan. 

Förskolorna utvecklar en digital dokumentation i Vklass för att kunna följa verksamhetens 
kvalitetsarbete. Utvecklingsarbetet är ett samarbete med Jönköpings kommun som också använder 
sig av Vklass. 

3.1.1.4 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern 
verksamhet 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 
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Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns digitala tjänster för ansökan om plats inom 
förskola och fritidshem och för att ansöka om plats i musikskolan. 
Vklass är verksamhetens digitala plattform för information och dokumentation i förskola, grundskola 
och gymnasiet. Vårdnadshavare har en likvärdighet i upplägget oberoende av vilket stadie i 
verksamheten som barnet går. Vklass har 15 000 användare, barn/elever, pedagoger och 
vårdnadshavare vilket ställer krav på systemet. 

Under våren har förvaltningen påbörjat en inventering i vilka processer som skulle kunna 
automatiseras och använda robot, här finns utvecklingsarbete kvar. 

Förvaltningen har också sett över om mer informationsinhämtande kan ske via e-tjänst, exempelvis 
skolpliktsbevakning för fristående verksamheter. 

3.1.2 Nämnd 

3.1.2.1 Ta fram kunskapskontrollpunkter i årskurs 1 för att tidigt kunna sätta in insatser 
och öka måluppfyllelsen. 

Beskrivning 

Ta fram kunskapskontrollpunkter i årskurs 1 för att tidigt kunna sätta in insatser och öka 
måluppfyllelsen. 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2020-12-31 

Kommentar 

I ämnena svenska och svenska som andraspråk finns ett nationellt bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling för årskurs 1–3. Det är obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i 
årskurs 1. 

Bedömningsstödets syfte är att lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3 och 
med hjälp av bedömningsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har 
svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Läraren kan även se när en elev kommit längre i sin 
kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. 

Andel elever i årskurs 1 som klarar avstämning A, Läsa i Skolverkets nationella bedömningsstöd i 
Sv/SvA – Läsåret 2019/2020 är det 88 % mot 92,2 % läsåret 2018/2019. 

Andel elever i årskurs 1 som klarar avstämning A, Skriva i Skolverkets nationella bedömningsstöd i 
Sv/SvA – Läsåret 2019/2020 är det 88 % mot 85, 7% läsåret 2018/2019. 

I ämnet matematik finns ett nationellt bedömningsstöd i taluppfattning för årskurs 1-3. Det är 
obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1. 

Bedömningsstödets syfte är att lärare lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3 och 
tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattning inom 
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matematik. Lärare kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver 
ytterligare stimulans. 

Andel elever i årskurs 1 som klarat mellannivån i matematik i Skolverkets bedömningsstöd – Läsåret 
2019/2020 90 %, läsåret 2018/2019 saknar uppgifter. 

3.1.2.2 Utforma en kommungemensam plan för hur obehöriga ska introduceras, 
handledas och utbildas för att i så stor utsträckning som möjligt kunna 
genomföra sitt uppdrag. 

Beskrivning 

Utforma en kommungemensam plan för hur obehöriga ska introduceras, handledas och utbildas för 
att i så stor utsträckning som möjligt kunna genomföra sitt uppdrag. 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2020-12-31 

Kommentar 

En introduktionsutbildning till ny personal inom förskola, fritidshem och grundskola som saknar 
utbildning och erfarenhet har anordnats genom Gislaveds Gymnasiums Barn- och fritidsprogram. 
Innehållet har fokuserats på grundläggande pedagogiska begrepp, bemötande och värdegrund. All ny 
personal i förskolan får en utbildning i att arbeta språk- och kunskapsutvecklande, det är förskolans 
SKUA-pedagoger som ansvarar för detta. I höst har kommunövergripande introduktionsdagar 
erbjudits till grundskolans personal. 

Varje enskild skola ger en lokal introduktion som fokuserar på det lokala uppdraget. I grundskolan 
har man också utsett en person som blir handledare/kontaktperson för den nyanställde 
medarbetaren och som kan hjälpa till med mer praktiska frågor och en mentor som hanterar de 
pedagogiska frågeställningarna. 

De insatser som görs måste få tydligare form och innehåll och en plan som är hållbar över tid. Det 
uppdraget arbetar förvaltningen med. 

3.1.2.3 Utveckla läxhjälp på alla skolenheter. 

Beskrivning 

Utveckla läxhjälp på alla skolenheter. 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2020-12-31 

Kommentar 

Läxhjälp erbjuds på alla skolområden. Under vårterminen har det inte fungerat normalt på grund av 
pandemin. 
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Läxhjälp/extra studietid organiseras lite olika på enheterna och flertalet enheter erbjuder läxläsning 
efter ordinarie skoltid. Information om möjlighet att få hjälp med läxläsning läggs ut på Vklass så att 
föräldrar vet vilka dagar det gäller. Ofta görs en överenskommelse om läxläsningshjälp  med elev och 
vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. De skolor som har fokusverksamhet kan lägga in läxläsning 
under hela skoldagen och på så sätt utnyttja eventuella håltimmar, sovmorgnar och raster. Någon 
skolenhet har lagt in extratid på schemat, för varje klass, för att fördjupa studierna. 

7-9-enheterna är de som anger att de erbjuder flest timmar läxhjälp. 

Under höstterminen 2019 redovisade 7-9-skolorna 2 267 lärartimmar av totalt 3 247, under 
vårterminen 2020 redovisas 1 260 av 2 361 lärartimmar. Totalt under läsåret 2019/2020 redovisas 
5 608 lärartimmar för läxhjälp i grundskolan. 

3.1.2.4 Öka antalet elever som når behörighet till gymnasieskolan med 2 procentenheter 
per år till vt 2022 

Beskrivning 

Öka antalet elever som når behörighet till gymnasieskolan med 2 procentenheter per år till vt 2022 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2022-06-15 

Kommentar 

Gislaveds grundskolor uppnår inte nämndens mål om en ökad måluppfyllelse med två procentenheter 
vad gäller andelen behöriga till gymnasiet 2020. 
Skolornas uppvisar en ojämn måluppfyllelse där vissa indikatorer ökar något vid en del skolor men de 
genomsnittliga resultaten för grundskolan sjunker överlag. 

Resultaten kring svenska som andraspråk lyfts genomgående som alltför låga och här kan 
korrelationer också göras mot svårigheter att uppnå kunskapskraven i matematik, svenska och 
engelska när grundkunskaperna (främst läsförståelse) inte sitter rent språkligt. 

För de elever som inte bedöms nå kunskapskraven är utmaningen att få fler att ta till vara på den 
lovskola som erbjuds under pågående läsår och att utnyttja de möjligheter till extra stöd som finns. 

3.1.2.5 Öka antalet gymnasieelever som tar examen med 2 procentenheter per år till vt 
2022. 

Beskrivning 

Öka antalet gymnasieelever som tar examen med 2 procentenheter per år till vt 2022. 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2022-06-15 
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Kommentar 

På gymnasiet når 0,6 % fler elever i årskurs 3 en examen läsåret 2019/2020. 4 % fler elever än 
föregående läsår har läst in en högskolebehörighet. Analysen visar att eleverna inte lyckas i sina 
prövningar för tidigare kurser, bland annat i matematik, som är en examensgivande kurs. 
 
Rektorerna behöver tidigt i årskurs 1 uppmärksamma de elever, som de ser inte kommer få en 
examen utifrån satta betyg som är examensgrundande, och tillsammans med elev och vårdnadshavare 
ha en dialog om hur och på vilket sätt eleven kan få stöd och hjälp och läsa upp de betyg som saknas. 
Viktigt att säkerställa att alla elever som saknar godkända betyg anmäler sig till kommande prövningar 
i kursen och tar tillvara de möjligheter som finns att faktiskt läsa in kursbetyg som saknas. 
 
En utmaning är att säkerställa att eleverna på Introduktionsprogrammen effektiviserar sin inläsning av 
ämnesbetyg och snabbare blir antagna till ett nationellt gymnasieprogram. Rektorer och pedagoger 
behöver kartlägga vad eleverna har för avsikt att studera på gymnasiet för att minska antalet år på 
Introduktionsprogrammen för att få en snabbare genomströmning av eleverna. 
Yrkesintroduktionsprogrammen som startat vid läsårsstart 2020, ger de eleverna som står längst 
ifrån en behörighet, att faktiskt göra sig anställningsbara inom vald verksamhet efter tre år på ett 
yrkesintroduktionsprogram. 

4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget Prognos 
U1 Utfall 31/8 Prognos 

U2 
Prognos 

U3 
Utfall 
31/12 

Nettoresultat 765 392 0 528 933 -9 700   

       

Bruttoinvesteringar 2 000 0 0 0   

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Utfallet per 2020-08-31 visar ett underskott på -18 672 tkr. 

Avvikelser mot helårsprognos 2020 beror dels på att ramjustering för 2019 års budget (löneöversyn 
inom elevhälsa, lokalkostnad för Kastanjens förskola och fritidshem, samt växling IT) inte finns med 
samt att ramjustering för höjda löner och höjda sociala kostnader 2020 inte har gjorts. Totalt 
13 300 tkr. 

Gymnasieskolans resultat ser bättre ut än prognosen visar. Detta beror på att inga interkommunala 
kostnader för juli och augusti är uppbokade. 

Gemensamma verksamheters positiva resultat beror på att skolskjutsverksamheten startar upp i 
slutet av augusti. 

Kommentarer helårsprognos 2020 

Teknisk justering av budgetram för 2019 utfördes 2020-02-07 vilket redovisades i U1 som en 
utökning av nämndens ram även för budget 2020. I utfallet finns inte dessa medräknade och 
budgetramen är således återjusterad till planeringsdirektivet. 
I budgetramen är växlingen mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen avräknad. 

Den tekniska justeringen räknas in i nämndens prognos i U2 då nämnden ska få ett tilläggsanslag enligt 
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följande: 

• 101 tkr tilläggsanslag löneöversyn inom Elevhälsa 2019 
• 2 687 tkr lokalkostnad Kastanjens förskola och fritidshem 
• 2 672 tkr växling IT 

Prognosen har förbättrats med 4 000 tkr efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2020-09-08. Beloppet är en beräknad ersättning från staten för sjuklönekostnader perioden april till 
december 2020. 

4.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget Prognos 
U1 Utfall 31/8 Prognos 

U2 
Prognos 

U3 
Utfall 
31/12 

Förskola, pedagogisk 
omsorg 183 741  129 943 -2 700   

Grundskola, 
förskoleklass, 
fritidshem 

364 166  256 914 200   

Grundsärskola 15 445  9 979 -100   

Gymnasieskola 133 850  91 051 -5 800   

Gymnasiesärskola 6 019  3 076 200   

Musikskolan 14 325  9 502 200   

Nämnd och 
administration 12 217  8 848 -100   

Gemensamma 
verksamheter 35 629  19 620 -1 600   

Summa Nettoresultat 765 392 0 528 933 -9 700   

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Utfallet per 2020-08-31 visar ett underskott på -18 672 tkr. 

Avvikelser mot helårsprognos 2020 beror dels på att ramjustering för 2019 års budget (löneöversyn 
inom elevhälsa, lokalkostnad för Kastanjens förskola och fritidshem, samt växling IT) inte finns med 
samt att ramjustering för höjda löner och höjda sociala kostnader 2020 inte har gjorts. Totalt 
13 300 tkr. 

Gymnasieskolans resultat ser bättre ut än prognosen visar. Detta beror på att inga interkommunala 
kostnader för juli och augusti är uppbokade. 

Gemensamma verksamheters positiva resultat beror på att skolskjutsverksamheten startar upp i 
slutet av augusti. 

Kommentarer helårsprognos 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en negativ prognos för 2020 på -9 700 tkr. Orsaker till 
den negativa prognosen som genomgående visar sig i alla verksamheter är högre IT-kostnader som 
ger ett underskott i prognosen med -2 400 tkr, lägre tilldelning av schablonersättning vilket i belopp 
är -11 000 tkr lägre än för 2019 samt växling VUX till ny förvaltning ett underskott med 
knappt -1 300 tkr. 

Prognosen har förbättrats med 4 000 tkr efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
2020-09-08. Beloppet är en beräknad ersättning från staten för sjuklönekostnader perioden april till 
december 2020. 
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Nedanstående text per verksamhetsområde har inte justerats utifrån förbättrad prognos med 
4 000 tkr. 

Förskola/Pedagogisk omsorg 

Programmet Förskola/pedagogisk omsorg redovisar en prognos på -4 300 tkr. Områdena redovisar 
en negativ prognos med -3 200 tkr. Det är några områden som inte har anpassat sin organisation 
efter antal barn i verksamheten och därmed står för underskottet. Vi ser även en förändring på hur 
lång tid barnen är på förskolan. Antalet 15-timmarsbarn ökar nu under hösten, vilket kan bero på att 
fler vårdnadshavare är arbetslösa efter rådande situation i samhället. På nämndnivå redovisar 
programmet ett underskott i prognosen med -1 100 tkr. Underskottet består dels av högre IT-
kostnader samt högre interkommunala kostnader. 

Förskoleklass/Fritidshem/Grundskola 

Programmet Förskoleklass/Fritidshem/Grundskola redovisar en prognos med -1 800 tkr. Områdena 
tillsammans med verksamhetschefens område redovisar en prognos med knappt -2 400 tkr, samtliga 
områden arbetar med att anpassa sin organisation inom ramen för budget, några områden har inte 
nått ända fram. På nämndnivån redovisas en positiv prognos på knappt 600 tkr. Nämndnivåns 
överskott innehåller dels underskott på IT-kostnader -1 600 tkr, som möts av statsbidrag och högre 
interkommunala intäkter. 

Gymnasieskolan 

Programmet Gymnasieskolan redovisar ett underskott i prognosen med -6 000 tkr. Underskottet 
beror på att organisationen inte anpassats då man erhåller betydligt lägre intäkter än 2019. Det är 
framförallt lägre tilldelning av schablonersättning som ger de lägre intäkterna. 

Gemensamma verksamheter 

Programmet gemensamma verksamheter redovisar en negativ prognos med -1 600 tkr. Underskottet 
består dels av det underskott på -1 300 tkr som gäller växling VUX/SFI till ny förvaltning samt ett 
underskott på skolskjutsar med knappt -300 tkr. 

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall Datum 
färdigställt 

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall Datum 
färdigställt 

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 
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4.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal U1 U2 U3 Utfall 
31/12 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 
effekter i verksamheten 

Barn- och utbildningsnämndens främsta utmaning är att öka måluppfyllelsen inom grund- och 
gymnasieskolan och att inom samtliga verksamheter rekrytera behörig och kompetent personal. 
Såväl den kortsiktiga som den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att kräva särskilda 
insatser. Inom barn- och utbildningsnämndens område kan arbetskraftsbrist förväntas inom de flesta 
lärargrupperna, men även konkurrensen om personal inom elevhälsan, utbildade barnskötare och 
skolledare kommer att vara stor. Inom nämndens område kommer särskilda satsningar att behöva 
göras för att vidareutbilda och kompetensutveckla befintlig personal för att möta en del av de 
framtida rekryteringsbehoven. 

Barnens tidiga språkutveckling lägger grunden till möjlighet att öka måluppfyllelsen och på några 
förskolor har alla barn annat modersmål än svenska, på andra finns det enbart barn med svenska som 
modersmål. Det är svårt att kvalitetssäkra språkutvecklingen för de barn som inte möter det svenska 
språket i den utsträckning de behöver innan de börjar förskoleklass. Verksamheterna, både inom 
förskolan men också grundskolan, arbetar med språkutvecklande arbetssätt men det är ibland inte 
tillräckligt. 

Elever med återkommande/hög frånvaro uppges vara överrepresenterade bland elever som inte 
uppnår betyg i olika ämnen. Flertalet skolor lyfter behov av att vidareutveckla strategier kring 
närvaro, motivation och studiero. 

Under året har det varit svårt för verksamheterna att följa upp sin budget på det sätt som behövs. 
Flera enheter har haft en högre bemanning under våren än vad som är fördelat i budgeten, vilket 
gjort att verksamheterna har fått se över bemanningen inför hösten. 
Minskade statsbidrag och schablonintäkter har inneburit en stor förändring för verksamheterna. Det 
är svårt att justera bemanning på skolorna under pågående läsår, vilket medfört att för att få en 
budget i balans inför årsskiftet har större justeringar i bemanningen behövt göras än om förändringen 
kunnat ske tidigare på året. 

Det kommer att behöva fokuseras på medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Inom de 
flesta av nämndens verksamheter svarar medarbetarna på medarbetarenkäten från våren 2019 att de 
har en hög arbetsbelastning som leder till stress. 
Verksamheternas svårighet att klara budgeten kan också antas leda till ökad stress hos medarbetare 
och rektorer. 

Skolinspektionens förtydligande att musikskoleundervisning under skoltid inte längre är möjligt har 
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inneburit att musikskolan under läsåret 2019/2020 har funnit nya former för att tillgodose elevernas 
musikskoleundervisning. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Samtliga verksamheter har en utmaning i att rekrytera behörig och kompetent personal. Då flera av 
verksamheterna, främst inom förskola och fritidshem, saknar utbildad personal i tillräcklig omfattning 
krävs ett fortsatt utvecklingsarbete där behörig personal behöver ta ett utökat ansvar. För att skapa 
balans kommer arbetssätt och arbetsfördelning behöva utvecklas. Frågan om hur de nya 
yrkeskategorierna mentor, skolvärd och lärarassistent kan komplettera de traditionella rollerna i 
verksamheterna för att få bästa möjliga effekt av de olika kompetenserna behöver prövas. 

Som en följd av befolkningsutvecklingen behövs en fortsatt utbyggnad av verksamhetslokaler inom 
såväl förskola som skola för att ersätta tillfälliga paviljongslösningar med ordinarie byggnation. Vid 
ökade krav på mindre barngrupper i förskolan kommer lokalbehovet att öka ytterligare utöver 
effekten av befolkningsutvecklingen. 
Några förskolor är små enheter med två avdelningar och på dessa är det svårt att få till en effektiv 
organisation. 

För att möjliggöra för de barn som går på någon av de förskolor där alla barn talar ett annat 
modersmål än svenska och för att kvalitetssäkra språkutvecklingen för de barn som inte möter det 
svenska språket i den utsträckning de behöver innan de börjar förskoleklass finns det ett behov av en 
översyn, likt den skolomorganisation som beslutats av nämnden. 

I förskolan kommer rektorerna att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan och 
tillsammans med personalen arbeta vidare med undervisningsbegreppet i förskolan. 

För att öka elevernas måluppfyllelse både i grundskolan och gymnasiet finns behov av fortsatt satsning 
på ämnet svenska som andraspråk och matematik. Under läsåret kommer fler lärare att utbildas till 
SKUA-handledare (språkutvecklande arbetssätt) och F-3-verksamheterna påbörjar en satsning på 
matematiken i SKR:s matematiksatsning där hela styrkedjan medverkar, politik, förvaltning, rektorer 
och lärare. 

Det behövs tidiga insatser för elever som riskerar att få hög frånvaro, förebyggande och främjande 
insatser, men även att utveckla skolornas lärmiljöer för dessa elever. 

Genom att analysera alla olika resultat kan dessa användas för att utveckla undervisningen. En del i 
detta arbete är även arbetet med att analysera betygen i förhållande till resultaten på de nationella 
proven som en viktig del. 

Kompetensutveckling kring undervisningsmetoder och ledarskap som stärker undervisningen behöver 
fortsätta. Ett medvetet arbete med undervisningsmetoder som leder till ökad studiero, pojkar och 
flickors måluppfyllelse och elevens hälsa och välmående är bidragande faktorer för elevers möjlighet 
att bli behöriga till gymnasiet och även klara sina gymnasiestudier. Studiero är en förutsättning för 
ökad måluppfyllelse och ett område som verksamheterna lyfter som utvecklingsområde. 
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1 Nämndens grunduppdrag

1.1 Uppföljning - Välfärd och service

Målgrupp

Samverkan med Tranemo kommun har inneburit att förvaltningen har satts på prov men vi kan nu se

tillbaka på 2019 och konstatera att vi har lyckats upprätthålla men också utveckla en väl fungerande

service till allmänheten. Nämnden och förvaltningen har haft fortsatt extra fokus på målgruppens

behov och krav på effektivitet, god service och tillgänglighet.

Bygg- och miljöförvaltningen jobbar efter principen - 1/information 2/rådgivning 3/prövning.

De tre olika delarna är lika viktiga och medborgarens intresse står alltid i fokus i vår handläggning.

Förvaltningen har under våren fått anpassa verksamheten till rådande omständigheter och till

COVID19-Pandemin. Det har inneburit att tillgängligheten har fått upprätthållas så mycket som

möjligt via telefon och andra digitala verktyg och att vi valt bort sammankomster som kan lösas på

annat sätt. Det finns en stor acceptans från medborgarna. Tvärtom så har användandet av digitala

hjälpmedel fått en rejäl skjuts framåt och på sikt kommer detta innebära tidsbesparingar samtidigt

som man kan erbjuda en mer utvecklad digital kontakt med medborgarna.

Servicen ut till verksamhetsutövare och invånare har ändå klarats på ett bra sätt.

Medarbetare

Processen att anpassa organisationen och rumsplaceringar fortsätter, personalen är aven nu

involverad i att hitta fungerande lösningar, både ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. .

Ett utökat samarbete med Tranemo från halvårsskiftet 2020 gör att vi kan stärka förvaltningen

ytterligare som helhet.

Kunskapsnivån är hög och det finns goda förutsättningar för kunskapsöverföring till nya medarbetare.

Stämningen på förvaltningen är i stort bra men vissa insatser har gjorts och kommer även att krävas

under året för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Den goda responsen vi får från verksamhetsägare

och medborgare i båda kommunerna upplevs som motiverande.

Bedömningen är att stämningen är väldigt god.

Gemensamt på förvaltningsnivå har vi också diskuterat spelregler. Vi är överens om att vi ska vara en

medveten arbetsgrupp som förstår den dynamik som kan uppstå i grupp samt fångar möjligheterna i

konflikter. Vad gäller arbetsplatserna innebär en utökning av personal och samarbete med Tranemo

att fler funktionella arbetsplatser behövts. Vi har kunnat göra bra anpassningar under våren.

Sjukstatistiken är fortsatt låg trots rådande omständigheter.

Alla på förvaltningen har fått information om hur den kan boka en hälsoprofils bedömning.

Verksamhet

Samverkan med Tranemo kommun har inneburit att förvaltningen har satts på prov men vi kan nu se

tillbaka på 2019 och konstatera att vi har lyckats upprätthålla men också utveckla en väl fungerande

verksamhet.
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Vi hittat de organisatoriska förutsättningarna i respektive kommun, dvs att vi nu har fungerande

processkedjor. Det har inneburit ny samverkan med SÄRF (Södra Älvsborgs räddningsförbund) olika

delar av länsstyrelsens funktioner i västra Götaland, konsulter och kontrollansvariga och inte minst

Tranemo kommun. Samtidigt pågår samverkan i det egna länet. Vi har kommit långt men det återstår

mycket arbete för förvaltningen.

Nya samverkansformer med Tranemo avseende detaljplanering har inletts från halvårsskiftet.

2020 har inletts med ett antal tillsynsärenden som rör ovårdade tomter/byggnader m.m.

Förvaltningen har under våren fått anpassa verksamheten till rådande omständigheter i och med

COVID19-epedemin. Vi har prioriterat ner tillsynsbesöken ute i verksamheterna och haft alternativ

tillsyn i form av brev, telefonkontakter och Skype. Men vi har lagt stor fokus på tillsyn inom

livsmedelsverksamheterna för att kontrollera trängsel.

Förvaltningen försöker hantera all tillsyn men särskilt de mindre ärenden genom att praktisera vår

"rättelsetrappa" där vi inledningsvis tar personlig kontakt och försöker inleda en dialog med

fastighetsägaren. Verkningsgraden på denna hantering bedöms som fortsatt god. Viktigt att känna till

är att ej regelstyrda processer (dialog) också innebär mer uppföljning, platsbesök, möten m.m.

Prioritering av tillsynen framgår i 2020 års tillsynsplan.

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer

1.2.1 Målgrupp

1.2.1.1 God tillsyn

Beskrivning

God tillsyn ur målgruppens perspektiv-

Ge god service som för oss betyder att vi har ett professionellt och respektfullt bemötande samt är

tillgängliga för dom vi är till för genom god tillsyn som innehåller rådgivning, vägledning och prövning.

Verksamhetsområde BM

Bygg- och plan

Miljöenheten

Kommentar

Bygg- och miljönämnden jobbar efter principen - 1/information 2/rådgivning 3/prövning. De tre olika

delarna är lika viktiga och medborgarens intresse står alltid i fokus i vår handläggning.

Bygg- och miljöförvaltningen jobbar ständigt med rådgivning till våra företag och allmänhet och då ofta

i "skarpa lägen" där det finns en konkret fråga att reda i. Målet är alltid att förstå vad den sökande vill

och vad syftet med åtgärden är och försöka slussa denne fram till en god lösning som svarar mot

sökandes behov.

Den kritiska kvalitetsfaktorn bedöms dock vara uppfylld även om den behöver få något stöd i

uppföljningen mot medborgaren/kunden.

Vi får mycket positivt från både Tranemo och Gislaved.

Antalet tillsynsbesök har inte utförts på plats i den omfattning som planerats på grund av Covid-19.

Men med annorlunda arbetssätt räknar förvaltningen att klara merparten av de planerade
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tillsynsbesöken under året ändå.

Till den ordinarie verksamheten har förvaltningen ansvar för trängseltillsynen vid livsmedelslokaler,

detta är ett arbete som mer än väl uppfyller de krav vi har på oss.

1.2.1.2 Rättssäker och effektfull handläggning

Beskrivning

Rättssäker och effektfull handläggning ur målgruppens perspektiv. Alla ska behandlas lika inför lagen

och handläggningen ska ske så snabbt som möjligt men åstadkomma resultat som är hållbara.

Verksamhetsområde BM

Stab/administration

Kommentar

Det finns en god kunskap om lagstiftningen, praxis, tekniska frågor och genomförande på

förvaltningen.

Nya medarbetare följer nu en introduktionsplan med utsedd kollega som har huvudansvaret för

introduktionen. Nya medarbetare handlägger och bereder beslut till mer erfarna kollegor som

signerar efter kontroll av beslutets riktighet. På så vis skapas en trygg start i den nya rollen och vi

kvalitetssäkrar de beslut som lämnar förvaltningen.

Andelen överklagade ärenden är väldigt liten och har en minskande tendens. Av de ärenden som har

överklagats är det väldigt få som ändras hos överinstanserna. Detta tyder på att dialogen och

informationen inför beslut fungerar tillfredsställande. Naturligtvis kan och ska den förbättras

ytterligare. Just det faktum att ytterst få ärenden överklagas ger en signal om att de som får besluten

är nöjda/ förstår besluten. För att säkerställa att det är så kommer vi att göra enkätundersökningar.

Förvaltningen har ett pågående arbete med att se över handläggningsprocesserna för att få till en

ännu mer effektiv handläggning, detta arbete har kommit långt men är ännu inte färdigt. Definitioner

och beräkningar kommer att införas med kostnadstäckningsgrad för de olika verksamheterna.

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan.

1.2.2 Verksamhet

1.2.2.1 God tillsyn

Beskrivning

God tillsyn - Vi genomför den goda tillsyn med ett klokt arbetssätt. Genom att vi har en sund

arbetskultur, logisk struktur på processer och rutiner. För att vi vet medborgarens/näringslivets

behov , kan vårt grunduppdrag och förstår hur vi prövar ansökningar och handlägger anmälningar

snabbt, enkelt och effektfullt utan avkall på rättssäkerhet som grundar sig på relevant lagstiftning.

Verksamhetsområde BM

Miljöenheten
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Kommentar

Antalet tillsynsbesök följer tillsynsplaneringen trots att det fortfarande är vakanta tjänster.

Tillsynsverksamheten inom PBL och strandskydd är främst inriktad på informationsinsatser, de

tillsynsbesök som görs är främst initierade av anmälningar. Denna verksamhet fungerar bra .

Förvaltningen kan konstatera att det finns ett antal stora överträdelser inom strandskydd vilket gör

att planer finns att få till någon form av uppsökande verksamhet med information och kunskap om

strandskyddslagstiftningen.

Arbetet med Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att samordnas med

hälsoskyddstillsynen under året.

 

1.2.2.2 Rättssäker och effektfull handläggning

Beskrivning

Prövningen ska ske på ett rättssäkert sätt - genom att tillämpa lagar och förordningar objektivt där

alla är lika inför lagen. Samt övervaka att den lagstiftning som man anförtrotts som tillsynsmyndighet

följs och därigenom bidra till att samhällets övergripande mål för miljön och hälsan uppnås

Verksamhetsområde BM

Miljöenheten

Kommentar

Antalet överklagade ärenden är lågt, av de ärenden som överklagas ändras ytterst få av överinstans.

Just det faktum att ytterst få ärenden överklagas ger en signal om att de som får besluten är nöjda/

förstår besluten. För att säkerställa att det är så kommer vi att göra enkätundersökningar.

För ärenden med detaljplaner så ser vi en tendens att överklagningarna ökar. Glädjande nog har

antalet besökare vid samrådsmöten ökat under senare tid.

1.2.3 Medarbetare

1.2.3.1 Välmående medarbetare

Beskrivning

Arbetsplatsen ska vara anpassad efter varje individs förutsättningar. Det bör finnas god gemenskap på

arbetsplatsen för att skapa en sund kultur med högt i tak där cheferna är lyhörda och engagerade.

Verksamhetsområde BM

Stab/administration

Kart och mätverksamhet

Bygg- och plan

Miljöenheten

Kommentar

Personalgruppen har förändrats på grund av många nyrekryteringar, men arbetsklimaten upplevs som
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bra. Vissa insatser kommer dock att krävas under året för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

Man är generellt nöjd med teknik, möbler m.m. Det är till och med så att man är nöjd med de

ändringar vi har gjort i rumsdisponeringarna.

Behovet av engagemang från chef skiljer sig något mellan medarbetarna, generellt vill man ha en chef

som stöttar vid behov, har god närvaro i dagliga frågor men som också har tillit till att arbetet blir

utfört under eget ansvar.

Gruppen ter sig något uppdelat, förhoppningen är att överbrygga detta med kommande gemensamma

APT och andra gemensamma aktiviteter.

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärdspaket följs. Ny åtgärdsplan kommer att arbetas

fram under hösten. Utmaningar finns i kultur, struktur och arbetssätt

1.2.4 Ekonomi

1.2.4.1 Prognossäkerhet

Beskrivning

För att långsiktigt kunna utföra och planera verksamheten samt göra erfoderliga prioriteringar och

omfördelningar krävs god prognossäkerhet.

Verksamhetsområde BM

Kart och mätverksamhet

Kommentar

Bygg- och miljönämndens budget är till ca 50 % beroende av intäkter från i form av avgifter från de

som använder våra tjänster. Intäkter är uppdelade både i fasta avgifter och avgifter från de tjänster

som man efterfrågar efter behov. Budgetunderlaget inför samverkan var inte av den kvalite som ska

eftersträvas. Det visar sig nu att nämnden inte får de intäkter som är förväntade inom miljö, däremot

stämmer de väldigt bra inom bygg.

Arbetet med den ekonomiska uppföljningen har utvecklats och metoderna för att analysera det

ekonomiska läget har förfinats, detta för att få korrekta budgetunderlag inför framtiden.

Förvaltningen har bra kontroll på vilka intäkter som kommer från Tranemo och vilka som härrör från

Gislaved.

I år har införandet av det nya ekonomisystemet i Gislaved försvårat den ekonomiska uppföljningen

och prognoserna.

 

2 Mål

2.1 Uppföljning

2.1.1 Medborgarperspektivet ska poängterast, öka servicen till dem vi är till

för.
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Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-09-18

Nuläge:

1. Genomlysa nämndens taxor och öka förståelsen av dem.

En sammanställning av taxe- exempel har tagit fram och finns numera på kommunens webbplats. Den

används också av kontaktcenter som nu kan svara och lämna generella upplysningar.

En översyn av taxaunderlaget pågår i nuläget. Vissa förenklingar av taxorna kommer att föreslås träda

kraft 2021.

Ett stort antal informationsmöten har hållits med företagare som har förorenad mark. Dessa möten

har resulterat i att ett antal företag har påbörjat sin planering av utredning av "miljöskulderna" på sina

fastigheter.

 

Status:

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärdspaket .

Förvaltningen har arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på

förvaltningen.

2.1.2 Marknadsföring av nämndens verksamhet.

Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-09-18

Nuläge:

Nämndens arbete har uppmärksammats hos många andra kommuner, Svenskt Näringsliv, dagspress

och på sociala media.

På grund av den pågående pandemin har detta arbete haft en lägre profil, men ett antal föredrag och

Skypeföreläsningar är inplanerade under hösten.

Status:

Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på

förvaltningen.

2.1.3 Revidera och anpassa detaljplaner

Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-09-18

För att detaljplaneringen och bygglov ska fungera väl och ske med rätt prioriteringar krävs det ett

stort engagemang från övriga förvaltningar samt samordning av frågor. Vi behöver samverka mer
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kring övergripande förutsättningar för välfärdens utbyggnad genom skola, förskola m.m. samt planera

för bostäder. Detta tror vi kan uppnås genom god planering i samverkan med bl a, översiktsplanering,

mark- och exploatering, lokalförsörjning, trafik- och avloppsplanering samt övrig kommunal

förvaltning. Stadsarkitekten har en samordnande roll i denna dialog.

Planverksamheten har nu fått upp farten igen. Det har helt enkelt varit svårt att hitta utbildade

planarkitekter och därför har vi fått hitta nya sätt att rekrytera utvecklingsbara personer. Vi har i de

senaste tre rekryteringarna knutit till oss personer med rätt bakgrund och med personligheter som vi

ansett lämpliga och gett dem tid och språklig träning. En svår och krävande uppgift både för ledningen

men också för den enskilde. Detta arbete börjar nu ge resultat.

Processbeskrivningar och utveckling av effektfulla rutiner har utarbetats för hela förvaltningen under

året. Utmaningar finns att hitta rätt kompetens inom nämndens hela verksamhetsområde samt att

ständigt öka kompetensen inom vissa av våra komplexa område. Kreativitet och nytänkande krävs.

Tidigare har förvaltningen bara haft tillgång till naturvårdskompetens via

kommunstyrelseförvaltningen. Genom samverkan med Tranemo finns nu denna kompetens på

förvaltningen.

Status:

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan, kompetenshöjning på området kan behövas. Förvaltningen

kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på förvaltningen.

2.1.4 Öka fokuseringen på arbetet med förorenad mark

Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-08-18

Nuläge:

Inom kommunen som helhet pågår nu ett arbete att hitta nya arbetsprocesser för att ytterligare

kunna öka takten på detta arbete. Ett arbete där vi är mycket aktiva för medverka till att hitta bra

lösningar. Detta kommer att kräva ytterligare mer tid och fler samråd med Länsstyrelserna och

Naturvårdsverk. Detta arbete involverar både strategiska ställningstagande och utveckling av

myndighetsprocesserna .Utveckling har genomförts för att genom gemensamma rutiner säkerställa

gränsdragningar i rollerna mellan kommunens allmänna roll, myndighetens tillsyn och rådgivarens roll..

Ett nytt arbetssätt är nu säkerställt vid bygglov/markföroreningar. Nämnden tillhandahåller först

rådgivning med struktur och systematik i syfte att ge högre service till industrin. Nämndens

investering av miljörådgivare inom förorenat område gör att takten på arbetet med förorenad mark

har ökat.

 

Status:

Utmaningar är att hitta rätt kompetens inom förorenad mark samt ständigt öka kompetens inom

detta komplexa område .Kreativitet och nytänkande krävs. Samråd och diskussioner med

Länsstyrelsen kommer troligen att behöva ske för att få till ett än mer flexibelt arbetssätt med denna

typ av frågor.
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3 Uppdrag

3.1 Uppföljning

3.1.1 Kommunfullmäktige

3.1.1.1 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Nämnden har inte haft visstidsanställningar.

3.1.1.2 Öka användandet av välfärdsteknologin

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

En drönare har köpts in för att underlätta vissa inmätnings-, kart- foto- och inventeringsuppdrag

denna har börjat komma till bra användning under året.

Förvaltningen har en inköpt en bra webbkamera och inrett ett rum för att utöka möjligheten att delta

på webbseminarier och utbildningar på plats, detta spar både arbetstid och pengar och upplevs som

positivt av medarbetarna.

Det finns ett pågående arbete för att ytterligare utveckla och skapa fler robotiserade

handläggningsprocesser (RPA).
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3.1.1.3 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

3.1.1.4 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern

verksamhet

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Nämnden har påbörjat arbete tillsammans med innovations labbet för att skapa robotiserade

handläggningsprocesser (RPA). Den första processen förväntas tas i drift under början på 2020.

4 Ekonomi

4.1 Uppföljning

4.1.1 Uppföljning nämnd

Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

Nettoresultat 14 706 500 13 646 -150

Bruttoinvesteringar 100 77

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå

Analysen är att nämnden får ett underskott på -150 tkr, detta beroende på högre kostnader än

budgeterat. Och till viss del även lägre intäkter än budgeterat.

Allt pekar alltså att effekterna av coronaviruset leder till en konjunkturnedgång vilket kommer att
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påverka byggsektorn negativt, med både uppskjutna byggprojekt och färre renoveringar.

Det finns dock fortfarande ett starkt inflöde av ärenden och vi förväntar oss att de mindre

kommunerna håller emot ganska väl i år och kan klara krisen bäst.

På detaljplanesidan förväntar vi oss en del fakturering under andra delåret.

Utifrån analysen är prognosen en budget i stort sett i balans.

4.1.2 Uppföljning per verksamhet

Verksamhet Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

80000-80401 Miljö- och
byggförvaltningen

3 933 300 5 286 300

80100-80101
Miljöenheten

4 536 200 5 294 -450

80200-80201
Kart- och mätenheten

3 303 0 1 417

80300-80301
Bygg- och planenheten

2 934 0 1 649

Summa Nettoresultat 14 706 500 13 646 -150

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå

 

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt

Projekt Budget Utfall
Datum

färdigställt

GPS 100 77 2020-07-06

Kommentar avslutade investeringsprojekt

4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag

Uppdrag Budget Utfall
Datum

färdigställt

Kommentar särskilda uppdrag

4.1.5 Uppföljning nyckeltal

Nyckeltal U1 U2 U3
Utfall
31/12
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Kommentar nyckeltal

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och

effekter i verksamheten

Verksamheten har fungerat mycket väl, trots en tuff utmaning att hitta rätt kompetens för att

komplettera personalgruppen och den pågående pandemin. Grunduppdraget beräknas uppfyllas på ett

mycket bra sätt med god service. Läget är under kontroll. Nämnden har god ekonomisk kontroll och

en god kontroll på verksamheten trots den pågående pandemin.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Allt pekar på att effekterna av coronaviruset leder till en konjunkturnedgång vilket kommer att

påverka byggsektorn negativt, med både uppskjutna byggprojekt och färre renoveringar.

Boverkets nya prognos visar att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år. För

Jönköpingsregionen spås en minskning av byggvolymen på ca 11 %. Om samhällsekonomin inte vänder

upp som förväntat kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen visar, i synnerhet 2021.

Fortsätta utveckla och bibehålla god personalpolitik, gott medarbetarskap och ledarskap.

Hitta utrymme i planeringen/vardagen för att utveckla verksamheten.

Vara effektiva i alla de processer som ligger i grunduppdraget.

Ha en effektiv uppföljning av uppdrag, åtaganden och mål.

Öka den digitala mognaden och hitta effektiviseringar i utvecklingen av digitala processer.
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1 Nämndens grunduppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen 

och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna 

 utvecklingen av den kommunala demokratin 

 personalpolitiken 

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor inklusive besöksnäringen 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 kommunens övergripande strategiska miljö- och naturvårdspolitik 

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning 

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

 arbetet med att effektivisera administrationen 

 kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt 

informationssäkerhet 

 övergripande verksamhetssystem 

 den interna och externa informationen 

 EU-frågor och internationellt arbete 

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

 utvecklingen av medborgarinflytandet 

 den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsinsatser och ekonomisk bistånd 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och agera för 

att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. 

Kommunstyrelseförvaltningen består av sex avdelningar: 

 Ekonomiavdelning 

 HR-avdelning 

 Avdelning för verksamhetsstöd 

 Avdelning för hållbar utveckling 

 Kommunikationsavdelning 

 Avdelning för arbete och utbildning 

Avdelningarna är i huvudsak stödfunktioner och har som uppdrag att stödja förtroendevalda, chefer 

och verksamheter så att de kan driva utveckling och ta ansvar. Avdelningarna ger råd och stöd, leder 

och samordnar, kontrollerar, utvecklar, följer upp och analyserar samt ger service inom sina 

ansvarsområden. Avdelningarna ska också samordnat driva, utveckla och genomföra förvaltningens 

eget arbete. Inom avdelningarna finns även viss operativ verksamhet i en del fall. 

Ekonomiavdelning 

Avdelningen ska i sitt uppdrag ge förutsättningar för bedömning om ekonomin, upphandlingen samt 

ekonomins och upphandlingens spelregler. Ekonomiavdelningen arbetar operativt med finansen. 

Avdelningen har tre enheter med två enhetschefer: 

 Ekonomiservice (redovisning) 

 Ekonomi 

 Upphandling 
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HR-avdelning 

Avdelningen har i sitt uppdrag ett internt fokus inom området HR. HR betyder human resources som 

innebär att avdelningen arbetar proaktivt med personalfrågor. Avdelningen ansvar också för fyra 

enheter, vilka har enhetschefer: 

 HR 

 Kommunhälsa (företagshälsovård) 

 Löneenhet 

 Bemanningsenhet 

Kommunhälsan och bemanningsenheten har till stor del operativa inslag i sin verksamhet. 

Avdelningen för verksamhetsstöd 

Avdelningen har ett internt fokus inom områden som inte omfattar ekonomi och HR. I avdelningens 

uppdrag ingår digitalisering och strategisk IT. Avdelningen ansvarar också för tre enheter vilka har 

enhetschefer. 

 Kvalitet och verksamhetsutveckling 

 Kanslienhet inkl. kommunal juridik 

 Enheten för säkerhet, kunskap och analys 

Avdelning för hållbar utveckling 

Avdelningen har ett mer externt fokus med inriktning på kommunens arbete för en hållbar 

utveckling. Med ett hållbarhetsperspektiv i olika tvärsektoriella processer, bidrar avdelningen till 

utveckling för hela kommunen. Avdelningen har inga enheter. De tre fokusområdena är; Social-, 

Ekologisk- och Ekonomisk hållbarhet. 

Som exempel kan nämnas att avdelningen arbetar med demokratiutveckling inklusive 

medborgardialog, integration, samhällsplanering, översiktsplanering och bostadsförsörjning, 

landsbygdsutveckling, infrastruktur, internationella frågor, sysselsättning och näringsliv samt miljö-, 

energi- och klimatfrågor. 

Kommunikationsavdelning 

Avdelningens uppdrag är intern och extern kommunikation med ansvar för kommunens olika 

kommunikationskanaler samt marknadsföring och varumärkesfrågor. Avdelningen har två enheter 

med enhetschef: 

 Kontaktcenter 

 Kommunikation 

Kontaktcenters uppdrag är att ge bästa service till våra invånare genom att skapa förutsättningar för 

snabb ärendehantering samt att utveckla enkla sätt att komma i kontakt med kommunen. Uppdragen 

är av mer operativ karaktär. Enheten arbetar på uppdrag av förvaltningarna genom att utföra enklare 

handläggning och ansvarar även för den interna växeln. 

Avdelning för arbete och utbildning  

Avdelningen för arbete och utbildning ansvarar för att kommunen fullgör uppgifter enligt skollagen 

(2010:800) avseende den kommunala vuxenutbildningen (grundläggande och gymnasial nivå samt 

utbildning i svenska för invandrare) och särskild utbildning för vuxna samt det kommunala 

aktivitetsansvaret för ungdomar. Avdelningen har även i ansvar att erbjuda högre utbildning i 

samarbete med andra lärosäten genom Högskolan på hemmaplan. 

Avdelningen för arbete och utbildning ska verkställa kommunens arbetsmarknads- och 

sysselsättningspolitiska insatser och i det sammanhanget ansvara för de arbetsfrämjande åtgärder som 
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ingår i det kommunala uppdraget samt beslut om krav på deltagande i praktik eller annan 

kompetenshöjande insats för den som får försörjningsstöd. Avdelningen ansvarar även för att 

kommunen fullgör uppgifter för hantering av försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453). 

Avdelningen för arbete och utbildning ska på uppdrag utföra beslutade insatser i form av praktik och 

andra kompetenshöjande insatser för den som får försörjningsstöd. 

Avdelningen består av fyra enheter, tre av enheterna leds av enhetschefer, stabsenheten är direkt 

underställd avdelningschefen: 

 Arbetsmarknad 

 Centrum för livslångt lärande 

 Ekonomiskt bistånd 

 Stabsenhet 

1.1 Uppföljning - Välfärd och service 

Målgrupp 

Kommunstyrelseförvaltningens målgrupper är invånare, förtroendevalda, chefer i förvaltningar och 

bolag. Förvaltningens roll och stöd påverkas av det arbete som pågår över hela kommunen, men 

också av omvärlden. Kommunens nämnder och förvaltningar är inne i olika förändringsprocesser och 

detta gäller även kommunstyrelseförvaltningen. Det innebär att dess medarbetare ska stödja andra i 

sina respektive förändringar, samtidigt som de genomför dem själva. Detta kan påverka det stöd som 

ges samtidigt som förändringsprocesserna gör att förväntan på stödfunktionerna ökar. Även 

förväntansgapet ökar när kommunstyrelseförvaltningen successivt skalar av arbetsuppgifter som inte 

längre ska utföras. Kommunstyrelseförvaltningens grunduppdrag har förändrats över tid men detta 

behöver kommuniceras ut ytterligare både internt och externt. 

Kompetensförsörjningens svårigheter gör att det anställs fler medarbetare utan erfarenhet, både 

inom stödfunktioner samt i de chefsroller som kommunstyrelseförvaltningen stödjer. Detta innebär 

en svårighet i planering och uppföljning, samt att det tar längre tid innan en balans nås i detta. Det 

fortsatta arbetet med kompetensförsörjning kommer fokusera på att behålla och utveckla befintliga 

medarbetare och kompetensutveckla dessa utifrån kommande behov. 

Kommunstyrelsen använder digitalt arbetssätt där mycket support går via olika e-tjänster in till och 

från verksamheterna. Vinsten är att kunna följa upp enhetens flöden och i sin stödjande roll kunna 

effektivisera det interna arbetet genom att erbjuda rätt utbildningsinsatser och prioritera rätt i 

arbetet. En effekt av Covid-19-pandemin är en ökad användning av digitala hjälpmedel från så gott 

som samtliga samhällets olika instanser, likaså Gislaveds kommun. Under våren har exempelvis 

ansökningar av ekonomiskt bistånd mottagits via e-tjänst och undervisningen inom Centrum för 

livslångt lärande har bedrivits på distans och delvis digitalt. Denna utveckling har synliggjort att det 

bland kommunstyrelsens målgrupper finns ett behov att utveckla den digitala mognaden, precis som 

hos chefer och medarbetare inom förvaltningen. 

Covid-19 har starkt påverkat våra målgrupper och deras behov av stöd och service i olika former. 

Detta kommer troligtvis att fortsätta resten av året och få sina efterverkningar men också 

möjligheter framåt. Effekterna av nya arbetssätt och en övergång till mer digital hantering, så som 

exempelvis ansökningar och hantering av ekonomiskt bistånd, har synliggjort att vissa av våra 

målgrupper brister i digital mognad och förvaltningen kommer framöver behöva hitta former för att 

stödja dessa målgruppers utveckling av digital mognad om den digitala resan i sin helhet ska kunna 

fullföljas. 

Förtroendevalda har haft möjlighet att delta digitalt vid sammanträden för att säkerställa deltagandet. 

Sammanträden har hållits i större lokaler och protokoll har justerats så snabbt som möjligt efter 
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möten utifall justerare skulle insjukna. 

Nya riktlinjer på grund av Covid-19 har ställt stora krav på verksamhetens förmåga att tänka om och 

ställa om. Ett exempel på det är arbetet med sommarens Ferieverksamhet där förvaltningar, 

kommunala bolag och civilsamhället kraftsamlat för att kunna erbjuda ungdomar en ferieplats efter att 

det stod klart att placeringar inte kunnat göras inom större delen av socialförvaltningens och barn- 

och utbildningsförvaltningens verksamheter. Den kraftsamlingen i kombination med det statliga 

stödet för att utöka sommarjobb för unga har lett till att vi kunnat placera fler än förväntat men 

också att vi kunnat erbjuda fler feriearbete istället för feriepraktik, vilket är positiva effekter för de vi 

är till för. 

Medarbetare 

Det pågår en förändringsresa inom organisationen där medarbetarna befinner sig i olika stadier. Ett 

arbete pågår med att förstärka samarbetet inom förvaltningen, för att på så sätt ta tillvara varandras 

kompetens, samt göra varandra bättre och därmed kunna leverera ett bättre stöd till de olika 

målgrupperna. Exempelvis involverades flertalet avdelningar i Kommunstyrelsens planeringsdagar och 

bidrog med presentationer utifrån respektive områden. 

Under 2019 påbörjades omställningar i förvaltningen inför 2020 som nu har sitt fulla genomslag. 

Situationen hänger ihop med det ekonomiska läget i kommunen, som inneburit stora förändringar på 

kommunstyrelseförvaltningen. I takt med att omvärlden förändras, tillsammans med ökade krav och 

förväntningar, så ändras även innehållet och uppdragen i medarbetarnas tjänster. Inte minst 

förändrade arbetssätt kopplat till digitalisering är en del i det. Det ställer stora krav på att 

kommunstyrelseförvaltningen gör en förflyttning från specialister med avgränsade ansvarsområden till 

processledare och generalister med ett annat förhållningssätt, samtidigt som specialistfunktionen 

måste finnas kvar i vissa delar. Det i sin tur kommer ställa krav på förändring i såväl kultur, som 

struktur och kompetensutveckling. Det behöver arbetas mer med flexibilitet inom personalen, för att 

de ska kunna förändra både arbetsuppgifter och kompetens. I takt med att resurser minskar både i 

form av kronor och i form av personer, måste kompetensen byggas inifrån samt ta hjälp utifrån i de 

delar som det krävs. I samband med att organisationen utvecklar och förändrar sitt arbete ökar 

kravet och trycket på kommunstyrelseförvaltningens personal att möta detta. 

Några stora byten av verksamhetssystem samt implementeringen och uppbyggnaden av styrmodellen 

är igång på kommunstyrelsen, både HR-system och ekonomisystem. Detta har gjort att det under det 

senaste 1,5 åren har varit en enorm arbetsbörda för dessa medarbetare. Detta tryck på arbetsbörda 

kommer att fortgå under en tid framöver till dess att allt sitter på plats och kunskapen har nått ut i 

organisationen. 

Omsättningen av medarbetare på alla nivåer inom förvaltningen är något som kan komma att påverka 

arbetet på förvaltningen men även förvaltningens förmåga att kunna leverera stöd till våra 

målgrupper. 

Den stora verksamhetsförändringen i och med bildandet av Avdelningen för arbete och utbildning har 

givetvis påverkat medarbetarna som påverkats av förändringen. Under 2020 har mycket av arbetet på 

avdelningen inneburit framtagande och/eller utveckling av processer kopplade till verksamhet, 

målgrupp och medarbetare. Mycket tid har lagts på att skapa en struktur men också ett arbete med 

arbetsplatskultur, vilket har varit en utmaning då medarbetarna tidigare tillhört olika förvaltningar och 

enheter som var och en har haft "sin" kultur. I den risk- och konsekvensanalys som gjorts i samband 

med omorganisationen belystes ökad personalomsättning/personaltapp som en risk i och med denna 

förändring. Under det första halvåret har vi inte sett något anmärkningsvärt tapp av medarbetare och 

den kompetens som sökts för att tillsätta vakanta tjänster har gått att hitta. 

Även för våra medarbetare har situation med Covid-19 haft en stor påverkan. Vissa uppdrag har fått 
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skjutas framåt och flera av våra medarbetare har fått gå in och arbeta i krisledningsstaben. På kort 

sikt ser förvaltningen inte så stor påverkan men på längre sikt där arbetsuppgifter, projekt och 

uppdrag har fått skjutas framåt kan det innebära en pressad arbetssituation för medarbetarna som 

kommer att kräva en stark prioritering från ledningen. 

Verksamhet 

Läget med Covid-19 har haft en betydande påverkan på verksamheten inom förvaltningen. 

Omprioriteringar har behövt göras och t.ex. dialogarbete har varit svårt att genomföra. Även 

budgetprocessen har påverkats och skjutits fram till hösten på grund av osäkra förutsättningar. 

Krisledningsarbetet har prioriterats och andra arbetsuppgifter har behövt läggas åt sidan. 

Bedömningen är att situationen kommer att kvarstå under året och troligtvis gå upp och ner i 

omfattning anpassat efter aktuellt läge. 

Arbetet med att implementera styrmodellen fortsätter. Strukturer behöver förfinas och arbetas 

vidare med. Samtidigt kommer den vertikala dialogen och arbetet med att förankra arbetssättet hos 

medarbetarna fortsätta. En viktig del i detta arbete är att säkerställa att det finns en förståelse hos 

medarbetare på alla nivåer för helheten. En uppbyggnad kring kommunstyrelseförvaltningens roller 

pågår inom avdelningarna och i stödrollen är ett flertal processer igång. Ett stort arbete pågår med 

att arbeta fram plattformar och att hitta samarbetsformer både inom avdelningarna samt utifrån ett 

kommunperspektiv. Förvaltningen har kommit långt i detta arbete, även om den förhalas något på 

grund av omsättning av medarbetare på olika nivåer. 

Förvaltningen har tagit stora steg i arbetet med demokratiutveckling och kommer fortsättningsvis 

behöva göra så. Under perioden har lokalsamtal genomförts i Hestra med ett gott resultat i 

utvärderingen. Resultaten utgör ett viktigt underlag för fortsatt planering för vissa 

verksamhetsområden på förvaltningen, såsom den översiktliga samhällsplaneringen, men också för 

utveckling och förbättring av dialogformerna. Covid-19 har dock påverkat allt dialogarbete på 

förvaltningen men också utvecklingen i samhället, vilket blir en viktig fråga för demokratiberedningen 

att följa. Nya dialogformer har provats och kommer att prövas under hösten. Planering, 

genomförande, summering, återkoppling och fortsatt arbete efter dialogerna, är alla viktiga för att 

processen ska bli av bästa kvalitet. Detta är en insats som under en lång tid kommer kräva resurser 

från kommunstyrelseförvaltningen. Inom samhällsplaneringen är arbetet med fördjupad översiktsplan 

Gislaved och Anderstorp påbörjat dock med en förskjuten tidsplan på grund av Covid-19. Utställning 

och dialogmöte har hållits kring slutversionen av Vision Anderstorp. Läget med Covid-19 har också 

försenat dialogarbetet kring strategi för hållbar utveckling och det kommer att genomföras under 

hösten i nya former. 

Förvaltningen har ansvarat för en översyn av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Syftet med 

översynen var att hitta former för att effektivisera kommunens arbete och få ut individer i 

egenförsörjning snabbare. Detta har resulterat i en ny avdelning, Avdelningen för arbete och 

utbildning. Detta är verksamheter som har övertagits från barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden. Nu håller verksamheter på att byggas upp och enas till en avdelning och mycket av 

arbetet 2020 kommer att ligga där. Avdelningen kommer att känna av effekter av den rådande Covid-

19-pandemin. I ett kortare perspektiv genom ett ökat tryck på vuxenutbildningen och krav på att 

kunna erbjuda en bredare palett av utbildningar till flera kommuninvånare. I ett längre perspektiv ett 

eventuellt ökat tryck på ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser, beroende på 

vilka stödpaket som kommer att komma från staten. För att dämpa eventuella effekter av Covid-19-

pandemin följer vi noga utvecklingen kring arbetslösheten och kostnadsutvecklingen av det 

ekonomiska biståndet. Under första halvåret 2020 ser vi en minskning av kostnader för ekonomiskt 

bistånd jämfört med samma period förra året. 

Under året har Avdelningen för arbete och utbildning fokuserat även på lokaliseringsfrågan, dels för 
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att kunna hitta en lösning för att samlokalisera Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten för 

att på så sätt fullt ut kunna stimulera fortsatt arbete för att nå önskade effekter, men även för att 

hitta en långsiktig lokallösning för SFI-verksamheten som idag bedrivs på Johan Orre-skolan. 

Nuvarande lokallösningar gynnar inte verksamheten och är dessutom kostnadsdrivande. 

E-arkivet har totalt e-arkiverat information från 11 system och det sker en löpande e-arkivering från 

de system som inte är avställda utan fortfarande i drift. Största effektiviseringsvinsterna finns i 

förvaltningarna, men även i arkivhantering, besparing av arkivytor och i hanteringen kring system där 

förvaltningen själv är tjänsteägare. Förvaltningen har under våren tagit över tjänsteägarskapet av ett 

system för mellanarkivering av digital information från bygg- och miljöförvaltningen. Detta för att 

möjliggöra att systemet kan användas för alla förvaltningar för digital mellanarkivering. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ett stort eget behov för att kunna digitalt förvara gallringsbar 

digital information som behöver bevaras en längre tid men inte för evigt, till exempel digital 

information från ekonomi- och HR-system. Utvecklingen inom detta område som benämns 

informationsförvaltning, det vill säga att hantera digital information i förhållande till bevarande, gallring 

och utlämning av information samt informationssäkerhetsperspektivet, gör att förvaltningen nu börjar 

utreda hur detta område behöver organiseras och kompetenssättas i ett femårsperspektiv. Detta är 

en utmaning då dessa kompetenser inte finns, eller inte vet om att detta är ett möjligt område att 

arbeta inom, vilket ställer krav på ett aktivt arbete med kompetensförsörjningen. 

Inom digitalisering har förvaltningen en handlingsplan för digitalisering 2019-2022. Viktiga delar är till 

exempel arbetet med digital mognad, innovationslabb och att förbereda en organisation kring 

robotmedarbetare samt arbeta med nyttorealisering. En förutsättning för att klara av att automatisera 

är att hela organisationen har ett gemensamt organisatoriskt träd. Arbetet med att ta fram ett 

gemensamt organisationsträd för hela organisationen avslutades i december 2019 och är ett projekt 

som HR-avdelningen har drivit. Organisationsträdet har börjat användas i samband med nytt 

ekonomisystem. En viktig del av arbetet med nytt ekonomisystem har varit att se över alla processer 

relaterade till ekonomihanteringen för att kunna åstadkomma en automatiserad hantering. Både 

hanteringen av vad förvaltningarna skickar in i systemet, och hur man arbetar i systemet kommer 

förändras, allt med syftet att uppnå en säker hantering och minskad ekonomisk administration. Detta 

kommer att ske i olika etapper och väntas ta några år innan automatiseringen är på plats. Efter 

avslutad förstudie om gemensam upphandling av HR-system med andra kommuner så togs beslutet 

under våren 2019 att upphandla ett HR-system på egen hand. Nytt HR-system är nu upphandlat och 

förberedelser för införande och implementering är påbörjat och kommer att pågå under 2020, för att 

införas 2021. Detta kommer påverka alla medarbetare, samtidigt som ett omfattande arbete 

genomförs för att förbereda för automatiserade och digitaliserade processer kopplade till lön. 

Införandet av nytt ekonomisystem har inneburit stora förändringar i hela organisationen. Projektet är 

avslutat men har stött på stora utmaningar under våren. Arbetssätt och försystem har inte anpassats i 

den omfattning som behövts för att passa med det nya systemet. 

Arbetet med webbdirektivet har haft en påverkan på förvaltningen både i form av att förvaltningen 

projektlett helheten, men också i förvaltningens egen anpassning av offentlig information i förhållande 

till webbdirektivet. Även här kommer tidigare arbetssätt att behöva ifrågasättas. 

Säkerhetsskyddet fortsätter att ha ett allt större fokus tillsammans med uppbyggnaden av civilförsvar, 

krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalyser. Inom internt skydd är det prioriterat att arbeta upp 

det förebyggande arbetet för att minska mängden akuta ärenden. Arbetet med informationssäkerhet 

är fortsatt viktigt och behöver prioriteras kopplat både till säkerhetsskyddet men också så att 

digitalisering och informationssäkerhet taktar med varandra. Krisberedskapsarbetet har av naturliga 

skäl haft ett extra fokus kopplat till läget med Covid-19 och påverkat möjligheten att arbeta med 

övriga frågor inom området. 
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På uppdrag av kommunstyrelsen har en utvärdering av införandet av Kontaktcenter genomförts. 

Utvärderingen ska ge ett underlag som ligger till grund för förslag till vidareutveckling av 

Kontaktcenter. 

Kontaktcenter har gjort en stor uppgradering av e-tjänstplattformen och kundtjänstsystemet under 

januari månad. Vinsterna av uppgraderingen är att kunna skapa bättre e-tjänster med mer 

funktionalitet som gynnar användarna. I kundtjänstsystemet innebär det bättre och säkrare 

dataslagningar med mer information. För de 750 specialisterna som kommunicerar med invånare och 

kontaktcenter via systemet kommer ett mer mobilt arbetssätt möjliggöras som kommer att förenkla 

ärendehanteringen mycket. Den positiva effekten av uppgraderingen förväntas för invånaren bli 

snabbare svar, bättre funktionalitet och bättre tillgänglighet. 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Beslutsunderlag ska vara av god kvalitet 

Beskrivning 

Det är väsentligt att underlag är aktuella, tydliga, lättlästa, informativa och välgrundade så att beslut 

kan tas. Det är viktigt att en opartisk omvärldsbevakning och analys görs inom och utom den egna 

kommunen. 

Verksamhetsområde KS 

Stödfunktioner 

Kommentar 

En enkät för att undersöka vad politikerna tycker om den nya protokollsmallen och om 

tjänsteskrivelserna har blivit bättre har genomförts 2019. Resultatet visar att majoriteten tycker att 

de har blivit bättre. Inga ytterligare undersökningar har genomförts. 

Det har tagits fram en mall för presentation som ska sätta standarden på vad ett föredrag ska 

innehålla vid ett politikermöte. 

1.2.1.2 Gott bemötande mot förvaltningar och medborgare 

Beskrivning 

Det är extra viktigt att kommunstyrelseförvaltningen medarbetare uppfattas som professionella i 

bemötande gentemot förvaltningarna och till medborgarna. 

Verksamhetsområde KS 

Kontaktcenter 

Kommentar 

Kommunens såväl som förvaltningens verksamheter ska genomsyras av ett gott bemötande både mot 

invånarna i kommunen och mot kollegor. Invånarnas synpunkter fångas upp genom att alla inkomna 

ärenden klassas på ett speciellt sätt i Kontaktcenter (KC), oavsett om de kommer via e-tjänsten, 
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telefon, besök eller e-post. På hemsidan finns flera ingångar till synpunktshanteringen ”Tyck till”. Via 

denna har invånarna och andra som är i kontakt med kommunen möjlighet att skicka in synpunkter 

eller klagomål gällande bemötandet i verksamheterna. 

Utförd servicemätning i början av året visar på en positiv utveckling för hela kommunen och ett gott 

bemötande. Då införandet av KC 2016 varit en viktig satsning genomfördes en utvärdering under 

2019. En rapport med tillhörande förslag på utveckling finns klar men är inte politiskt behandlad ännu. 

Att följa upp och utvärdera de första årens arbete kommer vara ovärderligt för att sedan kunna 

vidareutveckla servicen både internt och externt. Mycket fokus kommer att ligga på den interna 

dimensionen. Detta eftersom målet är att kunna hjälpa fler invånare direkt i KC. Genom ett närmare 

samarbete mellan KC och förvaltningarna där fler enkla ärenden kan hanteras direkt i KC så ökar 

servicenivån gentemot invånarna och det frigörs tid på förvaltningarna att arbeta med "rätt" saker. 

De synpunkter som framkommer om att man kan få svara på samma sak flera gånger, upplever att 

man bollas runt, eller inte får svar, är alla relaterade till interna processer. Det kan t.ex. handla om 

bättre systemstöd, bättre användning av telefonisystemet och förbättrat samarbete mellan KC och 

förvaltningar. 

Den utvärdering som nu pågår sätter fokus på förbättringsområden inom både KC, våra förvaltningar 

och stödfunktioner. Allt med syfte på att vårt bemötande av både invånare och medarbetare ska bli 

både effektivt och trevligt. 

1.2.1.3 Fortsatt utveckling av kommunstyrelseförvaltningens digitala förmåga och digitala 

tjänster som stödjer nya arbetssätt 

Beskrivning 

Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att skapa större nytta genom nya eller 

förändrade arbetssätt med hjälp av digital teknik. Digitaliseringen är enligt Sveriges regering den 

enskilt största förändringsfaktorn i vårt tidsperspektiv och den påverkar alla delar av samhället. Rätt 

använt i Gislaveds kommun kommer digitaliseringen öka effektiviteten genom att standardisera, 

förändra och strukturera för att bl.a. möjliggöra automatisering samt skapa andra fördelar genom att 

förändra hur verksamheterna arbetar. Detta ställer krav på att kommunstyrelseförvaltningen är 

flexibel, förändringsbenägen, och medarbetarna är motiverade att förbättras tillsammans. Kommunen 

dras med ett tungt digitalt arv, vilket medför att ett stort "städarbete" behöver göras för att kunna gå 

in i nästa steg i digitaliseringen. Det är viktigt för kommunstyrelseförvaltningen att omhänderta det 

tunga digitala arvet och förenkla för medarbetarna genom nya digitala tjänster. Översyn av arbetssätt 

och standardisering är en förutsättning för att ta nästa steg och realisera nyttorna för 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Verksamhetsområde KS 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Den digitala verksamhetsutvecklingen på kommunstyrelseförvaltningen har ökat genom ett antal 

arbeten under 2019 och har fortsatt in i 2020. En sammanfattande analys är att arbetet är en bit på 

väg men att mycket återstår av "städarbetet" med ett tungt digitalt arv. Översynen av arbetssätt och 

standardisering är en förutsättning för att ta nästa steg och realisera nyttorna för 

kommunstyrelseförvaltningen. Utmaningen ligger i att börja i rätt ände och inte bygga in gamla 

arbetssätt i nya system. Kompetensförsörjningen i förhållande till nya arbetssätt är också en 
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utmaning, framförallt i att bedöma vilka sorts kompetenser som kommer att behövas framåt i 

förhållande till nya arbetssätt. Förvaltningen arbetar aktivt med det i sin 

kompetensförsörjningsplanering. 

E-arkivet har hittills e-arkiverat information från 11 system. Tre av dessa system har ställts av, varav 

ett på förvaltningen. Största effektiviseringsvinsterna finns i förvaltningarna, men även i arkivhantering 

och besparing av arkivytor. Förvaltningen har under våren tagit över tjänsteägarskapet av ett system 

för mellanarkivering av digital information från bygg- och miljöförvaltningen. Detta för att möjliggöra 

att systemet kan användas för alla förvaltningar för digital mellanarkivering. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ett stort eget behov för att kunna digitalt förvara gallringsbar 

digital information som behöver bevaras en längre tid men inte för evigt, t.ex. digital information från 

ekonomi- och HR-system. Detta ger samma effekt som e-arkivet och e-tjänster kan i förlängningen 

kopplas till det. 

En fullständig digital hantering kring ärendehanteringssystemet Castor är i drift. Det ger tidsvinster 

för såväl kansliet som för handläggare samt ökad informationssäkerhet. 

Införande av skaderapporteringssystem är klart och kommer leda till en förbättrad uppföljning och 

underlag för förebyggande åtgärder inom internt skydd. Systemet har gått i skarp drift under U1 

2020. 

Nytt ekonomisystem är infört. Systemet kommer innebära ökad automatisering både i förvaltningens 

egna processer men också i övriga förvaltningars. När systemet är implementerat är planen att 

automatisera flödet (RPA) av kontering av fakturor samt skapandet av fakturor. 

Förvaltningen har satt upp en RPA-plattform inom innovationslabbet och startat projekt kring 

framtida organisation kring det och med testpiloter. Idag finns robotmedarbetare inom löneenheten 

och inom verksamhetsstöd. 

I arbetet med att bli mer digitala (få bort papperspost) har elektronisk signering införts. Avtal signeras 

med hjälp av mobilt Bank-ID och det går att signera elektroniskt genom att skriva sin namnteckning 

digitalt när det behövs. Detta används i förvaltningen främst inom upphandling och HR men kommer 

att utvecklas framåt. 

Vid utgången av 2019 hade förvaltningen 23 e-tjänster och det har nu ökat till 32. Användandet av 

förvaltningens e-tjänster har ökat markant under 2019 och särskilt inom områdena ekonomiservice 

samt löne- och HR-support. De e-tjänster som kommit till under 2020 är främst inom 

kommunikationsområdet i stödet till politiken. E-tjänsterna avlastar förvaltningen i enklare 

handläggningsfrågor och skapar utrymme för mer komplicerade ärenden. Det pågår löpande en 

utveckling och genomlysning av i vilka processer en intern e-tjänst kan vara ett bra stöd. 

Förvaltningen behöver i högre grad också använda statistiken från e-tjänsterna för att analysera och få 

fram förbättringsområden inom processerna och behov av förändrat arbetssätt. 

Kunskapsportalen (lärplattform) har gått från projekt till drift och tillgängligt för alla förvaltningar. Det 

ger en förenklad hantering vid introduktion och löpande kunskapspåfyllnad hos alla medarbetare. 

Första utbildningen är inom informationssäkerhet. Idag finns det 35 kurser av något slag och 

utbildningsinsatserna kopplat till nytt ekonomisystem genomfördes till allra största delen genom 

Kunskapsportalen. Tack vare att vi hade kunskapsportalen på plats har vi kunnat genomföra 

utbildningsinsatser trots läget med Covid-19. För stödfunktionerna är det en stor möjlighet till 

effektivisering och kvalitetssäkring av de utbildningar som de ska bistå med. 

Nytt HR-system är nu upphandlat och förberedelser för införande och implementering är påbörjat 

och kommer att pågå under 2020, för att införas 2021. Här är målet att automatisering inom flera 

områden ska leda till att minska manuell handpåläggning både för den egna förvaltningen men också 

för övriga förvaltningar. 
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1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Processen för framtagandet av beslutsunderlag 

Beskrivning 

Det är väsentligt att processen för framtagande av underlag för beslut fungerar så att de levereras i 

rätt tid och med avsett innehåll. 

Verksamhetsområde KS 

Stödfunktioner 

Kommentar 

Med den nya mallen för tjänsteskrivelse och protokollsmallen och de rutiner som finns, så levereras 

det mesta av materialet i rätt tid och med rätt innehåll. I och med den nya mallen för protokoll och 

tjänsteskrivelsen är upplevelsen att beslutsunderlagen till viss del har blivit tydligare. 2019 togs det 

fram en ny mall för presentation av föredrag inför politiken och detta kan göra att förståelsen och 

upplevelsen av tjänsteskrivelserna i sin helhet har blivit bättre. Mallen började användas under 2019 

och det har inte skett några förändringar sedan dess. Under slutet av U4 2020 kommer det påbörjas 

ett arbete för att utbilda resterande delen av kommunen, eftersom kansliet har fått förfrågningar om 

denna kompetensutveckling. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 Kommunstyrelsens medarbetare är flexibla och samarbetar 

Beskrivning 

För att verksamheten ska få insatser och stöd av kvalitet är det viktigt att kommunstyrelsens 

medarbetare är flexibla och samarbetar för att möta de krav och förväntningar som ställs. Det är 

viktigt att hela tiden arbeta med flexibilitet i den tid vi befinner oss och i den framtid som möter oss. 

Verksamhetsområde KS 

Stödfunktioner 

Kommentar 

HR- och ekonomienhetens medarbetare träffar alla kommunens chefer regelbundet för att följa upp 

hur verksamheten ser ut och vilka behov av stödinsatser som behövs på kort och lång sikt. Detta 

arbete har pågått under ett år och har kommit igång bra. Innehållet har breddats för att möta ett 

behov av dialog och uppföljning även inom andra områden än just HR och ekonomi, behovet kan vara 

att prata kvalitet, kommunikation eller säkerhetsarbete. Här ställs det ökade krav på medarbetarnas 

flexibilitet i denna dialog, för att klara detta kan en idé vara att ha korta förmöten innan uppföljningen 

med chef sker, liksom att samla in och få input från övriga stödfunktioner inom KSF. Genom detta 

arbetssätt ökar kvaliteten i uppföljningarna och innehållet blir mer behovsstyrt. 
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2 Mål 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Förbättra och förtydliga processen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-08-18 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess olika delar. Detta 

innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt 

styrmodellen. Kommunstyrelsen behöver i förvaltningen skapa en samsyn om hur uppsiktsplikten ska 

hanteras utifrån styrmodellens grundläggande principer. Alla verksamheter på kommunstyrelsen 

arbetar för att utveckla uppsiktsplikten i det dagliga arbetet utifrån deras grunduppdrag. 

Uppsiktsplikten ska vara en naturlig del som genomsyrar allas förhållningssätt. 

Detta är ett område som kommunstyrelsen behöver förbättra sitt arbete. Det är inte självklart för 

alla våra medarbetare att alla har ett ansvar för uppsikten och att detta ingår i våra uppdrag. Det 

behöver också arbetas med att förtydliga för de olika verksamheterna att uppsikten är en del av 

kommunstyrelsens uppdrag och i takt med att kommunstyrelsens medarbetare arbetar med dessa 

frågor kommer detta också att bli tydligare för verksamheterna. 

HR- och ekonomienhetens medarbetare träffar alla kommunens chefer regelbundet, vilket är bra 

tillfällen för att fånga upp frågor rörande uppsiktsplikten. Under våren togs det fram extra frågor 

rörande införande av ekonomisystemet, och rehabiliteringsarbete för att fånga upp hur arbetet 

utvecklats och var extra stöd kunde behövas. 

Ledningsstaben har anpassat det interna kontrollsystemet efter styrmodellens ledande principer. 

Revideringen av intern kontroll har beslutats under 2019. Arbetet som tar tid kring detta är att få alla 

delar att följa styrningen och att det inte motverkar styrningen. Inrapporteringsutbildningsinsatser 

med förvaltningar, stödfunktioner och bolag har gjorts. Systemet har byggts om för att följa de nya 

riktlinjerna. 

3 Uppdrag 

3.1 Uppföljning 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

3.1.1.1 Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra samplanering för 

Gislaved och Anderstorp 

Beskrivning 

Uppdraget ges till Kommunstyrelsen. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 
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Slutdatum 

2021-10-31 

Kommentar 

Styrgrupp för projektet är tillsatt och projektplan framtagen. Ett tidigt samråd har hållits med berörda 

myndigheter kring strategiska frågor och avgränsningar. Upphandling har genomförts för konsult för 

översiktlig bebyggelseinventering och inventering av kulturmiljöer samt hållbarhetsbedömning. Med 

anledning av situationen med Covid-19 kommer dialogarbetet igång först i höst vilket gör att 

fördjupad översiktsplan kommer att ligga klar för antagande först våren 2022. Ny tidplan är redovisad 

för kommunstyrelsen den 27 maj. 

3.1.1.2 Utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral för Gislaveds 

kommun. Utredningen ska omfatta en ekonomisk beräkning samt en tidplan för 

genomförandet och ett förslag på organisatoriskt upplägg 

Beskrivning 

2018-11-30 Utredning klar för ställningstagande  

2019-05-31 Finansiering och uppdrag 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2019-05-31 

Kommentar 

Uppdraget prioriterades ned under våren 2019. Under hösten 2019 tillsattes en projektledare för 

utredningen. En första delredovisning gjordes för kommunstyrelsen 11 mars 2020. För att bättre 

kvantifiera både de faktiska kostnaderna och de potentiella vinsterna i arbetstid och 

utsläppsreduktion som samordnad varudistribution kan medföra ska kommunen delta i en 

workshopserie anordnad av Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution. Under 

dessa workshops kommer man att arbeta fram en kostnads-nyttoanalys som ett beslutsunderlag. 

Dessa workshops skulle ha genomförts under våren men på grund av Covid-19 har det förlagts till 

hösten. 

3.1.1.3 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt 

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 
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Kommentar 

De visstidsanställningar som finns inom kommunstyrelseförvaltningen första halvan av 2020 beror på 

tillfälliga projekt för att minska belastningen på ordinarie medarbetare eller för att stärka upp med 

relevant kompetens. I de fall medarbetare ersätter ordinarie befattningshavare så anställs en vikarie 

under samma period vid behov. 

3.1.1.4 Öka användandet av välfärdsteknologin 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa 

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningen under perioden för uppdraget inte bara testat 

ny teknik utan också i hög grad ökat användandet av ny teknik i löpande drift samt inte minst viktigt 

ökat nyfikenheten på att använda ny teknik för att förbättra och effektivisera. 

Ny teknik har testats via innovationslabbet fr.o.m. januari 2019. Innovationslabbets fokus har varit att 

sätta struktur, arbetssätt, analyserat viktiga samarbeten, omvärldsbevakat samt lagt upp en mötesplats 

på Insidan. Dessa förberedelser har gjorts för att kunna öka takten ytterligare under 2020 då 

nyttorealisering kommer börja användas samt införa mål och mätetal för digital användning enligt 

kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan 2019-2022. 

RPA (Robotic Process Automation) for dummies har fortsatt, bland annat vid flera tillfällen för 

medarbetarna vid arbetsmarknad och utbildning. Det är viktigt att skapa förutsättningar för 

medarbetare att se möjligheten med ny teknik. Välfärdens utmaningar kräver nytänkande och mod, 

vilket även Sveriges Kommuner och Regioner beskriver. Allt viktigare blir kompetensutveckling samt 

fokus på innovation och förändringsledning. Kulturen är en central möjliggörare då det är 

medarbetarna inom organisationen som åstadkommer de faktiska förändringarna. 

Förvaltningen har fått sina två första digitala (robot) medarbetare: Vera på verksamhetsstöd och Vida 

på löneenheten. Vera utför idag tre RPA-processer och Vida utför två. Ett exempel på Vidas arbete 

är en kontroll av felaktiga stämplingar i lönesystemet för att kunna påminna medarbetarna och 

undvika merarbete för chefer, personalredogörare och lönekonsulter. Ett RPA-nätverk är startat och 

har haft två träffar under våren med representanter från samtliga förvaltningar. Syftet med nätverket 

är att sprida information och kunskap kring RPA över förvaltningsgränserna med hjälp av deltagarna i 

nätverket som agerar som ambassadörer på sina respektive förvaltningar. Parallellt med 

utvecklingsarbetet av RPA-processer pågår arbetet med att ta fram förslag på organisation och 

ekonomi som ska presenteras under hösten. 

Genom ny teknik har en projektpresentation riggats på kommunens intranät, Insidan. Ett spännande 

projekt som använder tre nya tekniker för att löpande publicera pågående och avslutade projekt på 

Insidan. Första steget är en intern e-tjänst som samlar in informationen. Andra steget är den digitala 

medarbetaren Vera som med hjälp av RPA strukturerar datan och lägger in den i rätt system. Tredje 
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och sista steget är visualisering- och analysverktyget Power BI som presenterar informationen på 

Insidan. 

Telenärvarorobotar används regelbundet av förvaltningens handläggare, chefer samt förtroendevalda. 

Projektet bidrar till att erbjuda ett mer utvecklat arbetssätt gällande distansarbete, vilket bl.a. bidrar 

till att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. En effekt av vårens situation med Covid-19 

är ett ökat användande av digital mötesteknik såväl inom förvaltning som vid politiska möten. I det 

sammanhanget är det Skype/Teams som främst har använts. 

Drönare används bland annat av kommunikationsavdelningen för att skapa film- och fotomaterial för 

marknadsföring. Det gör det möjligt att använda intern kompetens istället för att köpa in tjänsten. De 

inledande testerna har varit mycket positiva och små utbildningsinsatser av medarbetare har gjorts 

under hösten för att utbilda medarbetarna att själva kunna flyga och fota eget material. 

I våra verksamhetssystem används filmer i högre grad som användarstöd än traditionella handböcker 

och förändrar därmed arbetssätt kring att ge ett bra användarstöd i vardagen för medarbetarna. Ett 

exempel är Stratsys (verktyg för planering och uppföljning) samt Netigate (enkätverktyg). 

3.1.1.5 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att 

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till 

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver.

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Den digitala verksamhetsutvecklingen på kommunstyrelseförvaltningen har ökat genom ett antal 

arbeten under 2019 och 2020. 

E-arkivet har e-arkiverat information från 11 system. Tre av dessa system har ställts av, varav ett på

förvaltningen. Största effektiviseringsvinsterna finns i förvaltningarna, men även i arkivhantering och

besparing av arkivytor.

En fullständig digital hantering kring ärendehanteringssystemet Castor är genomfört för 

kommunstyrelsen. Det ger tidsvinster för såväl kansliet som för handläggare samt ökad 

informationssäkerhet. 

Införande av skaderapporteringssystem är klart och kommer leda till en förbättrad uppföljning och 

underlag för förebyggande åtgärder inom internt skydd. En pilot lanserades under sista kvartalet 2019 

för att gå i drift januari 2020. 

Nytt ekonomisystem är infört. Systemet kommer innebära ökad automatisering både i förvaltningens 

egna processer men också i övriga förvaltningars. När systemet är implementerat är planen att 

automatisera flödet (RPA) av kontering av fakturor samt skapandet av fakturor. 

I arbetet med att bli mer digitala (få bort papperspost) har elektronisk signering införts. Avtal signeras 
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med hjälp av mobilt Bank-ID och det går signera elektroniskt genom att skriva sin namnteckning 

digitalt när det behövs. Detta används i förvaltningen främst inom upphandling och HR men kommer 

att utvecklas framåt. 

Förvaltningen har satt upp en RPA-plattform inom innovationslabbet och startat projekt kring 

framtida organisation och med testpiloter. Idag finns robotmedarbetare inom löneenheten och inom 

verksamhetsstöd. 

Kunskapsportalen (lärplattform) har gått från projekt till drift och tillgängligt för alla förvaltningar. Det 

ger en förenklad hantering vid introduktion och löpande kunskapspåfyllnad hos alla medarbetare. 

Första utbildningen var inom informationssäkerhet. Idag finns det 35 kurser av något slag och 

utbildningsinsatserna kopplat till nytt ekonomisystem genomfördes till allra största delen genom 

Kunskapsportalen. Tack vare att vi hade kunskapsportalen på plats har vi kunnat genomföra 

utbildningsinsatser trots läget med Covid-19. För stödfunktionerna är det en stor möjlighet till 

effektivisering och kvalitetssäkring av de utbildningar som de ska bistå med. 

Nytt HR-system är nu upphandlat och förberedelser för införande och implementering är påbörjat 

och kommer att pågå under 2020, för att införas 2021. Här är målet att automatisering inom flera 

områden ska leda till att minska manuell handpåläggning både för den egna förvaltningen men också 

för övriga förvaltningar. 

3.1.1.6 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern 

verksamhet 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Vid ingången av 2019 hade förvaltningen 11 e-tjänster igång och vid utgången av 2019 hade det ökat 

till 23 e-tjänster. Det har nu ökat till totalt 32 e-tjänster. Användandet av förvaltningens e-tjänster har 

ökat markant under 2019 och särskilt inom områdena ekonomiservice samt löne- och HR-support, 

för att sedan öka ytterligare fram till nu och då särskilt inom kommunikationsområdet. E-tjänsterna 

avlastar förvaltningen i enklare handläggningsfrågor och skapar utrymme för mer komplicerade 

ärenden. Det ger också bra analysunderlag för att hitta förbättringsområden. 

3.1.2 Nämnd 

3.1.2.1 En utvärdering av införandet av kontaktcenter med tillhörande utvecklingsplan 

ska göras i två steg. 

Beskrivning 

Steg 1-  2019-12-31 

Steg 2 - 2020-03-30 
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Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2020-03-31 

Kommentar 

Uppdraget att ta fram rapport kring införandet och ett förslag till utveckling slutfördes inom satta 

ramar. Rapporten ligger klar. Därefter har den inte presenterats för politiken, till stor del beroende 

på coronapandemins effekter på vårt politiska arbete. 

3.1.2.2 Tydliggöra strukturen kring bidrag. 

Beskrivning 

Uppdraget ges till Kommunstyrelsen 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2019-06-30 

Kommentar 

Detta uppdrag pausades då kommunstyrelsen i sitt beslutande planeringsdirektiv i juni 2019 tog bort 

sin bidragsdel. Denna bidragsdel kom tillbaka i det fastställande planeringsdirektivet i november 2019. 

Nya riktlinjer kring detta nya bidrag kommer att arbetas fram. En utredning har påbörjats för att se 

över uppföljnings- och säkerställandet i all bidragshantering för hela kommunen. Då detta är ett mer 

omfattande uppdrag än det tidigare så därför kommer detta att ta längre tid. På grund av den 

pågående pandemin har inte arbetet fortgått under våren 2020. 

4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Nettoresultat 151 898 1 000 95 464 -3 600   

       

Bruttoinvesteringar 12 000 0 3 871 0   
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Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

 

 

4.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Politik 11 997 0 7 806 0   

Kommundirektör 17 927 0 9 848 0   

HR 13 875 0 10 048 0   

Hållbar Utveckling 9 896 600 5 877 300   

Ekonomi 23 466 0 13 194 0   

Verksamhetsstöd 12 512 400 6 533 400   

Kommunikation 9 184 0 5 874 0   

Arbete och utbildning 52 440 0 36 284 -4 300   

Summa Nettoresultat 151 297 1 000 95 464 -3 600   

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Överskottet inom två avdelningar hänför sig främst till lägre personalkostnader p.g.a. partiell 

föräldraledighet under våren och vakanser vid nyrekryteringar. 

Den 13 maj 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om de nya ramarna för avdelningen Arbete och 

utbildning och efter genomgång av verksamhetens uppskattade kostnader samt intäkter 

prognostiseras ett underskott på ca  - 4 300 000 kronor. Underskottet beror framför allt på 

anpassningar som behövts göras tidigare i och med förändrade förutsättningar (statliga bidrag) inte 

har gjorts. Avdelningen arbetar intensivt med åtgärdsplaner som ska redovisas för kommunstyrelsens 

arbetsmarknadsutskott och sedan återkopplas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har två miljoner kronor avsatta i investeringsmedel till utbytet av ekonomisystem 

och HR system. Övriga medel är öronmärkta för samhällsutvecklingen och det som beslutas kring 

detta. 

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 

4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 
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Kommentar särskilda uppdrag 

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Vårens nya utmaningar till följd av spridningen av Covid-19 har utmanat förvaltningen att vara flexibel 

och kunna ställa om. Krisledningsarbetet har prioriterats och andra arbetsuppgifter har behövt läggas 

åt sidan. Bedömningen är att situationen kommer att kvarstå under året och troligtvis gå upp och ner 

i omfattning anpassat efter aktuellt läge och många lärdomar har gjorts under våren och sommaren. 

Verksamheterna och medarbetarna har tvingats bli mer flexibla och den digitala mognaden har som 

en följd av de nya restriktionerna gjort framsteg. Detta behöver tas tillvara och fortsätta utvecklas. 

Tids nog behöver en utvärdering av vårens och sommarens hantering av krisledningsarbetet och 

verksamheternas omställningar att göras för att reflektera och dra lärdomar kring arbetssätt och 

processer. Bedömningen i dagsläget är att hanteringen har skötts bra och informationen både internt 

och externt har fungerat enligt krisledningsprocessen. Krisledningsprocessen har inte tidigare använts 

för en så omfattande och långverkande kris som Covid-19 vilket ställer nya krav på organisationen. 

Några nyckelfunktioner som har använts har till viss del blivit för tyngda av de utökade uppgifterna 

och framöver är det viktigt att se att det finns en uthållighet i organisationen och att nyckelroller 

roteras i större utsträckning. Effekterna av Covid-19 kommer kännas av många år framöver och 

kommer fortsätta ställa nya krav på förvaltningen. 

För nämnden har flexibilitet genom digital delaktighet varit viktigt för att demokratin ska kunna 

säkerställas. Sammanträden har hållits i större lokaler och protokoll har justerats så snabbt som 

möjligt efter möten utifall justerare skulle insjukna. 

Införandet av nytt ekonomisystem har inneburit stora förändringar i hela organisationen. Projektet är 

avslutat men har stött på stora utmaningar under våren. Arbetssätt och försystem har inte anpassats i 

den omfattning som behövts för att passa med det nya systemet. En utvärdering behöver genomföras 

för att kunna dra lärdomar till andra stora systembyten, som naturligt kommer behöva genomföras 

inom en snar framtid. Arbetet har inneburit en stor arbetsbörda och press på medarbetarna i 

förvaltningen. Effekterna och vinsterna av arbetet kommer kunna ses de kommande åren när nya 

arbetssätt och processer är på plats. 

Bildandet av den nya avdelningen för arbete och utbildning inom förvaltningen har inneburit en stor 

verksamhetsförändring för berörda medarbetare. Under 2020 har mycket av arbetet på avdelningen 

inneburit framtagande och/eller utveckling av processer kopplade till verksamhet, målgrupp och 

medarbetare. 

Kommunstyrelsen befinner sig mitt i ett stort förändringsarbete, där ett stort antal processer är 

igång. Det är processer på övergripande nivå där strukturer och förutsättningar skapas i planering 

och uppföljning för hela organisationen, samtidigt som den egna förvaltningen ska hanteras på samma 

sätt. Detta tillsammans med vakanta tjänster, effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar 

ställer stora krav på medarbetarna. Detta ställer också stora krav på både ledning och politik att hålla 

fast vid och skapa trygghet för verksamheten. Att utveckla kommunstyrelsen som egen nämnd och 

förvaltning med hjälp av digitaliseringens möjligheter behöver fortgå, både för att frigöra tid för våra 

egna medarbetare, men också för att frigöra tid och underlätta för verksamheterna i organisationen. 
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Det arbete som pågår med att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt att gå från att bara befinna 

sig i strukturer till att genomsyra varje medarbetares arbetsdag är en utvecklingsresa som kommer 

att krävas ett stort stöd från både politiker och ledning. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Covid-19 kommer fortsätta ställa nya krav på organisationen. Att långsiktigt kunna möta den nya 

vardagen för våra invånare ställer stora krav på ledning och samordning av restriktioner och nya 

behov som uppstår internt för medarbetare och verksamhet, och externt för invånare och företag. 

Arbetsuppgifter, projekt och uppdrag som har fått skjutas fram, kan komma att innebära en pressad 

arbetssituation för medarbetarna och kommer att kräva en stark prioritering från ledningen. 

Avdelningen för arbete och utbildning kommer att känna av effekter av den rådande Covid-19-

pandemin både på kort och lång sikt. Trycket på vuxenutbildningen, ekonomiskt bistånd och 

kommunala arbetsmarknadsinsatser följs noga för att kunna möta de nya behov som uppstår. 

Dialogarbetet är en utmaning där man behöver hitta nya vägar för att nå invånarna. Här är den 

digitala mognaden hos invånarna en begränsning och nya tillvägagångssätt behöver hittas. 

Den digitala verksamhetsutvecklingen på kommunstyrelseförvaltningen är beroende av ett fortsatt 

arbete med översyn av arbetssätt och standardisering för att ta nästa steg och realisera nyttorna. 

Utmaningen ligger i att börja i rätt ände och inte bygga in gamla arbetssätt i nya system. 

Nytt HR-system är upphandlat och implementationsprojektet kommer påbörjas. Detta kommer vara 

både tid- och resurskrävande och en nyckel kommer att vara att se över arbetssätt och processer 

och förbättra dessa för att nå största möjliga effekt. 

Förvaltningen kommer påbörja projektet med översyn av kommunens förvaltningsorganisation som 

kommer pågå under två år. Förvaltningen kommer projektleda och genom medskapande försöka hitta 

den bästa lösningen framåt. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet inom kommunen. Utvecklingen av den kommunala 

demokratin, hållbar utveckling och medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är prioriterade 

frågor att arbeta vidare med. Samordning internt inom kommunen, och samordning med andra såsom 

företag och myndigheter, kommer bli avgörande för den framtida utvecklingen. Exempelvis är både 

samordning och samarbete viktigt när det handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens för att 

öka kommunens samlade förmåga att blir en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunstyrelsens uppdrag innebär även att stödja och bistå kommunens chefer i deras ansvar och 

befogenheter gällande personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor. Det kommer vara viktigt att 

kommunstyrelsen även framöver fokuserar på personalförsörjning, digitala utvecklingsfrågor, 

controlleruppdraget och olika kommunikationsformer internt och externt. Genom att stärka den 

interna kommunikationen, är förhoppningen även att det på sikt kommer att leda till bättre 

kommunikation gentemot invånarna genom ökad transparens. 

Att skapa bättre kvalitet i tjänsterna till invånarna är viktigt nu och framöver. Med horisontell och 

tillitsbaserad styrning vill kommunen minska och förenkla administration och onödig kontroll, samt ta 

tillvara på medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt. För att uppnå detta förändrade förhållnings- 

och arbetssätt, krävs fokus på området under lång tid framöver. Att fortsätta utveckla horisontell och 

tillitsbaserad styrning och ledning av kommunens verksamheter förbättrar även den uppsikt över 

nämnderna som ingår i kommunstyrelsens uppdrag. 
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1 Nämndens grunduppdrag

Nämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera vardagsolyckor och olyckor samt

stödja kommunerna vid oönskade samhällsstörningar och höjd beredskap. När den enskilde inte

klarar detta ska förvaltningen hindra vidare skadeutbredning, lindra, stödja och därefter lära från det

inträffade. Räddningstjänsten ska vara en aktör för ökad social hållbarhet. Räddningstjänsten Gislaved-

Gnosjö är en del i RäddSam Fs dagliga arbete.

1.1 Uppföljning - Välfärd och service

Målgrupp

Förvaltningen har flera målgrupper, både internt och externt. Det är dock alltid den enskilde som

bor, vistas eller verkar i kommunerna som både det förebyggande och utryckande arbetet är till för

att hjälpa eller stödja.

Medarbetare

Rekrytering av deltidsbrandmän är konstant i fokus under året.

Verksamhet

Årets fokusområden i förvaltningen är kvalitetssäkring av övningsverksamheten, innovationsarbete

och integrationsarbete.

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer

1.2.1 Målgrupp

1.2.1.1 Snabba räddningsinsatser med kvalitet

Beskrivning

Att insatserna kommer igång snabbt och sköts korrekt.

Verksamhetsområde RN

Operativ räddningstjänst

Kommentar

Insatserna följs upp i verksamhetssystemet och utvärderas kontinuerligt. De erfarenheter som

uppkommer återförs i övning- och utbildningsverksamheten kontinuerligt.

1.2.2 Verksamhet

1.2.2.1 Funktionsdugliga fordon och material

Beskrivning

Fordon och material som ska användas måste fungera och vara hela.
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Verksamhetsområde RN

Verksamhetsstöd

Kommentar

Kontinuerliga kontroller som redovisas digitalt genomförs och i de fall brister hittas beslutas det inom

kort om åtgärder. Relativt höga kostnader för reparationer på fordon.

Nya FIP-bilar är upphandlade, levererade och ska nu utrustas före idriftsättning.

Ett flertal nya fordon är beställda och de tankbilar som har lägst teknisk hållbarhet kommer att

ersättas hösten 2021.

1.2.3 Medarbetare

1.2.3.1 Medarbetarskap

Beskrivning

Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar för sitt uppdrag, för relationerna i arbetsgruppen

och för vad verksamheten som helhet ska leverera, utveckla och förbättra.

Verksamhetsområde RN

Utvärdering och lärande

Samhällsinriktat säkerhetsarbete

Verksamhetsstöd

Operativ räddningstjänst

Kommentar

Vakanser inom deltidsorganisationen samt att fler nyanställda inte är klara med c-körkortet medför

utmaningar i att få ut de fordon som är planerade för att utföra det operativa uppdraget.

Motsvarande förmågor behöver då larmas från andra stationer med viss försening som följd. För

tillfället är det deltidsstyrkorna i Reftele och delvis Smålandsstenar som störst utmaningar med

bemanningsnivån och operativ erfarenhet.

Effekten av Corona i form av frånvaro har varit låg för räddningstjänsten. Den operativa förmågan har

ej påverkats av detta.

1.2.4 Ekonomi

1.2.4.1 Ekonomiska prognosers träffsäkerhet

Beskrivning

För att långsiktigt kunna planerar och utföra verksamhetens uppdrag samt göra nödvändiga

prioriteringar och omfördelningar krävs god prognossäkerhet.
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Verksamhetsområde RN

Utvärdering och lärande

Samhällsinriktat säkerhetsarbete

Verksamhetsstöd

Kommentar

Byte av ekonomisystem kombinerat med förändringar av ansvarsområden i budgeten innebär att

nuvarande budgetutfall behöver stämmas av på helheten. Då ekonomisystemet inte är i full drift

påverkas möjligheten till dubbelkontroll.

2 Mål

2.1 Uppföljning

3 Uppdrag

3.1 Uppföljning

3.1.1 Kommunfullmäktige

3.1.1.1 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Räddningstjänsten har få visstidsanställningar inom heltidsorganisationen så frågan är inte aktuell.

3.1.1.2 Öka användandet av välfärdsteknologin

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige
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Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Under våren inköptes en drönare för att effektivisera vissa operativa insatser. Ett framtida

utvecklingsområde är att tillsammans med RäddSam F skapa möjligheter att dela informationen från

drönaren till flera andra geografiska platser som till inre befäl och ledningsfordon.

Diskussion kring möjligheten att använda VR teknik i utbildning och övning har påbörjats. Här är det

mjukvaruutvecklingen som ännu inte kommit tillräckligt långt och är väldigt kostsamt i nuläget.

Den digitala snabbmognaden i samhället till följd av Corona är positiv. Både räddningsnämnden och

förvaltningen har genomfört möten och utbildningar via Skype eller motsvande.

 

 

3.1.1.3 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Frågan är delvis hanterad genom kommunövergripande arbete.

Förarbetet med att övergå till digital lönehantering via app för deltidspersonalen är uppstartat igen

efter att en omfattande upphandlingsprocess av nytt verksamhetssystem i länet avslutades under

senvåren.

Enligt avtal med SOS Alarm ska reservalarmeringen vid larmning av deltidspersonal ske via app i

telefon. Detta är tekniskt inte helt klart men det kommer ersätta sms framöver.

Kontroller av utrustning och fordon protokollförs digitalt. Protokollet är kopplade till

verksamhetssystemet och då får ansvariga indikationer på brister.

Kommunens nya lärplattform öppnar upp möjligheter till digitala utbildningar i brandkunskap som ska

undersökas närmare.
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3.1.1.4 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern

verksamhet

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Frågan är delvis hanterad genom kommunövergripande arbete.

Fler ansökningsprocesser för tillstånd, beställningar av vattenkörningar samt information om

övernattningar samt beställningar av studiebesök och externa utbildningar har omvandlas till e-

tjänster. Arbetet med att effektivisera genom e-tjänster fortskrider.

3.1.2 Nämnd

3.1.2.1 Genomföra hembesök

Beskrivning

Under mandatperioden ska alla hushåll i Gislaved och Gnosjö kommuner i tätorter med en

räddningsstation besökas i syfte att öka brandskyddet i bostäder och därmed minska skadade och

döda i brand.

Uppdragsgivare:

Nämnd

Slutdatum

2022-12-31

Kommentar

Med avseende på Corona har inga hembesök genomförts under 2020.

4 Ekonomi

4.1 Uppföljning

4.1.1 Uppföljning nämnd

  Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

Nettoresultat 32 080 0 23 933 -350

Bruttoinvesteringar 6 200 0 1 426 1 000
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Ekonomisk kommentar, nämndsnivå

Beräknat överskott på investeringar är ca 1000 tkr.

4.1.2 Uppföljning per verksamhet

Verksamhet Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

40000-40401
Räddningstjänsten
Gislaved-Gnosjö

-6 503 100 -1 936 -100

40100-40101
Enhetschef SIS,
Samhällsinriktat
säkerhetsarbete

3 860 0 2 928 -50

40200-40201
Enhetschef VS,
Verksamhetsstöd

31 157 -100 20 374 -125

40300-40301
Enhetschef UL,
Utvärdering och
lärande

3 146 0 2 567 -75

Summa Nettoresultat 31 660 0 23 933 -350

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå

Underskottet beror på olika faktorer. Det är både ökade kostnader och minskade intäkter. Det har

genomförts färre externa utbildningar, färre tillsyner, ökade reparationskostnader på fordon samt

tillfälligt ökad personalkostnad. Prognosen är mycket osäker på grund av Corona.

 

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt

Projekt Budget Utfall
Datum

färdigställt

FIP-bilar 2 500 1 426

Ledningsfordon, Yttre befäl 900 0

Ledningsfordon, BIB 900 0

Mindre investeringar 200 0

Tänkt till tankbilar med dessa levereras 2021 1 700 0

Kommentar avslutade investeringsprojekt

Samtliga bilar och investeringar beräknas vara klara under året. Förväntat överskott i investeringar är

1-1,5 Mkr.

 

 

 

4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag

Uppdrag Budget Utfall
Datum

färdigställt
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-

Kommentar särskilda uppdrag

Inga särskilda uppdrag är beslutade.

4.1.5 Uppföljning nyckeltal

Nyckeltal U1 U2 U3
Utfall
31/12

-

Kommentar nyckeltal

RN har inga särskilda nyckeltal.

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och

effekter i verksamheten

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Kortsiktiga utmaningar

Hembesök och myndighetstillsyner med syfte att minska brandskador och undvika

dödsfall

Under våren har alla hembesöken ställts in och endast en mindre mängs myndighetstillsynen

genomförts. Detta innebär att det på årsbasis finns ett besöks- och tillsynsbehov som i praktiken inte

är möjligt att genomföra. Nämnden kommer att tvingas prioritera inom verksamheten. Tillsynsarbetet

kommer att återgå till normal nivå så snart det är möjligt.

 

Utbildning i brandskydd och HLR

Ingen utbildning inom brandskydd och HLR för kommunal personal och externa parter har

genomförts mars-augusti. Detta medför en utbildningsskuld vilken, i möjligaste mån, ska arbetas bort

under hösten. Det är dock osäkert om övriga kommunala förvaltningar och externa parter har

möjlighet att boka in personalen på utbildningstillfällena.

 

Rekrytering

Räddningsnämnden har ej kunnat upprätthålla den beredskapsnivå som beslutats av

kommunfullmäktige i respektive kommun. Nämnden ha tvingats till beredskapsförändringar till följd av

allt för många vakanser i Reftele och Smålandsstenar.

Då mångfald i personligheter och olika kompetenser är drivkraften och grunden för utveckling finns

behovet av olika specialkompetenser. Av ekonomiska och schematekniska orsaker krävs
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utryckningskompetens i princip alla tjänster. Det medför en utmaning vid rekrytering av

specialkompetenser eftersom det då krävs en vistelseort inom våra kommuner vid beredskap.

 

Sammanfattning

Flera delar i verksamheten har inte kunna genomföras på grund av Corona. Det medför en extra

belastning under hösten och våren för att arbeta bort ett utbildnings- och tillsynsbehov. I vissa fall är

det inte personalplaneringsmässigt möjligt även om alla utbildningstillfällena skulle bokas.

Med bakgrund av den ekonomiska prognosen har nämnden gett räddningschefen i uppdrag att nå ett

resultat i nivå med budget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2020-09-04     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §56    Dnr: RN.2020.3   1.4.1  
 
Ekonomisk uppföljning per 31 augusti 2020 - U2   
 
Beslut 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att sträva mot ett nollresultat för året,  
att delegera till ordförande att i samråd med vice ordförande godkänna 
räddningsnämndens uppföljning nr 2 för 2020 efter komplettering av den 
ekonomiska prognosen,  
att översända uppföljningen till kommunfullmäktige i Gislaved för beslut samt  
att översända uppföljningen till kommunfullmäktige i Gnosjö för information.  
 
Ärendebeskrivning 
Uppskattningen av det ekonomiska resultatet är -350 tkr. Orsakerna kan 
härledas till ökade reparationskostnader på fordon, engångsökning i 
personalkostnader samt mindre intäkter till följd av coronapandemin. 
Utfallet är mycket osäkert då effekterna utifrån coronapandemin ännu inte är 
helt kända. Verksamheten fortskrider enligt plan men hanteringen och 
konsekvenserna av covid-19-viruset är svåra att förutse. En konkret 
konsekvens är att alla MSB:s och RäddSam F:s platsbundna utbildnings- och 
övningsverksamheter har stoppats eller bedrivits på distans men med 
förändrad tidsplan. Alla räddningstjänstens uppdrag kring hembesök har ställts i 
vänteläge och ingen utbildning av kommunens personal eller externa parter har 
genomförts under mars-augusti.  
 
Vissa delar av den ekonomiska prognosen är ej klara vid nämndsmötet och 
kommer att behöva kompletteras. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning 2 - 2020 - Räddningsnämnden, preliminär 
 
Yrkanden 
Ordförande Niclas Palmgren (M): 
Utifrån räddningschefens bedömning att förvaltningen går mot ett ekonomiskt 
underskott ges förvaltningschefen i uppdrag att sträva mot ett nollresultat för 
året.  
 
Nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen i Gislaved 
Kommunstyrelsen i Gnosjö 
Räddningstjänsten 
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1 Nämndens grunduppdrag 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt 

vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap., förmynderskapsordningen (1995:379) samt andra 

författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet: 

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling

 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet

 information om verksamheten till allmänheten

 medborgardialog och brukardialog

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet

 att nödvändiga handlingar finns tillgängliga för allmänheten på överförmyndarkansliet i

Värnamo

 att öppettider meddelas telefonväxel och anslås på kommunens anslagstavla

 att i övrigt fullgöra det övriga förvaltning- och verkställighetsuppgifter som av

kommunfullmäktige överlämnas till nämnden

1.1 Uppföljning - Välfärd och service 

Målgrupp 

Är de personer som har behov av stöd och hjälp för att klara sina personliga och ekonomiska 

angelägenheter. 

Medarbetare 

Medarbetare är nämndens handläggare och ställföreträdare. 

Verksamhet 

Handläggare utför granskning av ställföreträdares årsredovisningar, utöver detta görs 

utredningsarbete för att möjliggöra nämndsbeslut och domstolsbeslut. 

Nämnden rekryterar och utbildar ställföreträdare för verksamheten, samt fattar beslut i de ärenden 

som inte handläggare har delegation till. 
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1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

2 Mål 

2.1 Uppföljning 

3 Uppdrag 

3.1 Uppföljning 

4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Nettoresultat 3 403 0  0   

       

Bruttoinvesteringar       

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

ÖF har en budget i balans vid årets slut. 

  

4.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Nämnd 3 403 +42  0   

EKB  -42  0   

Summa Nettoresultat 3 403 0  0   

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Ensamkommande barn minskar något men ger fortfarande ett underskott då dessa inte täcks av 

staten längre. 

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 
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Kommentar avslutade investeringsprojekt 

4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Kommentar särskilda uppdrag 

4.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal U1 U2 U3 
Utfall 

31/12 

Kommentar nyckeltal 

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Uppdraget ska vara ideellt och lekmannamässigt. De framtida utmaningarna är att få tag i kvalificerade 

ställföreträdare. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

2020 kommer nya ledamöter att behöva utbildning. Grundkurs för de nya och vidareutbildning för 

nuvarande ledamöter och ställföreträdare. 



fl GISLAVEDS
W KOMMUN 2020-09-15 l[Ij

Kommunens dnr: BU.2020.27

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-08, §63:
an godkänna delårsrapport 2020, daterad 2020-09-07
att delegera till ordföranden an godkänna komplett delårsrapport när udall per 2020-08-31 kan

tas ut från kommunens ekonomisystem
att överlämna den kompletta delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat delårsrapporten med utfall per 2020-08-31.
Utfallet visar ett underskott med -18 672 tkr.

Sedan barn- och utbildningsnämndens sammanträde har prognosen förbättrats med 4 000 tkr.
Beloppet är en beräknad ersättning från staten för sjuklönekostnader perioden april till december
2020.

Delårsrapporten har kompletterats med udall per 2020-08-31, kommentarer till udallet samt
förbättrad prognos 2020. Delårsrapporten har daterats 2020-09-15.

Med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegation beslutar ordföranden
att godkänna komplett delårsrapport 2020, daterat 2020-09-15
att överlämna komplett delårsrapport till kommunfullmäktige.

Maria Gullberg Lorentsson
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Uppföljning 2

Beslut
Fritid- och foikhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljning 2 samt att
översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivni ng
Sammanfattningsvis är bedömningen av Uppföljning 2 att fritid- och
foikhälsonämnden har påverkats mycket av coronapandemin. Verksamheterna
har hittills varit flexibla och levererat under årets första halva, men besöken har
varit få. Det har inneburit färre intäkter och nämnden redovisar ett
coronarelaterat bortfall.

BesI utsunderlag
Uppföljning 2 daterad den 4 september 2020
Protokoll från fritid- och foikhälsonämndens arbetsutskott § 4 1, daterad den 25
augusti 2020
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Kommunstyrelsen
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1 Nämndens grunduppdrag

1.1 Uppföljning - Välfärd och service

Målgrupp

Nämnden anser att förvaltningen har uppnått grunduppdraget enligt plan.

Förvaltningen har utfört vinterväghållningen på ett bra sätt då vi endast har haft några få tillfällen med

halt underlag. Prioriteringen är att ge barn och ungdomar möjlighet att använda buss eller cykel för

att komma till skolan. Den snöfattiga vintern skapar problem för gatan som slits hårdare. Utfallet

kommer att ses vid senare under året då vi planerar för toppbeläggningen i kommunen.

Dagvattnet är högt pga en snöfri vinter och stora mängder nederbörd under en lång period.

Dagvattnet har skapat problem för vissa fastighetsägare och skapar en barriär för friluftslivet då vissa

områden ligger under vatten.

Leverans av vatten har fungerat under hela perioden trots ökad förbrukning under sommaren.

Upphandling av nytt verksamhetssystem som underlag för att skicka ut fakturor till allmänheten är

försenad. Detta kommer att påverka målgruppen negativt när fakturan kommer att vara högre än

normalt då den gäller för en längre period.

Vi har fått in en hel del klagomål på utebliven gräsklippning. Den minskade gräsklippningen beror på

att vi vill förstärka den biologiska mångfalden och gynna pollinerande insekter. Klagomål gällande

annat än gräs är få, så det kan man kanske tolka som att målgruppen är nöjd med planteringarna.

Vinterns rondellutsmyckningar har givit invånarna härliga minnen att ta med sig in i 2020.

Övergång till LED-belysning i Anderstorp, Reftele och Smålandsstenar har gett många positiva

reaktioner på att invånarna tycker att det är bättre belysning i samhällena nu än tidigare.

Medarbetare

Förvaltningen har arbetat fram en ny organisation som möter upp det nya arbetssättet som

genomsyrar kommunen. Viktigt att all personal ska ha en ersättare så att det dagliga arbetet ska

kunna utföras vid kortare frånvaro.

Sjukdomar, personer som slutar eller fått andra uppdrag inom tekniska gör att det är kort om folk i

verksamheten. Ny personal ska introduceras och det ger en ökad påfrestning på personalen. Viktigt

att vi lägger arbetsbördan på rätt nivå och får in ny personal som trivs. Coronapandemin och de

restriktioner det medfört gör att många har arbetat hemifrån. Detta har inneburit ett delvis nytt

arbetssätt med bl a fler digitala möten.

Placering på olika platser skapar slitningar hos personalen. Viktigt att vi hittar bra arbetsformer och

att det finns bra möjligheter att leda och fördela arbetsuppgifterna ut i verksamheten.

Tidsförskjutningen av löneöversynen, för anställda anslutna till berörda fackförbund som innebär att

de inte fått någon lönerevision ännu, kan upplevas som orättvist.

Verksamhet

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande VA-plan under 2019. Tekniska

nämnden saknar uppföljning av grundvatten, dagvatten- och skyfallshantering samt hur vi kan skapa

bra förutsättningar vid analyser för detaljplaner, dialog med allmänheten och hur vi ska prioritera mm.

Planen går upp till beslut under hösten 2020.

Placering på olika platser skapar slitningar hos personalen. Viktigt att vi hittar bra arbetsformer och

att det finns bra möjligheter att leda och fördela arbetsuppgifterna ut i verksamheten. Under juni
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flyttade tjänstemännen ifrån Weland till Järnvägsgatan 20 och nu känns det bättre att vi har kommit

lite närmare resten av förvaltningen.

Sommaren har varit mycket gynnsam för växtligheten med värme och fukt. Vi har inte haft någon

period med torka.

Ny redovisningsprincip där upplägget kring tidredovisningen och att prislappen för en arbetad timme

är förändrad kan få som effekt att det blir ett ökat revirtänkande och att flexibiliteten och rörligheten

mellan verksamheterna blir sämre. Vi måste tänka om vad gäller hur vi bäst organiserar oss.

Ökad samverkan kommuner emellan är ett måste i framtiden.

Gatuchef har precis slutat, det kommer påverka oss alla.

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer

1.2.1 Målgrupp

1.2.1.1 Bra vatten

Beskrivning

Att vattnet är tjänligt

Att det smakar gott.

Att det ser fräscht, rent klart ut

Verksamhetsområde TN

VA

Kommentar

Huvudmannen har ett bra och gott vatten som levererats med några mindre störningar orsakade av

vattenläckor.

1.2.1.2 Framkomliga gator och cykelvägar

Beskrivning

Att drift och underhåll fungerar så att trafikanter kommer fram

Verksamhetsområde TN

Gata

Kommentar

Den milda vintern gör att vi inte haft några större störningar i framkomligheten. Ingen snö på

vägbanorna har istället skapat problem med ett större underhåll på beläggningen pga slitage och fler

hål i vägbanan.



Tekniska nämnden, Delårsrapport - 2020 - Nämnd5(13)

1.2.1.3 Likabehandling

Beskrivning

Att säkerställa att kommunallagen likabehandlingsprincip följs i markrelaterade förhandlingar vid till

exempel arrendeavtal och köpekontrakt.

Verksamhetsområde TN

MEX

Kommentar

Förvaltningen arbetar hela tiden med att vi ska följa lagar och förordningar som skapar en

likabehandling av de vi är till för.

1.2.2 Verksamhet

1.2.2.1 Säkerhet runt anläggningar

Beskrivning

Att säkerheten runt anläggningar är betryggande för att undvika intrång.

Verksamhetsområde TN

VA

Kommentar

Arbete pågår med att arbeta fram en plan för framtiden, men vi har redan nu vidtagit en del åtgärder

t.ex låsta grindar. Efter sommaren kommer vi tillsammans med SKA (Säkerhet Kunskap Analys) göra

en riskanalys över säkerheten på alla våra va-anläggningar. Riskanalysen ska resultera i en åtgärdslista.

1.2.3 Medarbetare

1.2.3.1 Friska medarbetare

Beskrivning

Att medarbetarna är arbetsföra och på plats

Verksamhetsområde TN

MEX

Gata

Park

Trafik

VA

Kommentar

Sjukfrånvaron har, jämfört med samma period föregående år, ökat från 5 % till 7 % (från 463 dagar till
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606). Totalt för kommunen uppgår sjukfrånvaron till 7,7 %.

Korttidsfrånvaron har ökat från 42 % till 43 % (från 193 dagar till 260 dagar) av den totala

sjukfrånvaron. Anledningen till ökningen här är att man stannat hemma fler dagar än vad man gjort

tidigare p g a av Coronapandemin. Detta har också lett till fördubblad sjuklönekostnad för perioden.

Långtidssjukskrivningen har således minskat i procent av den totala sjukfrånvaron, men ökat i antal

dagar (från 270 dagar till 346). Långtidssjukskrivningar är inte arbetsrelaterade och några av de som

varit långtidssjukskrivna är åter i arbete, gått i pension eller gått vidare till annat arbete.

1.2.3.2 God fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Beskrivning

Arbetsplatsen präglas av god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

Verksamhetsområde TN

MEX

Gata

Park

VA

Kommentar

Förvaltningen har en stor arbetsbörda med implementering av nytt ekonomisystem. Detta

tillsammans med ändrade redovisningsprinciper har gjort att förvaltningen fått ta fram nya arbetssätt

och rutiner för att få ekonomiadministrationen inom förvaltningen att fungera. Allt är inte på plats

och mycket arbete kvarstår.

Staben och mex-enheten har under senaste året haft en hög arbetsbelastning och det är inte hållbart

över tid.

Att förvaltningen är utspridd på flera platser skapar oro och kan på sikt öka sjukfrånvaron.

Fler arbetar hemma pga Coronapandemin vilket påverkar arbetsmiljön då man kanske inte har samma

belysning som på den ordinarie arbetsplatsen och inte tillgång till höj- och sänkbara skrivbord mm.

1.2.4 Ekonomi

1.2.4.1 God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Nämndens verksamhet bedrivs med en effektiv resurs användning.

Verksamhetsområde TN

MEX

Gata

Park

Trafik

VA
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Kommentar

I nuläget vet vi inte vilka effekter Coronapandemin ger ekonomiskt.

Ny redovisningsprinciper där timkostnaden för investeringar är lägre än tidigare. Detta då enbart

lönekostnader får belasta investeringar. Kostnader utöver lönekostnaderna såsom hyra, telefon,

arbetskläder mm för yrkesarbetarna belastar driften i sin helhet.

Nytt ekonomisystem där det är stor osäkerhet kring redovisningen samt att rapporter mm är

uppbyggda på ett annat sätt gör att är osäkerheten kring ekonomiuppföljningen stor.

2 Mål

2.1 Uppföljning

2.1.1 Nämndens beslut ska vara hållbara och generationsoberoende

Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-08-24

Nämnden har tagit beslut att all belysning som byts ut ska vara LED. Anderstorp, Reftele och

Smålandsstenar har fått ny belysning.

Reinvestering är hållbart för framtiden.

Nya detaljplaner ska ta hänsyn till det gröna.

Dagvattenrening blir bättre och bättre.

Arbetar med att flytta verksamheter som ligger på fel plats t ex nära vattendrag.

Vi sanerar även områden från miljöfarliga material. Skyddspumpning av tri pågår i Anderstorp och

miljösanering av Dalen 9 och Sågverket 1 i Gislaved.

Arbetet med att kalka kommunens vattendrag och sjöar fortgår.

Bilar som köps in i verksamheten är mer miljövänliga pga utfasning av bensin och diesel. En övergång

till det mer miljövänliga Ecopar har påbörjats.

Tekniska nämnden har beslutat om att minska antalet körda kilometer med leasingbilar. Två

leasingbilar är återlämnade.

2.1.2 Nämnden ska öka informationen och den digitala delaktigheten till

allmänheten.

Senaste kommentar

Delår (U2) 2020 2020-08-20

Förvaltningen fortsätter arbetet med att införa digitala avläsningar av vattenmätare.

Förvaltningen har infört en rad e-tjänster sen tidigare, bla VA-anslutningar.

E-tjänster som är på gång under hösten är begäran om nedtagning av träd, transportdispenser,

ansökan om nyttjande av offentlig plats och flyttning av fordon.
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3 Uppdrag

3.1 Uppföljning

3.1.1 Kommunfullmäktige

3.1.1.1 Antagande av ny avfallsplan. Nämnden har i uppdrag att minst en deponi ska

MIFO 2 klassas per år.

Beskrivning

Det finns 5 deponier som är prioriterade i MIFO 1 som ska undersökas enligt renhållningsordningen.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2024-12-31

Kommentar

Vi har inte genomfört någon MIFO 2, däremot har vi gjort om klassningen. Med denna klassning vet vi

rätt säkert i vilken turordning vi vill kontrollera de nedlagda deponierna. Det har vi dock inte haft tid

och resurser till då arbetet med Dalen 9 och Sågverket 1 belastat enheten hårt.

3.1.1.2 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Alla anställs på 100%, men inom t ex park är några anställda enbart anställda under säsong.

3.1.1.3 Öka användandet av välfärdsteknologin

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare.
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Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Vi arbetar med 3D underlag vid projektering och nya E-tjänster tas fram.

3.1.1.4 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver.

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Digital avläsning av vattenmätare.

Verksamheten tar fram förutsättning för arbeta mer att styra arbetsmaskiner digitalt via

maskinstyrning vid större projekt. Första försöksprojektet är på Haghultsleden i Smålandsstenar.

3.1.1.5 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern

verksamhet

Beskrivning

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag

Uppdragsgivare:

Kommunfullmäktige

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Flera e-tjänster är på gång bl a ansökan om nedtagning av träd, transportdispenser, ansökan om

nyttjande av offentlig plats och flyttning av fordon.
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4 Ekonomi

4.1 Uppföljning

4.1.1 Uppföljning nämnd

  Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

Nettoresultat 34 369 0 24 423 0

Vatten och avlopps
resultat

0 0 0 0

Bruttoinvesteringar 47 000 2 000 21 274 2 000

Ekonomisk kommentar, nämndnivå

Vinterväghållning har hittills låga kostnader pga den obefintliga vintern 19-20. Beläggningsunderhållet

har som en effekt av det däremot kostat mer.

De ändrade redovisningsreglerna för vad som får ingå i timpriset för en yrkesarbetare vad gäller

investeringar får stora effekter. Enbart lönekostnader för yrkesarbetarna får gå på

investeringsprojekten. Det innebär att arbetskläder, verktyg, telefoner, kostnader för lokaler mm helt

kommer att belasta driften. En drifttimme blir därmed dyrare än en investeringstimme.

Man får räkna med en kostnadsökning pga detta på gata och park. Det får kompenseras med

minskade driftinsatser.

Bruttoinvesteringar 21 274 är fördelade på 12 681 tkr Gata, Park och MEX och 8 593 tkr är VA-

investeringar.

 

4.1.2 Uppföljning per verksamhet

Verksamhet Budget
Prognos

U1
Utfall 31/8

Prognos
U2

Prognos
U3

Utfall
31/12

Nämnd 480 0 316 0

Stab/Internt 210 3 900 0 3 701 0

Väghållning 212 18 242 0 13 774 0

Park/skog/OSA 214 6 860 0 4 330 0

MEX 215 4 887 0 2 302 0

Vatten och avlopp
intäkt 211

49 600 49 600 28 817 49 600

Vatten och avlopp
kostnad 211

-49 600 -49 600 -31 002 -47 696

Reglering VA-fond 0 0 2 185 -1 904

Summa Nettoresultat 34 369 0 24 423 0
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Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå

4.1.3 Uppföljning avslutade investerings

4.1.4 projekt

Projekt Budget Utfall
Datum

färdigställt

Kommentar avslutade investeringsprojekt

4.1.5 Uppföljning särskilda uppdrag

Uppdrag Budget Utfall
Datum

färdigställt

Visstidsanställningar ska minskas till förmån för
tillsvidareanställningar, särskilt inom socialnämnden och barn-
och utbildningsnämnden.

2020-04-30

Öka den Digitala verksamhetsutvecklingen. 2020-04-30

Öka användandet av välfärdsteknologin. 2020-04-30

Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare
som intern verksamhet.

2020-04-30

Va-verksamheten ska effektivisera verksamheten motsvarande
1 % av budgeten 2020.

490 2020-12-31

Att utreda och ta fram ett underlag för digital lekplats. 2020-12-31

Att genomföra personaleffektivisering i lednings- och
administrationskonstruktionen utan påverkan på kvalitén i
verksamheten.

430 70 2020-12-31

Kommentar särskilda uppdrag

4.1.6 Uppföljning nyckeltal

Nyckeltal
2019

31/12
U1 U2 U3

Utfall
31/12

Antal årsarbetare 18 21

Levererad vattenmängd tm³ 1 390 1 399

Såld vattenmängd tm³ 989 990

Behandlad mängs spillvatten tm³ 2 510 3 241

Kostnad kr/m³ 24.53 20.38

Antal vattenmätare 7 004 7 021

Kommentar nyckeltal
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4.1.7 Uppföljning prioriterade investeringar

Fastighet/objekt , tkr Total
budget

Summa
nedlagt

t o m
191231

Slut

prognos
projektet

Budg
et
2020

Prog
nos
U1

Prog
nos
U2

Prog
nos
U3

Utfal
l U4

Haghultsleden 60 000 000 1 700 60 000 000 5 000 0 0

Summa 60 000 000 1 700 60 000 000 5 000 0 0

Byggstart av Haghultsleden sker under november 2020 med att förverkliga detaljplanen för norra

infarten i området. Under 2019 gjorde undersökningar i området för att skapa bra förutsättning för

att projektera vägen inför byggstart 2020.

4.1.8 Uppföljning effektiviseringar och besparingar 2020

Effektiviseringar

Återlämna två leasingbilar: Två leasingbilar uppsagda i januari. Denna effektivisering ger då nästan

full effekt.

Minska antalet körda kilometer: Körda km återstår att sammanställa

Minskade kostnader arbets- skyddskläder: Det nya klädavtalet samt allmän sparsamhet ser ut

att sänka kostnaderna något mer än beräknat. Nya riktlinjer för hantering av arbets- skyddskläder

håller på att tas fram, vilket på sikt kan ge än större effektivisering.

Effektiv gatubelysning: Budgetjustering och LED för gatubelysningen. Tveksamt att

budgetjusteringen ger full effekt. Ser en ökning av kostnaderna på fakturorna.

Ej återbesätta pensionsavgång inom staben: Tjänsten är inte återbesatt varför full effekt nås.

Övergång till Ecopar och tankställen på Mårtensgatan samt i Smålandsstenar: EcoPar-

indroduktionen är genomförd fullt ut fr o m slutet juni. Ingen uppföljning ännu.

Inköp växter: Gällande våra besparingar har vi provat en ny metod för att spara vår största

tulpanrabatt i två år istället för 1år.

Vi har tänkt till och valt billigare blommor både i vår- och sommarplanteringar. Vi kommer även att

använda perenner i höstplanteringarna, de kan då finnas kvar även i vår och då minskar behovet av

vårblommor. Exakt vad det gör i kostnadseffektivisering kan vi inte beräkna ännu då säsongen

förtfarande pågår.

Besparingar

Minskade kostnader som effekt av maskinförsäljningar:

Effekten av maskinförsäljning mm återstår att sammanställa.

Ökade kostnader Ecopar:

 

Ej återbesätta 2 yrkesarbetare: Detta slår igenom under vinterhalvåret.

Minskad driftskostnad belysning: Effektiv gatubelysning: Budgetjustering och LED för

gatubelysningen. Tveksamt att budgetjusteringen ger full effekt. Ser en ökning av kostnaderna på

fakturorna.

Administrationsbidrag i samband med TS-åtgärder: Administrationsbidraget för TS-

åtgärderna bokförs först i samband med bokslutet, men kommer att få full effekt.
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Minska sommararbetare inom park: Under detta år har säsongsarbetarna varit anställda ifrån

maj till augusti till skillnad från vanligt: april-oktober/november. Eftersom säsongen fortfarande pågår

så kan man inte se hela effekten ännu.

Allmän besparing driften:

Eftersom det nya och gamla ekonomisystemet inte är samkörda ännu är det naturligtvis väldigt svårt

att följa upp dessa effektiviseringar. Ändrade redovisningsregler gör det inte alltid är lätt att jämföra

åren.

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och

effekter i verksamheten

Verksamheten har rullat på och bedömning är att verksamheten har fungerat bra trots saker och

händelser som förvaltningen inte själv haft kontroll över.

Coronapandemin och dess följdverkningar, som vi fortfarande känner av och inte vet alla effekter av

ännu, har påverkat framförallt vårt arbetssätt och vår flexibilitet.

Införandet av nytt ekonomisystem har gjort arbetsbördan större även inom tekniska förvaltningen

och tagit en del tid som kunde använts på annat sätt . Det är ju ofta så när man gör stora

förändringar. En negativ effekt är dock att chefer haft svårt att kunna följa sin ekonomi och kanske

ibland hållit igen mer än vad som behövts.

Arbetsbörda på framförallt staben och mex-enheten har varit hög.

Lokaliseringen där vi suttit på olika ställen och missar mycket pga att de informella/spontana möten

inte blivit av påverkar verksamheten. Flytten från Weland till Järnvägsgatan förkortar åtminstone

avståndet och gör det lättare att förflytta sig mellan arbetsplatserna.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Utmaningen är framförhållningen och planeringen av jobb. Verksamheten har hög kapacitet att utföra

arbeten.

Klimatförändringar med ökad torka i perioder och höga regnmängder i andra perioder kan orsaka

stora problem i framtiden.

Ökade reningskrav från myndigheter ställer högre krav på förvaltningen.

Det blir allt svårare att rekrytera och få kompetent personal inom flera enheter.

Ökad hotbild gör att kraven på säkerhet kommer att öka.

En fortsatt utmaning är ekonomisystemet och de nya rutinerna och alla förändring de för. Det är

svårt att få kontroll på sin uppföljning, resurserna och bemanningen de närmaste åren.

Detta system som fungerat utmärkt för att låna personal och maskiner över områdesgränser och

som nu splittras upp i små egna enklaver.

En inte helt avlägsen utmaning som kommer är ju ett nytt HR system. Det känns som om det inte

behöver införlivas förrän UBW har satt sig helt och hållet.

Vi måste bli bättre på samarbete i verksamheten och optimera utförandet för att höja kvaliteten.

Gislaveds Kommun växer i takt med nytt visionsarbete tagits fram och nya är på gång.
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1 Nämndens grunduppdrag 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska socialnämnden tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, 

omsorg och service enligt gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har 

det politiska ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen förutom för området 

försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, dessa områden har sedan årsskiftet 2020 överförts till 

kommunstyrelsen. Bosättningsuppdraget för flyktingar finns kvar inom nämndens uppdrag och 

hanteras av ifo. Vidare ansvarar nämnden för äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade, vård 

och stöd till långvarigt psykiskt sjuka samt hälso- och sjukvård. 

Socialtjänstens verksamhet regleras främst av bestämmelser i: 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

 Kommunallag (2017:725) 

 Förvaltningslag (2017:900) 

 Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

 Tillkommer även annan lagstiftning och föreskrifter med mera. 

Socialförvaltningen är organiserad i tre verksamhetsområden samt en övergripande kansli- och 

utvecklingsenhet. Inom socialförvaltningen arbetar olika yrkesgrupper med att verkställa nämndens 

uppdrag såsom exempelvis socionomer, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, personliga assistenter, omvårdnadspersonal, chefer och utvecklingsledare. 

 Vård- och omsorg 

Vård- och omsorgs verksamhetsområde innefattar vård och omsorgsboenden för permanent boende 

och korttidsvistelse med växelvård samt dagverksamhet, träffpunkter och restaurangverksamhet. Till 

verksamheten hör även hemtjänst i ordinärt boende och sjuksköterske- och 

rehabiliteringsverksamheten som tillsammans utgör den kommunala hälso- och sjukvården för 

personer i alla åldrar. 

 Individ och familjeomsorg och Funktionshindersverksamhet 

De två områdena ingår organisatoriskt i ett sammanslaget verksamhetsområde sedan årsskiftet 2020. 

Överflyttningen av försörjningsstöd och arbetsmarknad till kommunstyrelsen har minskat IFO-

uppdraget vilket möjliggjort en effektivisering inom organisationen. IFO och funktionshinder omfattar 

insatser till barn, vuxna och deras familjer som har behov av socialtjänst eller stöd av insatser enligt 

LSS. Att ordna boende för båda målgrupperna inom verksamhetsområdet är en del som berör såväl  

myndighetsutövandet som verkställigheten. Gruppboenden, serviceboenden och boende med 

andrahandskontrakt är de vanligaste boendeformerna som efterfrågas. Verksamheten ansvarar även 

för ungdomsboende, anhörigstöd, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, 

lägerverksamhet, boendestöd, ledsagning, avlösarservice och kontaktpersoner. 
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1.1 Uppföljning - Välfärd och service 

Målgrupp 

Socialförvaltningen följer upp verksamheten utifrån målgruppens perspektiv via 

brukarundersökningar/-enkäter. Dessa redovisas under andra halvåret, vilket gör att resultatet av 

dessa inte redovisas förens i helårsbokslutet. De brukarundersökningar/-enkäter som genomfördes 

2019 visar på ett generellt gott resultat, kopplat till nöjdhet, bemötande, trygghet och tillgänglighet. 

Verksamheterna arbetar ständigt för att den enskilde ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka 

sitt liv så mycket som möjligt, utifrån sin egen förmåga. 

Kommunens hälso-och sjukvårdsuppdrag innebär att god och säker vård ska erbjudas till 

kommuninvånare i såväl särskilt som ordinärt boende. Målgruppen är varierad både utifrån ålder och 

behov. Patienter har via enkäter i realtid getts möjlighet att delge sin syn på upplevd tillgänglighet och 

bemötande, där resultatet överlag har varit positivt. 

För att öka möjligheterna för målgruppen inom funktionshindersomsorgen att utvecklas till 

självständiga individer, behöver kommunen aktivt arbeta med att öka möjligheten för målgruppen att 

ta del av en boendetrappa. Detta genom etablerandet av fler servicebostäder och för den yngre 

målgruppen utveckla tillgängliga ändamålsenliga bostäder. Även en boendetrappa inom äldreomsorgen 

behöver komma till för att möta upp befintligt och kommande behov, detta i form av 

biståndsbedömda trygghetsboenden och seniorboenden (70+). Detta för att bibehålla den äldres 

funktionsförmåga och rätten till ett självständigt liv så långt som möjligt samt minska risken för 

passivisering som kan vara en effekt vid placering på särskilt boende. Dialog för att hitta lösningar 

pågår tillsammans med Fastighet- och servicenämnden och Gislavedshus AB. 

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet orosanmälningar kopplat till barn och unga ökat, även 

för målgruppen vuxna har en volymökning av antalet ärenden skett. Här fortsätter arbetat med 

hemmaplanslösningar, framför dyra externa placeringar. 

Då bemanningen utgår ifrån tillgänglig ekonomisk ram har möjligheterna till personcentrerad vård 

minskat inom särskilt boende. Detta har bland annat medfört att användandet av lugnande läkemedel 

har ökat inom demensvården. 

Rådande coronapandemi har påverkat brukarna på flera sätt. Detta genom att skyddsåtgärder såsom 

införandet av besöksförbud, minskad möjlighet till aktivering när de sociala kontakterna skulle minska 

och av den kohortvård som behövts bedrivas när brukare haft symtom. Ett stort antal brukare har 

isolerats och kohortvårdats i omgångar då de uppvisat symtom som kan tyda på covid-19. Isoleringen 

innebär risker för den enskilde med ökad oro och ibland apati då minskad social kontakt kan leda till 

att känslan av sammanhang förloras. 

 

Medarbetare 

Senast en medarbetarenkät genomförde var våren 2019, denna visade övergripande goda resultat för 

socialförvaltningens samlade verksamhet. Sedan dess har anpassningar motsvarande 50 årsarbetare 

genomförs kopplat till 2019 års ekonomiska underskott. Detta har inneburit att verksamheterna har 

arbetat med att finna en rimlig ambitionsnivå för att kunna hantera respektive verksamhetsuppdrag 

rättssäkert och korrekt. 

Sjukfrånvaron 2019 var utifrån delårsrapporten 9,9%, vilket även var helårsutfallet för 2019. 

Frånvaron är vid tidpunkten för delårsrapporten 2020 12,3%. En faktor som skiljer sig ifrån tidigare år 

är den rådande coronapandemin, men även andra faktorer som ökad arbetsbelastning kan vägas in i 

detta utfall. Årets första månader (innan coronapandemin) visade dock en positiv trend. 

Socialförvaltningens ledningsgrupp har under året gett uppdrag till kommunhälsan att arbeta med 
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generella insatser för de medarbetargrupper som har höga sjuktal och arbeta med riktade insatser för 

medarbetare med behov av detta. 

En viktig framgångsfaktor för alla verksamheter är att kunna rekrytera och behålla medarbetare och 

chefer med rätt kompetens. Under 2020, precis som tidigare år, finns svårigheter att rekrytera och 

behålla medarbetare inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Det råder bland annat fortsatt 

brist på socialsekreterare med inriktning mot barn och familj samt sjuksköterskor och 

fysioterapeuter. 

För att sträva emot en budget i balans har verksamheterna hållit tjänster vakanta, detta har ökat 

belastningen inom verksamheterna då bemanningsnivån sedan tidigare legat i underkant. Genom att 

administratörsstödet och verksamhetsledarstödet har minskar ute i verksamheterna har cheferna fått 

ta ett större ansvar kring administrationen, vilket gör att deras tid för stöd till medarbetarna minskat. 

De nya schemaförutsättningarna inom verksamhetsområde vård och omsorgsboende utifrån 

bemanningshandboken upplevs inte lika bra som tidigare och många medarbetare upplever att de är 

tröttare. Många så kallade rygg-mot-rygg-pass har inte kunnat jobbas bort och vilan mellan ett sent 

pass och det tidiga passet dagen efter har minskat. Förekomsten av delade turer på helg är dels en 

effekt av att antal medarbetare minskat efter neddragning av årsarbetare samt införandet av rätten till 

heltid. Det finns inte tillräckligt med antal medarbetare att täcka helgerna även om man skulle välja 

att arbeta varannan helg. 

Verksamhet 

Socialförvaltningen bedriver en verksamhet som ständigt förändras, då invånarnas behov, nya lagkrav 

och samhällsutvecklingen påverkar utformningen av verksamheten. För att klara uppdraget inom de 

ekonomiska ramarna som tilldelas krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan 

de olika verksamhetsområdena och verksamheternas innehåll och omfattning. 

Socialförvaltningens organisation har setts över och förändrats dels för att möta upp nuvarande och 

framtida utmaningar, men också som en konsekvens av de ekonomiska anpassningarna som 

genomförts de senaste åren. För att arbeta med socialnämndens mål har operativa styrgrupper 

tillsatts, detta för att leda och utveckla de övergripande processerna i förvaltningen och öka 

delaktigheten. 

Under 2019 samlokaliserades korttidsvården för att öka möjligheterna till att klara målet att kunna ta 

hem utskrivningsklara ifrån sjukhus i tid. Den avancerade sjukvården idag utförs allt mer utanför 

sjukhusen, där den kommunala sektorn behöver en mer flexibel verksamhet med mer specialiserad 

kompetens och utökade resurser. Korttidsvården har under 2020 även ansvarat för driften av 

Gislaveds kommuns covid-19 enhet, en samlad resursenhet för att kunna ta emot smittade ifrån 

sjukhus och ordinärt boende. 

Bostadsförsörjningen utifrån nämndens ansvarsområde är ett utvecklingsområde, där återkommande 

dialoger genomförs tillsammans med fastighet- och servicenämnden beträffade anpassade 

boendeformer. Detta för målgrupperna inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder och 

äldreomsorg. Behovet av grupp- och serviceboenden inom LSS/funktionshinder prognostiseras att 

öka och behov av biståndsbedömda trygghetsboenden behövs för att tillföra ett steg i boendetrappan. 

Dessutom finns behov av att utöka individanpassade boendeformer inom individ- och 

familjeomsorgen. Även dialog kring övrigt fastighetsbestånd som socialnämnden nyttjar och har 

framtida behov av sker i samrådet med fastighet- och servicenämnden. 

Sedan 2019 pågår införandet av ett nytt verksamhetssystem, som upphandlats gemensamt i 

Jönköpings län. Detta kommer att bli ett bra digitalt stöd i både handläggning och dokumentation. 

Systemet ska enligt planeringen vara implementerat i samtliga verksamhetsområden under 2021. 
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Genom att nyttja välfärdsteknologi på olika sätt kan denna bidra till ett effektivare nyttjande av 

resurser och bidra till att underlätta vardagen, för både brukare och medarbetare. En effektivisering 

som har genomförts är implementeringen av digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser som 

införts på samtliga vård- och omsorgsboenden, och inom kort påbörjas införande av detta system 

även i hemtjänst och inom funktionshinder. 

Rätten till heltid styr att medarbetarna behöver en viss längd på sina pass för att få ihop sin tid. Detta 

minskar möjligheten till flexibilitet i verksamheten, vilket gör att mindre tid finns kvar i bufferten och 

kan användas till kvalitetsutveckling. 

Socialnämnden har under 2020 tilldelats en budget som har föranlett att verksamheterna drivs med 

låg grundbemanning. Små möjligheter till buffertmedel finns för att täcka kostnader relaterat till ökad 

sjukfrånvaro och oförutsedda händelser. 

Inom verksamhetsområde vård- och omsorgsboende har oron ökat under året då flera 

personalgrupper kallats till möte och fått information om det stora antal tomma lägenheter som finns 

runt om i våra boenden. Oron rör anställningsförhållanden och anställningstrygghet då medarbetarna 

förstår att socialnämnden kan komma att fatta beslut om åtgärder som ska vidtas för att lösa 

situationen med tomma platser samt det ekonomiska underskottet. 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

1.2.1 Målgrupp 

1.2.1.1 Delaktighet och inflytande 

Beskrivning 

Den enskilde skall vara delaktig och ha inflytande i sitt liv utifrån sina förutsättningar 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Inom samtliga verksamhetsområden pågår utvecklingsarbete för att möjliggöra för den enskilde att ha 

inflytande och vara delaktig i sin process. I förvaltningen är detta en högprioriterad fråga. I vård- och 

omsorgsboendena är delaktigheten begränsad till följd av låg bemanning samt den rådande pandemin. 

Pandemin begränsar utbudet av aktiviteter, vilket begränsar brukarnas möjlighet till delaktighet. 

Övriga verksamheter bedömer att delaktigheten är god. Bedömning är att det finns risk för minskad 

delaktighet och inflytande på denna faktor. 

1.2.1.2 Effektiv och rättssäker handläggning 

Beskrivning 

Tillgång och följsamhet till vägledande dokument, för en likvärdig bedömning och snabb och 

rättssäker handläggning. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 
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Kommentar 

Det finns riktlinjer och tillämpningsanvisningar för myndighetsutövningen inom samtliga 

verksamhetsområden. Socialnämndens beslut överklagas relativt sällan och få ärenden ändras i annan 

instans. Ärenden utreds inom rimlig tid och de flesta beslut verkställs snabbt och inom de lagstadgade 

kraven. De tre myndighetsenheterna arbetar med systematiskt och strukturerat arbetssätt av 

metoder och handläggning i myndighetsutövandet. 

Processgruppen för myndighetsutövning har under året kommit igång med att säkerställa arbetet med 

jämlik kvalitet mellan verksamhetsområdena, men på grund av pandemin har arbetet stannat av. 

Inom myndighetsutövningen för barn och unga har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) haft 

synpunkter på bristande kompetens kring den nya Lagen om (2018:1197) Förenta Nationernas 

konvention om barnets rättigheter. 

Inom vård- och omsorgsboende finns behov av att öka kunskapen om social dokumentation samt 

syftet med genomförandeplanen. Utbildningsinsatser kring dokumentation kommer ges i samband 

med införandet av Individens behov i centrum (IBIC) samt verksamhetssystemet Combine. 

Bedömningen är att det finns risk för kvalitetsbrister i denna faktor till följd av brister i kunskap om 

social dokumentation och bristande kompetens kring lagen om barns rättigheter. 

1.2.1.3 Gott bemötande och tillgänglighet 

Beskrivning 

Professionellt förhållningssätt med ödmjukhet och respekt för den enskilde, samt kompetent personal 

med jämlikt bemötande, och ett gott föredöme. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Resultat från föregående års brukarundersökningar visar på mycket goda resultat avseende 

bemötande och tillgänglighet. Resultat från årets brukarundersökningar presenteras under andra 

halvåret. Samtliga verksamhetsområden rapporterar gott bemötande och att tillgängligheten på 

helheten betraktas som god. Inkomna synpunkter och dialog med brukare och anhöriga visar på gott 

bemötande från förvaltningens personal. Arbete med gott bemötande och tillgänglighet pågår ständigt 

inom samtliga verksamheter. Faktorn bedöms som god. 

1.2.2 Verksamhet 

1.2.2.1 Kompetent och engagerad personal 

Beskrivning 

Engagerad personal med relevant kompetens och erfarenhet. Men även god inställning, hög 

delaktighet och engagemang för sitt yrke. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 
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Kommentar 

Generellt är det en hög kompetensnivå i samtliga verksamhetsområden och medarbetarna visar ett 

stort engagemang för sina uppdrag, vilket visar sig i de goda resultat som vi får i olika 

brukarundersökningar. Utifrån det ekonomiska läget och beslut om besparingar finns en oro i 

verksamheterna. Inom förvaltningen finns några identifierade bristyrken, som är mycket svåra att 

rekrytera och det är vakanser på flera tjänster bland dessa. För närvarande säkerställs kvaliteten 

genom inhyrda konsulter. Arbete med att kunna rekrytera och behålla medarbetare är ständigt 

pågående process både i socialförvaltningen och övergripande i kommunen. 

1.2.2.2 Relevanta och effektiva processer 

Beskrivning 

Verksamheten utför det som skapar värde för målgrupperna på ett effektivt sätt genom att arbeta 

aktivt med ständiga förbättringar. 

Verksamhetsområde SOC 

SN 

 

Kommentar 

För att förbättra styrningen av beslut- och uppföljningsprocessen arbetar förvaltningen med en 

strukturerad månadsuppföljning med tydliga beskrivningar av nyckeltal och prognostiserat resultat, 

dock kvarstår att implementera processen fullt ut i vissa verksamheter. En separat beslut- och 

åtgärdslista för att öka spårbarheten av nämndens beslut, biläggs till nämndens handlingar. 

1.2.3 Medarbetare 

1.2.3.1 God arbetsmiljö 

Beskrivning 

God arbetsmiljö skall bestå av gott bemötande, delaktighet, tillit, kommunikation och gemensamma 

värderingar. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Efter den personalanpassning som genomförts i förvaltningen som beslutades under hösten 2019, och 

som fått full effekt under våren 2020 har ingen medarbetarenkät genomförts. Anpassningen har ställt 

stora krav på att utveckla processer för att arbeta på nya, smartare sätt, eller att använda andra 

metoder, för att få till en god arbetsmiljö. Den rådande pandemin har dock påverkat möjligheterna till 

detta. Tillsammans med kommunhälsan har förvaltningen identifierat enheter med hög sjukfrånvaro 

för att arbeta med riktade insatser gentemot dessa, detta kommer att starta upp under hösten. 

Till följd av tidigare genomförda personalanpassningar med lägre bemanning får förvaltningen signaler 

om en ansträngd arbetssituation ute i verksamheterna där en hög sjukfrånvaro har negativ effekt på 

arbetssituationen. Tillsammans med rådande pandemi har detta lett till en högre sjukfrånvaro, främst i 
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de utförande verksamheterna. 

Avvikelse och tillbudsrapporteringen på vissa enheter är hög. En del av detta beror på att bemanning 

minskats och verksamheterna blir mer sårbara. Arbete med arbetsmiljön är en pågående process 

både i socialförvaltningen och övergripande i kommunen som har målsättningen att vara en attraktiv 

arbetsgivare. 

Inom vård- och omsorgsboende finns enheter som signalerar om att personal uttrycker otillräcklighet 

kopplat utförandet av deras arbete på grund av låg bemanning och restriktionerna kopplade till 

pandemin. 

1.2.3.2 Kommunikativt ledarskap 

Beskrivning 

Närvarande och engagerade chefer som bjuder in till delaktighet. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Det senaste halvårets utmaningar med personalanpassningar och pandemin har ställt stora krav på 

det kommunikativa ledarskapet. 

Varje chef har fört en nära dialog med sina arbetsgrupper vilket ger en känsla av delaktighet och 

förståelse kring förändrade förutsättningar kopplade anpassningar och pandemin. Många medarbetare 

upplever att de har fått tillräckligt med information och det upplevs som positivt även om det är en 

jobbig period. 

Kommunikation genomsyrar ledarskapet på samtliga nivåer i förvaltningen, där lyhördhet och 

transparens är viktiga delar i det kommunikativa ledarskapet, som har ställts på sin spets det senaste 

halvåret. 

1.2.3.3 Lärande miljö 

Beskrivning 

En prestigelös lärande arbetsmiljö med kompetens och kunskapsutveckling i fokus. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Utveckling och lärande är långsiktigt och måste ges utrymme för att bli en bestående förändring i 

verksamheten och därför pågår ett fortlöpande och ständigt arbete med lärande på olika sätt. 

Verksamheten kräver ständig påfyllning av kunskaper och nämnden har för 2020 beslutat om att 

tillföra medel för kompetensförsörjning till alla verksamheter. Men till följd av pandemin har mycket 

kompetensutveckling och flera samverkansforum satts på paus. Dock har ett lärande i vardagen 

kunnat ske till följd av de ständigt förändrade förutsättningarna kopplat till pandemin. 
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1.2.4 Ekonomi 

1.2.4.1 God ekonomisk hushållning 

Beskrivning 

Kostnadseffektivitet och budgetföljsamhet. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Inledningen av 2020 innebar att underskottet inte var neutraliserat utan varje verksamhet har fortsatt 

att arbeta med åtgärder för att nå en budget i balans. Förutsättningarna för detta har försvårats bland 

annat på grund av införandet av det nya ekonomisystemet. Då detta inte kunnat leverera adekvata 

siffror under större delen av våren. 

Flera faktorer i vår omvärld har inneburit oförutsedd ekonomisk påverkan för flera av nämndens 

verksamheter, såsom ökat tryck på utskrivningar från slutenvården, ökat inflöde av orosanmälningar 

och placeringar inom barn och unga, samt anhopning av flera omfattande och vårdkrävande ärenden. 

En ytterligare faktor för våren 2020 är den pågående pandemin, som genererar många oförutsedda 

kostnader. Dock har återsökning av statsbidrag gjorts för kostnaderna kring pandemin. 

Köken inom nämndens ansvarsområde prognostiserar ett underskott för helåret. Detta underskott 

beror på flera faktorer. Nedstängningar av restauranger med anledning av pandemin ha gjort att 

intäkterna minskat. Utgångsläget var ett prognostiserat underskott på 3,5 mnkr. Dessa skulle hämtas 

hem bland annat genom översyn av bemanning och arbete med matsvinn. Då flera av köken serverar 

få portioner blir produktionskostnaden hög. 

Till detta kan läggas att antalet lediga lägenheter i kombination med tomställda lägenheter inom vård- 

och omsorgsboende genererar kostnader som inte bidrar till någon verksamhet. 

Förvaltningen har presenterat förslag på åtgärder för en ekonomi i balans, med beräknad effekt på 

21-24 mnkr. 

1.2.4.2 Prognossäkerhet 

Beskrivning 

Korrekta underlag för en korrekt och kontinuerlig prognossäkerhet. 

Verksamhetsområde SOC 

Stödfunktioner 

 

Kommentar 

Arbetet med att periodisera budget för att förbättra förutsättningarna för uppföljningsprognoser 

pågår. Inom vissa områden är det dock svårt att göra prognoser, när det ibland sker stora och snabba 

förändringar som exempelvis ökat antal placeringar inom barn och unga, utskrivningar från 

slutenvården samt andra omvärldsfaktorer som inte kan förutses. 

Förutsättningarna för att kunna sätta adekvata prognoser under det första halvåret har påverkats av 
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implementeringen av det nya ekonomisystemet, och kostnadsdrivande volymförändrade ärenden. En 

ytterligare faktor för våren 2020 är den pågående pandemin, som genererar många oförutsedda 

kostnader. 

  

2 Mål 

2.1 Uppföljning 

2.1.1 Förbättra attraktiviteten för socialförvaltningens medarbetare 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-03 

 

Under våren har en workshop för förvaltningens samtliga chefer kring hur man ska öka 

attraktiviteten för de inom förvaltningen identifierade bristyrkena socialsekreterare, fysioterapeuter 

och sjuksköterskor genomförts. Fortsatt arbete i processgruppen kompetensförsörjning under 

hösten. 

2.1.2 Minska korttidssjukfrånvaron med 33% 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-03 

 

Sjukfrånvaron har ökat till 12,3% jämfört med helår 2019, som var 9,9%. Den främst orsaken till detta 

är den ökade arbetsbelastningen till följd av de genomförda personalanpassningarna samt den rådande 

pandemin. 

Tillsammans med kommunhälsan har förvaltningen identifierat enheter med hög sjukfrånvaro för att 

arbeta med riktade insatser gentemot dessa. Detta arbete kommer starta upp under hösten. 

2.1.3 Öka den upplevda delaktigheten hos medarbetare med 50% 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-03 

 

Mätning av detta mål har inte gjorts ännu på grund av att årets medarbetarenkät har ställts in. 

Resultatet från förra årets enkät var 4,0 av 5,0. 

Arbetsplatsträffar (APT) genomförs regelbundet inom nämnden för att öka medarbetarnas 

delaktighet i verksamheterna. Utöver detta genomför enheterna nulägesanalys och SWOT-analys av 

verksamheten enligt kommunens styrmodell. 

Varje medarbetare har möjlighet att genom Insidan inhämta information och kommentera 

informationen. 
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Fram till och med 2020-09-18 genomförs tillsammans med Kommunhälsan en enkät kopplat till det 

Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Denna enkät är en övergripande psykosocial arbetsmiljö 

enkät som besvaras av respektive chef och skyddsombud. 

2.1.4 Öka den upplevda delaktigheten hos brukare och klienter med 50% 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-03 

 

Mätningar av detta mål pågår då resultatet från årets brukarundersökningar presenteras senare i år. 

2.1.5 Minska återaktualiseringar för barn och unga inom IFO med 25% 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-09-03 

 

Under våren har det tillsatts en ny operativ styrgrupp på förvaltningen med anledning av att 

medarbetare slutat som tidigare var med i operativa styrgruppen. Det har varit ett antal 

styrgruppsmöten under våren och det har beslutats att mål 2020 ska innehålla två delar. 

Styrgruppen ska med stöd från arbetsgrupper ta fram två rapporter som ska innehålla; 

återaktualiseringar insats från öppenvården barn och familj samt en rapport från återaktualiseringar 

mottaget myndighet. 

3 Uppdrag 

3.1 Uppföljning 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

3.1.1.1 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt 

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Inom socialnämndens ansvarsområde har snittet för visstidsanställningar för rapporteringsperioden 

januari-april minskat ifrån 138 föregående år till 103 för samma period i år. 
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Denna minskning har skett parallellt med minskningen av tillsvidareanställd personal, utifrån de 

personalanpassningarna som genomfördes inom socialnämnden under 2019 med slutgiltig effekt de 

första månaderna 2020. 

3.1.1.2 Öka användandet av välfärdsteknologin 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa 

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

Verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde har ökat användningen av välfärdsteknologi. 

Detta genom införandet av: 

 Digital nattillsyn via trygghetskameror för brukare i hemtjänst och på vård- och 

omsorgsboende. För den enskilde innebär detta att nattvilan förbättras då personal inte 

behöver genomföra fysiska tillsynsbesök.  

 Digitala utbildningar i form av filmade instruktioner och beskrivningar. Metoden har bland 

annat använts i introduktionen av semestervikarier 2019 och 2020. 

 Utbyte av läkemedelsskåp i brukarnas lägenheter på samtliga vård- och omsorgsboenden och 

korttidsplatser till digitala motsvarigheter. Skåpen är behörighetsstyrda och det är spårbart 

vilka som har varit inne i skåpen. Arbetet är ett led i att öka säkerheten kring hanteringen av 

narkotikaklassade läkemedel samt minska risken för stöld av läkemedel. 

 Appen ungdomsmottagningen online (UMO) har införts i samarbete med Region Jönköpings 

län. Appen möjliggör trygga och säkra videosamtal med kurator, sjuksköterska eller 

barnmorska. 

 Användningen av digitala mötesformer har ökat. Detta möjliggör distansarbete samt resfria 

möten. 

 Digital vårdplanering i samarbete med primärvården. 

3.1.1.3 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att 

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till 

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med 

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver. 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 
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Slutdatum 

2020-04-30 

Kommentar 

På socialförvaltningens kvalitetsledningssystem, Kvalitetsfabriken, samlas de rutiner och 

arbetsdokument som medarbetarna använder i sitt dagliga arbete. Genom detta kan papperslistor 

och pärmar undvikas samtidigt som medarbetarna kan vara säkra på att det är aktuella och 

uppdaterade rutiner och checklistor som finns tillgängliga i kontakten med brukaren. 

Under 2019-2021 kommer ett nytt verksamhetssystem, Combine att införas. Införandet görs i flera 

etapper. Combine är ett system som använder sig av modern molnteknik och som på ett effektivt 

och smidigt sätt knyter samman medborgare, myndighet och utförare. Samtidigt med detta införande 

pågår arbetet med gallring och e-arkivering av verksamhetssystemen, Magna Cura och Procapita. 

Under 2019 var socialförvaltningen pilot för införandet av lärplattformen Kunskapsportalen. 

Kunskapsportalen ökar tillgängligheten till utbildningsmaterial för medarbetare och möjligheten för 

planering och uppföljning av kompetensutveckling. 

Individ- och familjeomsorgen använder digital signering vid ordförandebeslut gällande ärenden som 

omfattas av lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM). Detta arbetssätt 

skapar snabbare beslutsvägar och innebär att den enskilde kan få hjälp tidigare. 

En digital plattform och samarbetsyta har införts för informationsutbyte mellan kommunens 

handläggare och handläggare i den kommunövergripande socialjouren i Sydvästra Småland. Detta 

leder till ökad trygghet och säkerhet för den enskilde brukaren. 

Digitalt signeringssystem för signering av delegerade uppgifter från legitimerad personal har införts. 

Detta besparar personalen pappershantering av signeringslistor och arkivering samt ökar tydligheten i 

vad som signeras tillsammans med en förbättrad kvalité på dokumentation och instruktioner. 

Ett digitalt verktyg för behovsbedömning inom funktionshinderverksamheten har införts för att 

möjliggöra en mer jämlik biståndsbedömning och trovärdig resursfördelning. 

I samverkan med andra vårdgivare används ett digitalt system för att stödja in- och utskrivning inom 

specialiserad vård. Här sker kommunikation och samverkan i utskrivningsprocessen för att möta 

vårdtagarens behov vid hemgång. Detta är det enda system där vi på ett säkert sätt kan utbyta 

information om vårdtagare som har behov av insatser efter sjukhusvistelse. 

Inom enheten för personlig assistans används sedan våren 2019 ett digitalt verktyg för signering av 

brukarrapporter. Genom verktyget kan den anställde hantera detta i sin smartphone med hjälp av 

mobilt bank-id. 

3.1.1.4 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern 

verksamhet 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

Slutdatum 

2020-04-30 
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Kommentar 

E-tjänster används idag både internt och externt i socialförvaltningens arbete, exempelvis att lämna 

orosanmälningar för barn och vuxna samt att lämna ansökan om egna medel. För att underlätta 

administrationen för förvaltningens chefer går det även att beställa behörigheter för ett antal av 

verksamhetssystemen direkt genom olika e-tjänster i Kvalitetsfabriken. 

Inom individ- och familjeomsorgen görs informationsutskick kring faderskapsbekräftelser till nyblivna 

föräldrar via brevlådor för digital myndighetspost, ex. Kivra. 

3.1.2 Nämnd 

3.1.2.1 Införa välfärdsteknologi som ett komplement i alla verksamheter 

Beskrivning 

- 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2020-12-31 

Kommentar 

Verksamheterna inom socialnämndens ansvarsområde har ökat användningen av välfärdsteknologi. 

Detta genom införandet av: 

 Digital nattillsyn via trygghetskameror för brukare i hemtjänst och på vård- och 

omsorgsboende. För den enskilde innebär detta att nattvilan förbättras då personal inte 

behöver genomföra fysiska tillsynsbesök.  

 Digitala utbildningar i form av filmade instruktioner och beskrivningar. Metoden har bland 

annat använts i introduktionen av semestervikarier 2019 och 2020.  

 Utbyte av läkemedelsskåp i brukarnas lägenheter på samtliga vård- och omsorgsboenden och 

korttidsplatser till digitala motsvarigheter. Skåpen är behörighetsstyrda och det är spårbart 

vilka som har varit inne i skåpen. Arbetet är ett led i att öka säkerheten kring hanteringen av 

narkotikaklassade läkemedel samt minska risken för stöld av läkemedel. 

 Appen ungdomsmottagningen online (UMO) har införts i samarbete med Region Jönköpings 

län. Appen möjliggör trygga och säkra videosamtal med kurator, sjuksköterska eller 

barnmorska. 

 Användningen av digitala mötesformer har ökat. Detta möjliggör distansarbete samt resfria 

möten. 

 Digital vårdplanering i samarbete med primärvården. 

Under 2019 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att påbörja arbetet med införandet av 

välfärdsteknologiska produkter och arbetsmetoder vid de biståndsbedömda trygghetsbostäder som 

planeras inom socialförvaltningen. Arbetsgruppen består av medarbetare från berörda verksamheter 

där samtliga har genomgått utbildning med inriktning mot välfärdsteknologi. 



Socialnämnden, Delårsrapport - 2020 - Nämnd 16(23) 

3.1.2.2 Ta fram ett sätt att mäta hur brukare upplever att hemsjukvården fungerar. 

Utförs grunduppdraget på ett sätt som gör att brukarna känner sig trygga? 

Beskrivning 

- 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2020-12-31 

Kommentar 

Sjuksköterske- och rehaborganisationen har utvecklat en enkät som kommer skickas ut till brukare 

med start under hösten 2020. Resultatet av detta uppdrag kommer återrapporteras i samband med 

helårsrapporten U4. 

Tidigare har en pilot genomförts i samband med hemsjukvårdens insatser, men underlaget var för 

litet för att kunna dra några slutsatser på det. 

3.1.2.3 Upprätta riktlinjer avseende Idéburet offentligt partnerskap (IOP) samt att skriva 

avtal med Kvinnojouren och Hela människan utifrån dessa riktlinjer. 

Beskrivning 

- 

Uppdragsgivare: 

Nämnd 

Slutdatum 

2020-12-31 

Kommentar 

Socialförvaltningen har undersökt grundförutsättningarna för idéburet offentligt partnerskap, IOP. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av Forum för idéburna organisationer med social 

inriktning år 2010. IOP är en mellanväg mellan normerade föreningsbidrag och upphandling. IOP är 

tillåtet då det inte existerar en marknad. Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska 

regeringen ska varje lokal myndighet bestämma lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhetens 

syfte och brukarnas behov. IOP berörs av ett flertal rättsliga förordningar som delvis konkurrerar 

med varandra, såsom kommunallag och lagen om offentlig upphandling. En särskild utmaning är att 

IOP ännu är rättsligt oprövat och att upparbetad juridisk praxis därmed saknas. Avtal som ingås med 

idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala företag eller liknande måste uppfylla vissa 

krav: 

1. Verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte 

2. Verksamheten har inte ekonomiska drivkrafter 

3. Verksamheten (samverkan) sker på initiativ av den idéburna organisationen. 

4. Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna 

organisationerna särskilt nämns. 
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5. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället. 

6. Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

7. Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den idéburna 

organisationen till underleverantör, utan den idéburna organisationen är en fortsatt fri och 

självständig aktör. 

8. Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

9. Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser). 

10. Verksamheten detaljregleras inte från kommunens sida. 

11. Verksamheten avses att drivas under längre tid. 

12. Juridiska förutsättningar med bl.a. hänsyn till EU-direktiv och LOU ska finnas 

Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila samt Hela människan i Gislaved är inbjudna till 

socialnämndens möte i oktober för dialog och informationsutbyte. 

4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.1.1 Uppföljning nämnd 

  Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Nettoresultat 567 676 0 390 459 -25 435   

       

Bruttoinvesteringar 2 000 0 813 2 000   

Ekonomisk kommentar, nämndsnivå 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott 25,435 mnkr för helåret 2020. 

I denna prognos räknas socialnämnden med att 50% av återsökta och prognostiserade medel 

kopplade till "Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt 

stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19" 

beviljas, se bilaga återsökta medel Covid-19. 

Socialnämndens verksamheter har återsökt 16 mnkr enligt: "Förordning (2020:193) om statsbidrag till 

regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 

socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19" och prognostiserar ytterligare återsökning för 2020-09-

01 - 2020-12-31 på motsvarande 9 mnkr. Då socialstyrelsen som är beslutande myndighet kopplat till 

statsbidraget har fått en tilldelning på 5 miljarder och återsökningar inkommit ifrån kommuner och 

regioner på motsvarande 11 miljarder. Så prognostiserar nämnden med en beviljande grad på 50% 

utifrån försiktighetsprincipen. 

Socialförvaltningen har under sommaren tagit fram en översyn av vård- och omsorgsboendena i 

Gislaveds kommun, som sedan varit grunden till ett förvaltnings förslag på åtgärder. Förvaltningens 

förslag har lyfts fram till socialnämndens arbetsutskott. Detta förslag skulle genererat en besparing 

över tid på 21-24 mnkr. 

4.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Socialförvaltningen 15 557 0 -1 405 15 100   
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Individ och 

familjeomsorg samt 

funktionshinder och 

stöd 

220 857 0 157 614 -25 135   

Vård och omsorg 182 545 0 124 645 -1 900   

Omsorg i ordinärt 

boende och hälso-och 

sjukvård 

138 320 0 100 107 -11 500   

Socialförvaltningen 

stab 
10 397 0 9 498 -2 000   

       

Summa Nettoresultat 567 676 0 390 459 -25 435   

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Förvaltningsövergripande och nämnd 

Övergripande prognostiseras ett överskott motsvarande kvarvarande buffertmedel för 2020, 

motsvarande 2600 tkr. Tidigare under 2020 har medel på 1400 tkr (750 tkr för utökat anhörigstöd 

och 650 tkr för utökning av personalbemanning vid enheten barn och familj) fördelats om ifrån den 

ursprungliga potten på 4 mnkr. 

Uppbokat som intäkt som ökar prognosen för socialförvaltningens överläge är också en intäkt på 50% 

(motsvarande 8 mnkr) av återsökta medel kopplat till "Statsbidrag till regioner och kommuner till 

följd av sjukdomen covid-19" och 50% av prognostiserad återsökning (motsvarande 4,5 mnkr) för den 

samma för perioden 2020-09-01 - 2020-12-31. Dessa medel, inklusive eventuella ytterligare medel 

ifrån återsökningen behöver fördelas utifrån återsökta medel för respektive verksamhet efter 

beviljande av medel kopplat till återsökningen. Totalt har socialnämndens verksamheter återsökt 16 

mnkr via "Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19" och 

prognostiserar ytterligare kostnader för återstående period på 9 mnkr, se bilaga återsökta medel 

Covid-19. 

Socialförvaltningen stab redovisar ett underskott motsvarande 2567 tkr, bakgrunden till detta 

underskott är utgifter motsvarande 3480 tkr kopplat till inköp av skyddsmaterial kopplat till covid-19. 

De besparingar som beslutades om under hösten 2019, som haft effekt under våren 2020 innebär att 

socialförvaltningen stab har ett överskott  fram till augusti på ca 1139 tkr kopplat till lön och sociala 

avgifter. 

Verksamhetsområde ifo/funktionshinder 

Verksamhetsområdet IFO/Funktionshinder visar tillsammans ett prognostiserat resultat på -25,1 

mnkr. Detta beror främst på grund av en ökning av resurskrävande ärenden, kombinerat med 

kostnader kopplat till externa placeringar för grupp- och serviceboenden. 

De resurskrävande ärendena har inneburit en personalökning från juli månad med 30 årsarbetare till 

en kostnad på ca 7,5 mnkr. Här förväntas Försäkringskassan fattar ett gynnande beslut beträffande ett 

ärende, vilket minskar underskottet kopplat till dessa ärenden till 4,5 mnkr. 

Gruppboendena visar underskott på 800 tkr, vilket är kopplat till en ökad vårdtyngd hos en brukare 

samt hög sjukfrånvaro. Utöver detta följer i stort sett alla övriga utförarenheter inom funktionshinder 

sin budget, med ett gemensamt underskott på 300 tkr. 

Enheten för bistånd - funktionshinder har sedan många år tillbaka utökade kostnader jämfört med 

interna kostnader för grupp- och serviceboenden på 10 mnkr, främst i kommunens södra delar. 

Detta beror på den praxis för brukare som härstammar därifrån att placeras hos extern leverantör i 

samma område. För dessa och andra externa placeringar har inte utökningen av budget följt ökningen 
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av kostnaderna, inklusive de ovan nämnda kostnaderna har enheten för bistånd - funktionshinder ett 

underskott på 15 mnkr. 

Inom IFO redovisas ett underskott på -4,5 mnkr. Barn och familj går minus något då 

familjehemsplaceringarna ökar jämfört med föregående år samt att det har skett dyrbara externa 

placeringar för individer med stora vårdbehov. Åtgärder som vidtagits är att beslut tagits om att 

avsluta EKB familjehemsplacering vid 20 års ålder istället för 21 år. Vuxenenheten visar ett överskott 

pga. lägre personalkostnader och låga kostnader för placeringar. 

Verksamhetsområde ordinärt boende och hälso- och sjukvård 

Med anledning av pandemin och ett nytt ekonomisystem så är prognosen osäker men det ser ut som 

att verksamhetsområdet kommer göra ett underskott på - 11500 tkr 

Anledningen är att de budgeterade hemtjänsttimmarna på 8500 timmar/månad har legat på ett snitt 

på ca 10000 timmar/månaden. vilket om det fortsätter kommer innebära att det blir ett underskott 

på -7000 tkr. Det finns två vårdtunga individärenden där regionen inte kunnat utbilda kommunens 

personal på adekvat sätt i spåren av pandemin som resulterat i betaldagar motsvarande -1000 tkr. 

På utförarsidan inom hemtjänsten så bedöms prognosen bli - 2000 tkr. Den södra delen står för detta 

underskott då Loven inte är kompenserad för körtid samt att pandemin bedöms ha kostat ca -

1500 tkr. 

Hälso- och sjukvården samt rehab bedöms gå med ett litet överskott på + 500 tkr pga. vakanser som 

inte ersatts utifrån brist på behörig personal. 

Den samlokaliserade korttidsvården har sedan i mitten på januari haft ett hårt tryck, 

gummibandsplatser har behövts utökas under några veckor tillsammans med en mycket vårdkrävande 

brukare som dubbel bemannas dygnet runt. I maj månad utlokaliserades korttidsplatser för att öppna 

en covid-19 enhet på Solbacka med 8 platser. Den särskilda covid enheten inrättades för att ta emot 

smittade från sjukhus och ordinärt boende. Det prognostiserade underskottet för 

korttidsverksamheten uppgår till ca - 2000 tkr. 

Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsområdet presenterar en prognos på - 1,9 mnkr, med anledning av pandemin och ett nytt 

ekonomisystem så är prognosen osäker. 

Sedan årsskiftet har i snitt 25 lägenheter stått tomma utspritt på flera av boendena. Från 1 april har 

avdrag gjorts för de lägenheter som legat i ett så kallat ”kluster” av fyra lägenheter på somatiska 

enheter. Dessa kan vara spridda över fler avdelningar på boendet. Det har varit svårt att skapa 

kluster om fyra lediga lägenheter. Orsaken är att verksamheten inte kan styra över vilka lägenheter 

som blir tomma. Den totala anpassningen av personal då färre boende används äts upp av andra 

faktorer som hyresförluster och minskade matintäkter samt  en minskad omsorgspeng. Slutresultatet 

är att lediga lägenheter innebär - 268 tkr. 

Bemanningen på vård och omsorgsboende kan inte komma lägre än de ligger i dagsläget. 

Demensavdelningarna har nästan samma bemanning som de somatiska avdelningarna. Skillnaden är en 

till två löpare på vardagar. Demensavdelningarna signalerar att de inte längre kan tillhanda hålla 

demensvård utifrån gällande riktlinjer. Användandet av läkemedel har ökat. 

På vård och omsorgsboende bor den kategori av människor som folkhälsomyndigheten, med flera, 

pekat ut som de mest sårbara i samhället för covid-19. För att skydda dem har en mängd åtgärder 

vidtagits. De som påverkat verksamhetens ekonomi mest är användandet av skyddsutrustning och 

hur vi ska bemanna vid smitta eller misstänkt smitta. 

Stora mängder av skyddsmaterial har köpts in både centralt och av enheterna. Då efterfrågan på 

skyddsutrustning varit stor och det varit brist på utrustning har priserna skjutit i höjden. Kostnaden 
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för skyddsmaterial har fram till augusti uppgått till 287 tkr, för det material som köps in av vård och 

omsorgsboende själva. 

Bemanningskostnaderna har ökat kraftigt på grund av hög sjukfrånvaro samt den kohortvård som 

bedrivits så fort en hyresgäst haft symtom eller konstaterats smittad. Då covid-19 har varit långvarigt 

kan en hyresgäst haft kohortvård flera veckor i sträck. För att vårda en hyresgäst med kohortvård 

krävs minst en extra medarbetare på dygnets alla timmar. På de enheter som flera hyresgäster 

uppvisat symtom och/eller smitta samtidigt har dessa kunna hjälpas av samma medarbetare. 

Kombinerat med att medarbetarna har uppmanats att stanna hemma vid minsta symptom, har fler 

vikarier än normalt behövts rekryteras och utbildas. Även ordinarie personal har beordrats in och 

arbetat övertid. Detta har lett till merkostnader kopplat till personal på ca 4 mnkr. 

Nedstängningar av restauranger ha gjort att intäkterna minskat för köksverksamheten. 

Intäktsförlusterna beräknas tillsammans med anpassning av personal och minskade råvaruinköp landa 

på ett balanserat resultat. Verksamheten gick in i 2020 med ett underskott på 3,5 mnkr. Dessa skulle 

hämtas hem bland annat genom översyn av bemanning och arbete med matsvinn. Dock har arbetet 

inte fullt ut genomförts ännu. 

Vård och omsorgsboende har flera små kök. De kök som har mellan 20-25 hyresgäster har  höga 

portionspriser. Skillnaden på pris per portion mellan det billigaste priset på 20 kr och det dyraste 

priset på 38,5 kr 18,5 kr. Kostnaden avser personalkostnader per portion. 

Ekbackens kök är i behov av renovering och ärendet har lyfts in i lokalresursgruppen (LRG) för en 

översyn.. 

Flera av verksamhetens enhetschefer flaggar för att de ej fått full kompensation för alla fasta 

kostnader. En verksamhet ser att det kommer skilja ca 150 tkr mellan budget och faktiskt utfall för el 

och avfallshantering. 

Sedan IT-avdelningen ändrade sina regler för betalning har kostnaderna ökat utan att dessa har 

kompenserats. 

  

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kommentar avslutade investeringsprojekt 
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4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

    

    

    

    

Kommentar särskilda uppdrag 

4.1.5 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal U1 U2 U3 
Utfall 

31/12 

     

     

     

     

Kommentar nyckeltal 

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Nämnden samlade bedömning av grunduppdraget Välfärd och service är att det inom de fyra 

definierade välfärdsområdena, målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi  finns flera 

utvecklingsområden framöver. Mycket av kvalitetsarbetet har stannat upp till följd av corona 

pandemin då alla resurser har fått sättas till för hantering av densamma. Nämnden har prioriterat att 

basala resurser har tillförts och att brukarnas upplevelse av trygghet har getts företräde. Utifrån 

revisionsgranskningar har ett arbete med struktur utifrån handlingsplaner effektuerats inom 

ekonomistyrning och andra för nämnden ansvariga verksamhetsområden. Medvetenheten hos såväl 

nämnd som ledning är hög om vilka förbättringar som behöver åstadkommas när normalläge 

återinträder. 

  

Målgrupp  Av de tre kvalitetsfaktorer är två bedömda med gul markering och en med grön 

markering. 

Delaktighet och inflytande i vård- och omsorgsboendena är begränsad till följd av låg bemanning samt 

den rådande pandemin. Pandemin begränsar utbudet av aktiviteter, vilket begränsar brukarnas 

möjlighet till delaktighet. Övriga verksamheter bedömer att delaktigheten är god. 

Gällande effektiv och rättssäker handläggning är bedömningen att det finns risk för kvalitetsbrister till 

följd av brister i kunskap om social dokumentation och bristande kompetens kring lagen om barns 

rättigheter. Inom området finns dock många välfungerande delar som god och en väl genomarbetad 

struktur för ärendeprocess inom handläggning. Ärenden utreds inom rimlig tid och de flesta beslut 

verkställs snabbt  inom de lagstadgade kraven. De tre myndighetsenheterna arbetar med systematiskt 

och strukturerat arbetssätt av metoder och handläggning i myndighetsutövandet vilket ger en 

rättssäkerhet för den enskilde att behandlas lika utifrån de olika lagrummen. 

Den tredje kvalitetsfaktorn gott bemötande och tillgänglighet har en god kvalitet. Samtliga 
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verksamhetsområden rapporterar gott bemötande och att tillgängligheten på helheten betraktas som 

god. 

Verksamhet En faktor är gulmarkerad och en faktor är grönmarkerad. Faktorn kompetent och 

engagerade personal förstärker nämndens uppfattning om en hög professionalitet inom alla 

verksamheter. Generellt är det en hög kompetensnivå i samtliga verksamhetsområden och 

medarbetarna visar ett stort engagemang för sina uppdrag, vilket visar sig i de goda resultat som vi får 

i olika brukarundersökningar. 

Relevanta och effektiva processer har förbättringspotential. För att förbättra styrningen av beslut- och 

uppföljningsprocessen arbetar förvaltningen med en strukturerad månadsuppföljning med tydliga 

beskrivningar av nyckeltal och prognostiserat resultat, dock kvarstår att implementera processen fullt 

ut i vissa verksamheter. 

Medarbetare   Omfattar tre faktorer varav två är gula och en grön markerad. 

Faktorn god arbetsmiljö når inte upp till målet. Det är för flera medarbetare en ansträngd 

arbetssituation ute i verksamheterna där en hög sjukfrånvaro har negativ effekt på arbetssituationen. 

Till stor del beror det på tidigare personalanpassningar och den nu rådande pandemin som ytterligare 

förstärkt hög sjukfrånvaro framförallt i de utförande verksamheterna. 

Det kommunikativa ledarskapet är framgångsrikt och bedöms som mycket god. Varje chef för en nära 

dialog med sina arbetsgrupper vilket ger en känsla av delaktighet och förståelse kring förändrade 

förutsättningar kopplade anpassningar och pandemin. Många medarbetare upplever att de har fått 

tillräckligt med information och det upplevs som positivt även om det är en jobbig period. 

Gällande lärande miljö har mycket kompetensutveckling och flera samverkansforum satts på paus. 

Dock har ett lärande i vardagen kunnat ske till följd av de ständigt förändrade förutsättningarna 

kopplat till pandemin. Dock är helhetsbedömningen att nämnden inte når upp till den nivå som 

förväntas för ett godkänt resultat. 

Ekonomi  Inom de två faktorerna god ekonomisk hushållning som har bedömts som röd och 

prognossäkerhet som  har markerats som gul finns en mängd försvårande omständigheter. Det finns en 

tydligare struktur och systematik i uppföljningsprocessen, breddat material för att kunna följa 

nyckeltal, förbättrat underlag gällande prognosmaterial och tydligare styrning och ledning överlag från 

förvaltningsledning. Dock har förutsättningarna för en god ekonomisk efterlevnad inte varit möjliga 

utifrån att införandet av ett nytt ekonomisystem inte kunnat leverera adekvata siffror under större 

delen av våren. Ytterligare flera faktorer i vår omvärld har inneburit oförutsedd ekonomisk påverkan 

för flera av nämndens verksamheter, såsom ökat tryck på utskrivningar från slutenvården, ökat 

inflöde av orosanmälningar och placeringar inom barn och unga, samt anhopning av flera omfattande 

och vårdkrävande ärenden. En ytterligare faktor är den pågående pandemin, som genererar många 

oförutsedda kostnader inom vården men också inom restaurangverksamheterna. Till detta kan läggas 

att antalet lediga lägenheter i kombination med tomställda lägenheter inom vård- och omsorgsboende 

genererar kostnader som inte bidrar till någon verksamhet. 

Förutsättningarna för att kunna sätta adekvata prognoser under det första halvåret har påverkats av 

implementeringen av det nya ekonomisystemet, och kostnadsdrivande volymförändrade ärenden. En 

ytterligare faktor för våren 2020 är den pågående pandemin, som genererar många oförutsedda 

kostnader 

Förvaltningen har presenterat förslag på åtgärder för en ekonomi i balans, med beräknad effekt på 

21-24 mnkr. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Socialnämnden har stora ekonomiska utmaningar framför sig då en ekonomi i balans är garanten för 
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en bra verksamhet inom alla nämndens ansvarsområden. Förbättringar och effektiviseringar inom ett 

antal olika processer och arbetsmetoder är igång inte minst inom digitalisering och teknikutveckling. 

Förändrade och effektivare processer och arbetsmetoder inom vård- och omsorg framförallt 

avseende omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende pågår. Ett stort 

utvecklingsområde är lokalöversynen för bra boendeprocesser för såväl dels de funktionshindrade 

som här behov av serviceboende /gruppboende men inte minst en översyn av lokaleffektiviseringar 

och framtida boendeformer inom äldreomsorgen. Likaså finns en stor utmaning i att effektivisera 

bemanningsprocessen. 
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1 Inledning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten.
Detta innebär att de ska sköta ekonomin på ett ansvarsfullt sätt:

 För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning

 För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning

 För personalfrågor ska det anges personalpolitiska mål som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att
nå visionen utifrån vad som anges i de prioriterade målområdena. För de prioriterade
områdena anges mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för
verksamheten är god ekonomisk hushållning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden genom bland annat operativa
styrgrupper, nämndernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor, är de
som utgör grunden för kommunfullmäktiges uppföljning.

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet fyra gånger per år. Vid delår och
årsredovisningen görs en mer omfattande uppföljning.

1.1 Vision

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen är ett redskap
för styrning av den kommunala verksamheten. Gislaveds kommuns vision är en ledstjärna för
hur kommunen önskar att utvecklas. Visionen är:

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation
till

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom
att vi:

 levererar en fungerande vardag för individen,
 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
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 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.

1.2 Värdegrund

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma
möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som
tas.

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig
grund. I mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens
mångkulturella profil.

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som
inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer.

1.3 Styrmodell

Gislaveds kommuns styrmodell är ett samlingsbegrepp som tydliggör en gemensam struktur
och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen. Detta syftar till att
säkerställa att de politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen
omfattar hela kommunens organisation.

Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politiskt innehåll, samt över tid. Det
är vad man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar.

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör verksamhetens grunduppdrag tillsammans
med kommunala och statliga styrdokument. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet
med personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att
kvalitetssäkra verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till
grunduppdraget. Styrmodellen illustreras av nedanstående bild:
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1.4 Den kommunala koncernen
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2 Förvaltningsberättelse

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.1.1Befolkning

Under 2020 har invånarantalet minskat med 150 invånare, från 29 963 till 29 813. Trenden

med ett ökat antal invånare sedan 2013 verkar vara bruten. Den främsta anledningen till att

invånarantalet ökat tidigare år, är att människor flyttat till kommunen från andra länder. Men

i samband med Covid-19 stängdes gränser i många länder, vilket gjort att utrikes inflyttning

minskat i Sverige såväl som i Gislaveds kommun. I maj 2020 var även antalet döda högre än

normalt, vilket troligen beror på Covid-19. Under första halvåret har även fler invånare

flyttat till andra kommuner såsom Värnamo, Gnosjö, Göteborg och Borås. Även antalet

födda var färre än snittet de senaste tre åren. Sammantaget ger detta en

befolkningsminskning för första halvåret 2020.

2.2 Väsentliga personalförhållanden

För första halvåret 2020 uppgick sjukfrånvaron för kommunens medarbetare till 8,5%. Förra

året var samma siffra 7,0%. För hela 2019 var sjukfrånvaron 6,4%. Ökningen kan bero på

restriktionerna om att inte vara på sin arbetsplats vid symptom på sjukdom, som införts på

grund av Covid-19.

Personalomsättningen för delåret 2020 är 4,62% jämfört med 4,90% samma period förra

året. Det bedöms vara en sund personalomsättning för kommunen som helhet.

2.3 Grunduppdrag

Gislaveds kommun har tre grunduppdrag: att leverera välfärd och service till invånarna, att
arbeta med demokrati- och samhällsutveckling och att vara en arbetsgivare.

2.3.1Välfärd och service

Ett av kommunens grunduppdrag är att leverera välfärd och service till kommuninvånarna.

Hur kommunen arbetat med detta grunduppdrag under första halvåret 2020, beskrivs här

utifrån målgruppens, medarbetarnas och verksamheternas perspektiv. Med fokus utifrån risk

och väsentlighet.

Målgruppen

Kommunen har kontakt med invånare på flera olika sätt beroende på om det är en enklare

servicetjänst som erbjuds eller en mer omfattande tjänst till exempelvis en brukare eller elev.

Under första halvåret 2020, har de fysiska mötesplatserna fått anpassas och inom till exempel

kulturnämndens verksamheter så har evenemang ställts in eller anpassats. När det gäller de

välfärdstjänster där medarbetare och brukare eller elev arbetar nära varandra, så har fokus

varit på smittskydd och olika anpassningar har gjorts. Inom socialnämndens verksamheter har

skyddsåtgärder såsom besöksförbud införts, vilket påverkat brukarna och ökade risker för

den enskilde att känna oro och isolering till följd av den minskade social kontakten.

Minskad fysisk kontakt med kommunens målgrupper, har också inneburit att målgruppen får
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sina behov alltmer tillgodosedda i digital form såsom e-tjänster eller digitala möten. Den

digitala kontakten med målgruppen har ökat i flera verksamheter. Fullmäktige har sedan

tidigare gett alla nämnder och bolag i uppdrag att bland annat öka den digitala

verksamhetsutvecklingen och e-tjänster och effekterna av Covid-19 har gett ytterligare fart i

detta arbete för att förenkla servicen gentemot invånarna.

Medarbetarna

Medarbetare har påverkats av Covid-19-pandemin. De som arbetar närmast invånarna har

arbetat med anpassningar efter de rekommendationer som finns. Sjukfrånvaron har varit

högre än normalt i de flesta verksamheter. Sjukfrånvaron samt arbetet med smittskydd, har

gjort att arbetsbelastningen ökat, särskilt för medarbetare inom socialnämndens och barn-

och utbildningsnämndens verksamheter.

Verksamheterna

Verksamheternas fokus har varit på ett leverera trygg och säker välfärd- och servicetjänster

som är enligt de rekommendationer som finns med anledning av Covid-19. Det har gjort att

verksamheterna anpassat sig på olika sätt för att leverera ett grunduppdrag med god kvalitet

till invånarna.

Exempel på anpassningar som gjorts är att barn- och utbildningsnämnden bland annat gjort

anpassningar i skolornas matsalar, och socialnämndens verksamheter har infört

besöksförbud. Fritidsgårdsverksamheten har anpassats efter rekommendationerna och

möjliggjort att ungdomar har kunnat fortsätta komma dit. Inom kulturnämndens

verksamheter har de ställt om och genomfört flera olika anpassade evenemang såsom

livestreamade författarbesök och digitala bokcirklar. Ett annat exempel är att man inom

bygg- och miljönämndens verksamhet har genomfört alternativ tillsyn i form av brev, telefon

och digitala möten.

2.3.2Demokrati och samhällsutveckling

Kommunfullmäktige ansvarar för frågor som handlar om demokrati och samhällsutveckling. I

detta är sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågor viktiga framtidsfrågor. En

hållbar utveckling innebär att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Genom en hållbar samhällsutveckling kan

vi utveckla, bygga och ta hand om Gislaveds kommun både idag och för framtiden. Gislaveds

kommuns arbete med hållbar utveckling tar avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling

genom Agenda 2030. För att alla ska jobba för ett hållbart samhälle tar kommunen fram

långsiktiga planer och strategier för samhällsbyggnad och utveckling.

Arbetet med en Strategi för hållbar utveckling pågår och dialoger kring detta ska genomföras

under 2020. Därefter kommer den att behandlas av kommunfullmäktige. Tidplanen för

remissrunda och dialoger kommer dock att påverkas ordentligt av situationen med Covid-19.

Strategin utgör övergripande inriktningar och strategiska ställningstaganden för hur Gislaveds

kommun ska bidra till att de globala målen för hållbar utveckling uppfylls. Strategins inriktning

och prioriteringar utgör en grund för vad olika aktörer gemensamt måste åstadkomma inom

det geografiska området Gislaveds kommun. Alla som verkar inom kommunens gränser

såsom invånare, företag, föreningar, areella näringar, den kommunala organisationen och
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andra myndigheter är medskapare i hållbarhetsarbetet. Strategin utgör en bas för dialoger

med olika aktörer om vilken roll de kan och vill spela i utvecklingen av kommunen. Strategin

är också plattform för samverkan mellan kommunen, näringslivet, civilsamhället samt med

andra aktörer utanför Gislaveds kommun. Innehållet i strategin vänder sig också till

kommuninvånarna och ska därför kunna användas för kommunikation kring olika

hållbarhetsfrågor.

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och

rättighet att påverka. Människors delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt

samhälle. I arbetet med Agenda 2030 kopplas demokratifrågorna exempelvis till målet om

fredliga och inkluderande samhällen. Under 2018 och 2019 har demokratiutvecklingen i

Gislaveds kommun tagit steg framåt då grunden lades för ett nytt politiskt organ:

Demokratiberedningen. Beredningen syftar till att stärka och utveckla arbetet med

medborgardialoger och att genom nya arbetsformer leverera kunskapsunderlag för politiska

beslut. De första dialogtillfällena, lokalsamtal, genomfördes under 2019 i två orter. Både

dialogtillfällena med tjänstepersoner och dialogtillfällena med förtroendevalda var välbesökta.

Utvärderingarna visade att besökarna ger dialogerna ett snittbetyg på ca 2,7 av 3. Den

förväntade effekten av medborgardialogerna är ett ökat medborgarinflytande, en ökad tillit

till kommunen som samhällsutvecklare samt ett ökat valdeltagande till kommunala val. Under

2020 har två lokalsamtal hållits på en ort. Lokalsamtalet med förtroendevalda fick först ställas

in p.g.a. Covid-19 men hölls sedan i ny form i juni och utifrån de försiktighetsåtgärder som

behövde vidtas kring sammankomster. Covid-19 kommer att ha en påverkan både på

dialogarbetet i sig under året men också på utvecklingen i samhället, vilket blir en viktig fråga

för demokratiberedningen att följa. Under hela mandatperioden 2019-2022, kommer 10 av

kommunens bygder besökas.

Gislaveds kommun arbete för att utveckla attraktiva livsmiljöer för invånare präglas av

arbetet med de strategiskt viktiga uppdragen gällande centrumutveckling i Anderstorp och

Gislaved. Arbetet har, och kommer fortsättningsvis, att stärka kopplingar till

medborgardialog och andra metoder som möjliggör en bred delaktighet och inflytande.

Arbetet med riskvärdering, sanering och utveckling av förorenade områden kommer att vara

en central del i arbetet, då just förorenade markområden är ett hinder för kommunens

fortsatta utveckling. Här behövs nya, innovativa metoder som går hand i hand med

tillsynsmyndigheternas krav. För att bland annat testa olika metoder för hållbar sanering så

fortsätter arbetet i pilotprojekt, Bro till Bro i Anderstorp. Det syftar också till att skapa

möjlighet till att området ska kunna omvandlas från industriområde till område för bostäder

och rekreation.

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Anderstorp Gislaved har inletts

men även detta kommer att påverkas av Covid-19 avseende dialogarbetet som inte har

kunnat påbörjas under våren utan kommer att inledas under hösten och i nya former

anpassade till läget med Covid-19.

Koncernen kraftsamlar kring hållbarhetsfrågorna med dialogen som främsta verktyg. Arbetet

har gett goda resultat. 2019 hamnade kommunen nationellt på plats 20 i kategorin mindre

städer/tätorter och landsbygdskommuner i Aktuell Hållbarhets rankning av kommunernas

arbete för att på bred front mäta ambition och aktivitet. Kommunen hamnar på andra plats
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bland kommunerna i Jönköpings län. Sedan 2017 har Gislaveds kommun klättrat från plats

144 till 74. Gislaveds kommun ligger generellt bra till bland de mittersta 50% av

kommunerna, i jämförelsedatabasen Kolada. Bäst resultat har kommunen på hälsa och

välbefinnande.

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt. Att uppfylla åtagandena i

Parisavtalet och målen i Agenda 2030 inom miljö, energi och klimatfrågor är viktigt. Ett aktivt

arbete har genomförts i samverkan med de kommunala bolagen för att bredda samverkan

och samarbete i frågorna med företagen i kommunen. Exempel på samverkansfrågor har

varit elkraftsförsörjning, infrastruktur kring laddstolpar och solceller. Det pågår ett

samordningsarbete av kommunens åtaganden i den regionala Grön handlingsplan. I ett tidigt

skede konstaterades att det finns behov av samverkan och samordning av flera naturvårds-

och grönstrukturfrågor. Därför har exempelvis frågor som invasiva arter och biologisk

mångfald också lyfts in i arbetet.

Ett viktigt verktyg i arbetet inom samhälle och demokrati är att sprida kunskap och

information om hållbarhetsfrågor. I vilken form aktiviteter såsom Hållbarhetsveckan och

andra arrangemang kommer att på grund av Covid-19 ske i andra former och mer digitalt.

Kommunen arbetar med att fördjupa samarbetet med näringslivet. En god samverkan mellan

kommunen och näringslivet ska underlätta för nya etableringar av företag och bidra till

kompetensförsörjningen. SKRs Nöjd Kund Index (NKI) visar att företagen som har kontakt

med kommunen överlag är nöjda med den service och det bemötande som de har fått.

Resultatet i Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning har försämrats i år, men det

gäller generellt för rikssnittet. Detta beror troligtvis på att den bakomliggande enkätens

frågor är nya för i år och att vi i slutet av förra året gick in i en konjunkturavmattning.

Samarbetet i nuläget präglas i allra högsta grad av den rådande situationen med Covid-19,

bland annat genom det uppstartade Företagsrådet. Lokala företag ställer om sin produktion

för att kunna bidra med skyddsutrustning. Kommunen har gjort insatser för näringslivet

såsom senarelagt sista datum för fakturor, bland annat för vatten och avlopp, till sista

oktober och tidigarelägger möjligheten för uteservering på allmän platsmark.

En hållbar samhällsutveckling kan inte ske enbart på lokal nivå. Samverkan regionalt och

nationellt är viktigt, också för att flytta fram de lokala positionerna. Gislaveds kommun

genomför och samverkat kring insatser på regional såväl som nationell nivå och kommer

fortsättningsvis att göra så. Precis som tidigare deltar kommunen i länets fokus- och

arbetsgrupper. På nationell nivå ingår Gislaveds kommun i referensgruppen för Svenska FN-

förbundets projekt Glokala Sverige, som syftar till att öka kunskap och medvetenhet om

Agenda 2030.

2.3.3Arbetsgivare

I kommunens uppdrag som arbetsgivare ingår bland annat att möta de utmaningar som finns

inom kompetensförsörjningsområdets alla delar: att attrahera, behålla, utveckla och

avveckla/ställa om kompetens. Som arbetsgivare strävar kommunen efter att vara en

attraktiv arbetsplats. Både offentliga och privata arbetsgivare står inför stora

rekryteringsutmaningar de kommande åren. Andelen äldre och yngre ökar, medan gruppen

som arbetar blir mindre och kommer även ut på arbetsmarknaden allt senare. På kort tid
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kommer cirka tio procent av Gislaveds kommuns nuvarande medarbetare att gå i pension.

En kompetensförsörjningsstrategi är antagen av kommunfullmäktige och det finns en plan för

hur arbetet med kompetensförsörjning ska hanteras på förvaltningsnivå. Utifrån

förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner kommer kommunen som helhet kunna skapa

bättre aktiviteter som bidrar till att behålla och utveckla medarbetare. För att ytterligare

stärka medarbetarskapet, bör insatser som leder till ett förlängt arbetsliv för både chefer och

medarbetare prioriteras, liksom arbetet med organisationskultur. Inplanerade aktiviteter för

att arbeta med organisationskulturen är: chefsforum, då alla chefer samlas liksom G-kraft

som en medarbetaraktivitet som detta år kommer hållas digitalt och på varje arbetsplatsträff.

2.4 Kritiska kvalitetsfaktorer

Utifrån kommunens grunduppdrag så har det identifierats olika områden, eller faktorer, där
det bedöms särskilt viktigt att ha god kvalitet. Har kommunen god kvalitet och effektivitet
inom dessa faktorer så säkerställer kommunen att grunduppdraget har utförts väl.
Kvalitetsfaktorerna har tagits fram genom att utgå från fyra olika perspektiv: målgrupp,
ekonomi, medarbetare och verksamhet.

Vid varje uppföljning görs en bedömning av hur väl dessa faktorer är kvalitetssäkrade:

• Godkänd (grön) – Vi har en god kvalitetssäkring av denna faktor.

• Varning (gul) – Det finns risk för att vi inte har kvalitetssäkrat denna kritiska faktor,
åtgärder pågår.

• Inte godkänd (röd) – Vi har inte kvalitetssäkrat denna kritiska faktor, åtgärder ska vidtas.

2.4.1Målgrupp

2.4.1.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet

Beskrivning

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad fiberutbyggnad

särskilt kritiskt.

Kommentar

Gislaveds kommuns bredbandsstrategi innebär att minst 90 procent av kommunens invånare

och näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s i

överföringshastighet senast år 2020. Statistiken från Post- och telestyrelsen från mars 2020,

visar att ca 82% av hushållen i Gislaveds kommun har tillgång till fibernät om 100 Mbit/s. Av

de som har tillgång till fibernät finns 69% i glesbebyggt område. Utbyggnaden i just

glesbebyggt område har haft en positiv utveckling och har ökat med 16 procentenheter.

Kommunfullmäktige har gett Gislaved Energi i uppdrag att skapa möjligheter för Gislaveds

kommuns invånare att få samma villkor till en IT-infrastruktur. Flertalet föreningar har bildats

i kommunen och arbete med utbyggnad har pågått intensivt. En särskild

bredbandssamordnare har anställts i bolaget, för att säkerställa att arbetet drivs framåt.

Trots det finns det fortfarande områden på landsbygden som inte är utbyggda och där

invånare och näringsliv saknar möjlighet att ansluta sig till fibernätet. I dagsläget kan
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konstateras att det finns bristande intressen från marknaden att bygga ut i kommunens

landsbygdsområden samtidigt som underlaget för att bilda och driva fiberförening inte är

tillräckligt stort. Mot bakgrund av ovan är bedömningen att det finns risk att vi inte kan

kvalitetssäkra denna kritiska faktor.

2.4.1.2 Graden av digital mognad i organisationen

Beskrivning

För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en

förutsättning.

Kommentar

Digital mognad är en organisations förmåga att tillgodogöra sig fördelarna av digitaliseringen.

Inom Gislaveds kommun görs uppföljning av den digitala mognaden på en lednings- och

strukturnivå och därefter på medarbetarnivå. I samarbete med länets digitaliseringsråd

gjordes hösten 2018 den första undersökningen på lednings- och strukturnivå och det har

gjorts en ytterligare under våren 2019. Undersökningen visar på kommunens grundläggande

förutsättningar och vad som behöver förbättras. För Gislaveds kommun visar det på att

styrkorna ligger inom områdena: effektivitet, innovation och organisation och svagheterna

inom områdena: användare, teknik och balansering. Det innebär att den digitala förmågan är

relativt god, men det finns ett tungt digitalt arv. Det har visat sig mycket tydligt i förarbetena

inför skiften av system som t.ex. ekonomisystem och personalsystem. Det tunga digitala

arvet medför ett stort merarbete för att kunna gå in i nästa steg i digitaliseringen.

Översyn av arbetssätt och standardisering är en förutsättning för att ta nästa steg och för att

kunna tillgodogöra sig nyttor av digitaliseringen. När detta görs, analyseras också vilka

kompetenser som kommer att behövas framöver och hur arbetet ska ske med den digitala

mognaden hos våra medarbetare. Det kopplas också ihop med projektet kring

kompetensförsörjning och framtagandet av kompetensförsörjningsplaner.

Att Gislaveds kommun aktivt har använt möjligheten med e-arkiv vid skifte av system och vid

avställning av system samt vid dessa tillfällen analyserat nyttan, har bidragit till att höja den

digitala mognaden. Liksom arbetet i innovationslabbet med RPA (Robotic Automation

Process). Situationen med Covid-19 och ökningen av digitala möten, bedöms också ha

förflyttat den digitala mognaden framåt. Status på den kritiska kvalitetsfaktorn bygger på det

tunga digitala arvet och den kompetensförflyttning som behöver göras.

2.4.1.3 Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag

Beskrivning

Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är

viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet

och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna

och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och

skapa medborgarinflytande.
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Kommentar

Enligt SCB:s medborgarundersökning (2019) så placerar sig Gislaveds kommun sämre än

snittet för frågorna inom Nöjd-Inflytande-Index (NII). Enligt undersökningen är det särskilt

inom områdena Förtroende samt Påverkan där förbättringar kan bidra till att stärka

helhetsbetyget. I undersökningen deltog 135 kommuner och det genomsnittliga

betygsindexet för NII var 39. Gislaveds kommuns betygsindex för NII var 31.

Inom området Förtroende når Gislaveds kommun betygsindex 33 med en felmarginal på ±2,7,

att jämföra med betygsindex 43 för samtliga kommuner. Inom Påverkan når Gislaveds

kommun betygsindex 29 med felmarginal ±2,6, jämfört med betygsindex 38 för samtliga

kommuner.

Jämfört med tidigare år har Gislaveds kommun i 2019 års medborgarundersökning lägre

betygsindex inom samtliga områden av NII. Minskningen är störst inom området Förtroende,

där Gislaveds kommun i 2014 års medborgarundersökning hade betygsindex 50, att jämföra

med 2019 års betygsindex 33.

Samtidigt visar utvärderingar som gjorts, exempelvis i samband med Gislaveds kommuns

Lokalsamtal, att arbetet med dialogverksamhet som Demokratiberedningen genomför är

uppskattat. Det finns också indikationer i samhället på att civilsamhällets föreningsliv är på

nedgång, likaså det politiska deltagandet inom partier och parlamentariska organ, liksom

tilltron till demokratin som helhet. Därför bildar dialogverksamheten som utförs av

kommunen både en viktig plattform för invånarna att föra fram sina åsikter, men även för

kommunen för att kommunicera sitt resultat. Det senare utgör en stor pedagogisk uppgift

för kommunens politiker och tjänstepersoner.

Arbetet som utförs idag genom Lokalsamtal, Gymnasiedialog och andra typer av

medborgardialoger, behöver utvecklas för att kvaliteten i den kritiska kvalitetsfaktorn ska

vara god. Situationen med Covid-19 driver på utvecklingen av nya former av dialoger.

2.4.1.4 Tillgänglighet/Bemötande

Beskrivning

Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad

digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren.

Kommentar

Bedömningen är att kvaliteten är god. Resultat från gjorda mätningar och mängden nya e-

tjänster belägger detta. Arbetet har även kommit långt med att tillgänglighetsanpassa vår

hemsida enligt nya EU-direktiv, trots att stabsarbetet kring Covid-19 tog mycket resurser

från detta arbete.

Kontaktcenter (KC) är en stor del i arbetet kring god service och ett gott bemötande då det

är vägen för våra invånare att komma i kontakt med kommunen. Det ska vara enkelt med

snabb och bra service. KC hanterar ungefär 40% av alla ärenden utan inblandning av någon

annan avdelning eller förvaltning. Hos KC fångas invånarnas synpunkter upp och alla inkomna
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ärenden klassas i ett ärendehanteringssystem. Det görs oavsett om de kommer via e-tjänst,

telefon, besök eller e-post. På hemsidan finns flera ingångar till synpunktshanteringen, där

invånarna har möjlighet att skicka in synpunkter eller klagomål gällande bemötandet i

verksamheterna.

Det kanske viktigaste när det gäller bemötande är hur vi beter oss mot varandra i alla dagliga

möten.

Under våren färdigställdes en utredning av införandet av KC, vilken beställts av

Kommunstyrelsen. I samband med rapporten presenteras även förslag på utveckling för att

ytterligare öka servicegraden. Denna har på grund av Covid-19 ännu inte hanterats av

Kommunstyrelsen.

En viktig del för att öka tillgängligheten till våra tjänster och flexibilitet för invånarna är

användandet av digitala tjänster. Enkelt uttryckt kan man via en e-tjänst hantera sitt ärende

var som helst i världen och när man vill på dygnet. Men det är bara en liten del av de fördelar

som ökad digitalisering ger. Då ärenden kommer in via ett system så störs inte medarbetarna

löpande av frågor utan kan hantera dem i god ordning. Medarbetare kan omfördela resurser

när det är många ärenden och med tiden även förutse när dessa kommer och då vara

förberedda. Detta leder till att tjänstepersoner jobbar effektivare och med rätt saker, och i

slutänden att ärenden kan hanteras snabbare och därigenom förbättras servicen. Väl

hanterade ärenden minskar risken för följdfrågor och mindre stressade handläggare har

lättare att bemöta frågor som kommer. Detta resonemang innebär att även interna e-

tjänster kan vara med och bidra till förbättrad service externt.

2.4.2Verksamhet

2.4.2.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark

Beskrivning

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det

finns uppdaterade detaljplaner.

Kommentar

Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos bygg- och miljöförvaltningen, men

sker i samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild

plangrupp, där förvaltningsövergripande representanter på operativ nivå diskuterar de olika

detaljplanerna som är aktuella för upprättande. Därutöver sker strategisk samverkan på

förvaltningsövergripande nivå i den strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat

möjliggjort gemensamma prioriteringar i detaljplanarbetet men även inom strategiska

markfrågor, som för förvärv och försäljning för att snabbt kunna tillgodose behovet av mark.

Nya arbetssätt har etablerats i den strategiska markgruppen för att bli effektivare. Under

2019 uppdaterades viktiga styrdokument för att på ett ännu bättre sätt tillgodose invånares

och företags behov av mark för etablering och möjlighet att ytterligare förbättra arbetet med

att ta fram detaljplaner. Bedömningen är att kvaliteten för denna faktor är god.
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2.4.2.2 Samverkan internt och externt

Beskrivning

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som

externt särskilt kritiskt.

Kommentar

Externt pågår flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas samverkan inom

GGVV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom säkerhet och räddningstjänst, inom

överförmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, samverkan kring sjön Fegen och

avfallsfrågor (SÅM). Det har också inrättats en gemensam bygg- och miljönämnd med

Tranemo kommun från och med 2019 och där området för samarbete under våren utökats

med detaljplaneområdet. Samverkansformer förändras också utifrån behov. Ett sådant

exempel är Entreprenörsregionen där fullmäktige ställt sig bakom att den ekonomiska

föreningen ska avvecklas. Entreprenörsregionen kommer istället att vara ett nätverk för

inspiration-, erfarenhets- och kunskapsutbyte som främjar medlemmarnas arbete för en god

utveckling av näringslivet i regionen. Nöjdheten med den externa samverkan i

referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor, i rådet för social hållbarhet och vid

näringslivsdialogen mäts under senhösten. Tidigare mätningar visar på en hög nöjdhet bland

de externa samverkande parterna och nya samverkansområden har tillkommit i år.

Samverkan ses som förutsättningen för att tillsammans se helheten, växla upp varandras

resurser, få tillgång till kompetenser och därmed kunna möta olika utmaningar som

kommunen och de samverkande parterna står inför.

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta operativa

styrgrupper, där även bolagens VD ingår, samt genom den fasta beredningsgruppen för

digitalisering. Samverkansparterna är, i de mätningar som gjorts, i hög grad nöjda eller nöjda

med den interna samverkan i de olika organen. Det har genomförts en stor förflyttning av

kommundirektörens ledningsgrupps arbete. En förflyttning som har möjliggjort ett

gränsöverskridande arbete med helhetssyn. Detta arbete påbörjades redan 2016 och utgör

nu en grundplatta som är nyckel till att kunna växla upp det gränsöverskridande arbetet. De

operativa styrgrupperna är kopplade till ledningsgruppen, för att arbeta vidare med och ta

hand om, kommunfullmäktiges målområden med både aktiviteter och ytterligare

arbetsgrupper för att tillsammans arbeta med och ge den bästa möjliga utväxlingen på de

utvecklingsområden som pekats ut. De effekter som börjar synas är den förflyttning som

görs både med näringsliv, övriga externa aktörer samt inom kommunen. Det har blivit en

kraft i de områden och med de uppdrag som arbetas med. Detta är mycket på grund av att

de grunduppdrag som tillhör nämnderna görs där och i de kommunövergripande delarna kan

koncentrationen riktas på ett mycket mer kraftfullt sätt.

I samband med att mätningar görs kring nöjdheten med den externa och interna samverkan

blir det ofta också ett bra samtal och reflektion kring samverkan i den aktuella

samverkansgruppen och vad som kan förbättras och utvecklas.
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2.4.2.3 Arbetssätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten

Beskrivning

Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god

kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer

samarbete är särskilt kritiskt

Kommentar

Gislaveds kommuns styrmodell är i grunden en modell där arbetssätt ska utformas efter

målgruppens behov och efter den kunskap som medarbetaren närmast målgruppen har. För

att det ska fungera och det ska vara en god kvalitet och skapa en effektiv verksamhet,

behöver arbetet med styrmodellen fungera fullt ut. Det finns idag ett behov av fördjupning i

styrmodellen ute i verksamheterna för att kvaliteten på faktorn ska vara god.

Utvecklingsarbeten som planerats tar lite längre tid än beräknat på grund av Covid-19.

Ett område som tydligt synliggör arbetssätt är digitalisering av processer. I samband med att

ett system byts ut, så går alla processer för systemet igenom och kartläggs. Gamla arbetssätt

och processer byts ut mot enklare och transparenta processer där arbetssätt ska vara

ändamålsenliga. Det innebär också ökad kvalitet och informationssäkerhet. Ett exempel är

införandet av nytt ekonomisystem som innebär att vi kan ta bort 2-3 system och här har vi

arbetat mycket med att skapa enkla och transparenta processer. Digitalisering är ett naturligt

verktyg för effektivitet, förbättrad kvalitet och automatisering av processer.

När ett nytt behov uppkommer är medarbetares egen bedömning att de i första hand tänker

digitala lösningar och där användare involveras i processen. Det gör det möjligt att se

användares faktiska behov och skapa processer som är ändamålsenliga för verksamheterna

och våra invånare.

Under förra året infördes ett antal nya digitala tjänster och lärdomen av dessa införande är

att tjänsteägande efter projektslut och i skarp drift måste göras klart under projektet. Detta

är ett exempel på förbättringar som behöver göras för att denna faktor ska kunna bedömas

som grön.

Under 2020 planeras för att börja arbeta tydligare med nyttorealisering. Det betyder att

kommunen ska öka förmågan att identifiera och införa de IT-investeringar som ger störst

verksamhetsnytta samt säkerställa att nyttan realiseras.

För att fullt nå grön nivå på faktorn behöver samarbetsförmågan fördjupas inom

organisationen och att vi aktivt arbetar med vilka kompetenser vi behöver framåt och säkrar

dem.

2.4.2.4 Hållbar organisation

Beskrivning

Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska

genomsyra alla kommunens verksamheter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland

tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt.
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Kommentar

För att öka kunskapen i organisation om Agenda 2030 finns idag olika strategiska verktyg

som används. Det har även tidigare gjorts olika utbildningsinsatser för gymnasielärare och

vissa förtroendevalda för att informera om samt öka kunskapen om Agenda 2030. Ett annat

exempel är Fokus hållbarhet - en återkommande vecka med invånare, medarbetare och

förtroendevalda som målgrupp i syfte att öka kunskapen om de globala målen och Agenda

2030. Under början av året har en struktur för kommunens samlade arbete med

barnkonventionen gjorts. Arbetet med barnkonventionen bidrar till att arbeta mot globala

mål såsom god utbildning, minskad ojämlikhet och jämställdhet. För dessa olika aktiviteter

och strategiska verktyg behöver uppföljningarna öka för att kunna säkerställa att det är god

kvalitet inom området.

Under början av 2020 var det tänkt att den planerade hållbarhetsstrategin skulle vara ett

verktyg för att planera och följa upp arbetet mot Agenda 2030 i organisationen. Tyvärr är

flera planerade delar, såsom dialog med invånare, uppskjutet på grund av situationen kring

Covid-19. För att öka både mätning och kvalitetssäkring inom de delar av de globala målen

som rör klimatet, så pågår arbetet med att ta fram organisationens samlade klimatpåverkan.

Det finns även ett verktyg som kommer används för att utvärdera och bedöma i vilken grad

ett projekt i kommunen uppfyller de globala målen. Uppföljningsverktyget kommer användas

i en pilot i ett projekt under hösten 2020.

2.4.2.5 Intern och extern kommunikation

Beskrivning

Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter

och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett

helhetstänk med bra intern kommunikation.

Kommentar

God kommunikation är en viktig faktor för ett framgångsrikt arbete. Grogrunden för

spekulation är som störst när information saknas eller är bristfällig. Om vi, förutom att vara

transparenta och publicera protokoll med mera, lyckas kommunicera varför beslut fattas

kommer förståelsen för vårt agerande öka. Detta gäller både internt och externt och är lika

viktigt i båda dimensionerna.

Bedömningen gul grundar sig på att vi är mitt i ett anpassningsarbete av webben till det nya

webbdirektivet. Dessutom arbetar vi med tekniska problem som gör att vårt intranät idag är

långsamt och det drar ned vår effektivitet.

Internt

Vi arbetar aktivt med vår internkommunikation där vårt intranät ”Insidan” är huvudkanalen. I

internkommunikation ingår även annan informationsspridning som APT och andra träffar.

Målet är att ha medarbetare som är välinformerade och trygga i sin egen roll men också med

vad som händer inom kommunen. Detta för att skapa goda ambassadörer som vill och vågar

stå upp för oss och de beslut vi fattar. Sen i höstas rapporterar kommundirektören efter
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varje möte med Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) kort om viktiga frågor som

varit uppe. Detta för att öka transparensen och känslan av delaktighet i hela organisationen.

Intern kommunikation är ibland onödig och belastar fel personer. Därför arbetar vi med att

styra upp de flöden vi kan och skapa tid för att arbeta med sina primära uppgifter.

Därigenom kan medarbetarna ge bättre service i sina respektive roller både internt och

externt. Ett bra exempel på detta är att skapa e-tjänster där vi internt beställer av varandra.

Genom en e-tjänst kommer uppdragen in och kan hanteras av den som är bäst lämpad för

just det uppdraget vid just den tidpunkten. När uppdraget är slutfört stängs det i

ärendehanteringssystemet. Med tiden får vi en bra uppfattning av vilken typ av uppdrag som

kommer in, hur lång tid de tar att genomföra och om det finns ”säsongsvariationer”. Denna

information hjälper oss att planera vårt arbete ännu bättre. En annan typ av tjänster som

utvecklas just nu är RPA. Det handlar om att helt automatisera enklare flöden med hjälp av

särskilda dataprogram (robotar). Detta tar helt bort tidskrävande arbetsuppgifter och frigör

tid för medarbetarna.

Effekterna av fler e-tjänster internt är att vi kan optimera våra resurser. Vi fokuserar på rätt

saker, blir inte störda lika mycket i vårt arbete och i slutänden får vi nöjdare ”kunder”

internt.

Externt

Att ha en öppen och tydlig kommunikation med våra invånare är avgörande för att behålla

ett högt förtroende för kommunen som organisation och för vårt demokratiska system. Det

är sedan länge kommunens målsättning att vara öppen och transparent med vår information.

Vi live-sänder våra möten från fullmäktige, publicerar protokoll från fullmäktige och alla

nämnder på vår hemsida. Vi publicerar information via webb, sociala medier, egna utskick

direkt till invånare samt i tidningar. Vi försöker också vara så öppna och konkreta gentemot

media som möjligt.

En viktig princip är att vår webb är huvudkanalen för vår information. Vi kan inte säkerställa

att exakt samma information går ut i alla kanaler och risken för feltolkningar ökar då snabbt.

Därför hänvisas vissa frågor till webben för att invånarna garanterat ska få ta del av samma

information.

Ett viktigt arbete som pågår för att förbättra vår kommunikation är att säkerställa att

hemsidan lever upp till kraven i webbdirektivet från EU. Syftet med webbdirektivet är att

information som publiceras av offentliga aktörer ska vara tillgänglighetsanpassad. Det innebär

att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta till sig av den information som publiceras. 23

september 2020 börjar detta gälla och vi är på god väg. Dock har arbetet med Covid-19 tagit

resurser från arbetet samt att projektledaren för arbetet har slutat på sin tjänst. En

tillgänglighetsanalys pågår för att säkerställa vad som behöver åtgärdas så att anpassning sker

i tid.

Även externt ökar andelen e-tjänster. Dessa är tillgängliga dygnet runt, så invånarna kan

kontakta kommunen när det passar dem själva. Fördelarna är de samma som internt, att det

frigör tid och vi kan fokusera på rätt saker. Det leder till en högre servicenivå gentemot våra

invånare.
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2.4.3Medarbetare

2.4.3.1 Tillgång till rätt kompetens

Beskrivning

Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen

ska kunna leverera god service och nå goda resultat.

Kommentar

De externa rekryteringar som är genomförda fram till kvartal två visar att det finns

kvalificerade sökande till merparten av tjänsterna. I vissa fall saknas längre erfarenhet, men

utlysta tjänster har kunnat återbesättas enligt plan.

En framtida utmaning blir att kunna ställa om den interna kompetens som finns, då det

kommer att saknas kompetens i alla sektorer i samhället. Här kommer förvaltningarnas

kompetensförsörjningsplaner spela en viktig roll där inventering av kompetens sker på 1, 3

och 5 års perspektiv. Riktlinjen för vidareutbildning och fritidsstudier kommer möjliggöra

och motivera medarbetare att utveckla sig inom yrkesområdet, samt förhoppningsvis stanna

kvar inom Gislaveds kommun.

2.4.4 Ekonomi

2.4.4.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar

Beskrivning

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt

kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga.

Kommentar

Det är av största vikt att nämndernas och kommunens prognoser har en stor säkerhet.

Prognoserna är verktyg som med rätt träffsäkerhet och vid behov kan bidra till att

verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i rätt tid. En låg träffsäkerhet kan få

konsekvenser som att fel beslut fattas, att det fattas i fel tid eller inte alls. För att kommunen

ska kunna planera resurser och prioritera både politiskt och i de olika verksamheterna

behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheterna och vara

synkroniserade. Beslut måste kunna fattas om hur kommunen ska handla för att vid årets slut

klara ekonomi och verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering

göras och vid stora underskott ska åtgärder sättas in. I första hand ska över- och underskott

hanteras i respektive nämnd.

Bra prognoser ger bara en förutsättning till att gasa eller bromsa, men prognoserna behöver

visa så rätt som möjligt för att detta ska kunna ske. Årets prognos är en prognos som är

extremt osäker. I och med att kommunen och övriga världen befinner sig i ett läge där

världsekonomin, Sveriges ekonomi och också Gislaveds kommuns ekonomiska

förutsättningar ändras varje dag är en hållbar ekonomisk prognos på längre sikt nästintill
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omöjlig att få till. Det är viktigt att kontinuerligt följa de ekonomiska svängningarna både

lokalt och globalt.

Coronapandemin har inneburit att det har varit svårare att göra säkra prognoser.

2.4.4.2 God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt

sätt.

Kommentar

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i kommunfullmäktiges övergripande

samt finansiella mål.

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt

sätt. Begreppet innebär krav på att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett

effektivt sätt. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning, måste det

finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta

säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Detta ska både kunna parera svängningar i omvärlden samt vara en förutsättning för

kommunen att kunna investera. Risken med att ha ett för lågt resultat, innebär att vid minsta

svängning i omvärlden, pensioner eller något annat som påverkar kommunen, kommer det

att direkt slå tillbaka på nämnderna.

Det är av största vikt att alla nämnder håller sig till de ramar som kommunfullmäktige har

lämnat. Görs inte detta sätts hela kommunen i ett mycket svårt läge. Med ett minusresultat

är kommunen dessutom ålagd att inom tre år återställa underskottet, och ett besparingsläge

blir aktuellt.

Kommunfullmäktiges mål är av den långsiktiga karaktären och många arbeten är startade och

börjar ge resultat. Både i det förebyggande syftet och kring reella aktiviteter för att ta

kommunen framåt.

En svårighet att bedöma god ekonomisk hushållning finns i det osäkra läge som vi befinner

oss i just nu. Ordinarie verksamhet står tillbaka och kommer att behöva stå tillbaka under en

period framåt vilket också innebär att omprioriteringar kommer att behöva göras. I dagsläget

gör vi bedömningen att Gislaveds kommun trots allt klarar en god ekonomisk hushållning

med viss reservation för både det finansiella målet samt för övriga mål.

2.5 Mål

Kommunens mål är framtagna utifrån det som prioriterats i kommunens utvecklingsarbete.
Alla kommuner är skyldiga att ha god ekonomisk hushållning. För Gislaveds kommun innebär
god ekonomisk hushållning följande mål:
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2.5.1Det goda livet

2.5.1.1 Öka upplevd trygghet och hälsa hos barn och unga

Kommentar

Den operativa styrgruppen har under våren arbetat med att analysera och definiera

uppdraget. En del i detta har varit att hitta inriktningar på arbetet. För att fokusera så

beslutades att satsa kraften på de delar av samhället där den sociala skyddsnivån är som lägst.

För att bättre förstå orsaker till ungas otrygghet så har styrgruppen tittat på olika

trygghetsenkäter och även tagit beslut om att bilda en arbetsgrupp som ska hålla dialoger

med ungdomar i kommunen under hösten 2020. Dialogerna ska fånga upp sådant som

enkäter inte fångar upp och som förtydligar berättelserna bakom statistiken. I praktiken

handlar det om att fånga upp hur unga själva upplever sin egen trygghet och frågor kring

psykisk hälsa. Under hösten planeras att genomföra dialogerna för att därefter kunna besluta

riktningar i det fortsatta arbetet.

Som en del i uppdragen för alla operativa styrgrupper ska indikatorer tas fram för att följa

utvecklingen inom området. Det är däremot mycket komplext att finna indikatorer som

beskriver orsak-verkan i ett samhälle med så många olika aktörer och samband som i många

fall bygger på subjektiva upplevelser. Resultatet av en aktivitet eller insats kan vara en

delmängd i ett större arbete eller ha effekt på lång sikt. Mer tid behövs för att arbeta fram

indikatorer. Dessa ska kunna mätas årligen och kan komma att skilja sig från de som just nu

finns listade i rapporten.

Dessvärre har Covid-19-pandemin medfört att arbetet har försenats.

2.5.2Attraktivitet och hållbar utveckling

2.5.2.1 Bygg fler bostäder och förbättra infrastrukturen i hela kommunen.

Kommentar

Gislaveds kommuns förutsättningar för att det byggs fler bostäder är starkt kopplad till

kommunens boendeattraktivitet. Attraktiva boendekommuner har en stark uppkoppling mot

omvärlden, både fysiskt genom väl utbyggd infrastruktur i form av pendelmöjligheter, vägar,

järnväg etc. Även digitalt genom hög andel hushåll med bredbandsuppkoppling. Att vi kan

erbjuda varierande boendeformer i attraktiva lägen, är även avgörande för att tilltala

människor i olika åldrar och olika faser i livet att vilja bo i vår kommun.

När det gäller att förbättra infrastrukturen så har fiberanslutningsgraden ökat med 4% sedan

föregående år, från 78 till 82%. Arbetet går åt rätt håll, men att bygga ut fiberanslutningen

fullt ut till landsbygden kommer innebära mycket stora kostnader. Höghastighetsuppkoppling

kan dock möjliggöras genom teknikutveckling, t.ex. 5G.

Fram till 15 juni 2020 har det beviljats 24 bygglov för enbostadshus samt 4 bygglov för

tvåbostadshus. Detta innebär att bygglov har beviljats för totalt 32 bostäder. Än så länge har

dock inga slutbesked för bostäder utfärdats under året. För att få fart på bostadsbyggandet
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krävs att fler än det kommunala bostadsbolaget bygger. Genom att vi visar upp det som

händer och allt som vår plats har att erbjuda kan vi bidra till att skapa ett intresse för att

bygga och bo i vår kommun.

Antalet genererade bostäder samt turtätheten inom kollektivtrafiken, kommer att följas upp i

slutet av året i samband med årsredovisningen.

2.5.2.2 Öka användandet av förnyelsebar energi

Kommentar

Arbetet går framåt och både antalet installerade solpaneler och andelen förnybara drivmedel

i kommunkoncernen har ökat sedan förra året. Bedömningen är att resultatet kommer att

fortsätta förbättras under året. I dagsläget är det de kommunala bolagen Gislaved Energi

Koncern AB och AB Gislavedshus som har installerat solpaneler. En stor potential ligger i att

även använda takytorna på våra kommunala fastigheter för att sätta upp solceller.

När det gäller antalet fordon som körs på fossilfria drivmedel, så är det i år drygt 70% av

fordonen. Det finns ingen tidigare data att jämföra med, men i den kommunala

organisationen (exkl. bolagen) så höjdes andelen fossilfria bilar från 56% under 2018 till 74%

under 2019. Vad gäller enbart personbilar var andelen hela 85% jämfört med 69% under

2018. Detta beror till stor del på att äldre bilar har bytts ut mot miljöbilar/fossilfria bilar.

2.5.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan

2.5.3.1 Öka samverkan och arbeta aktivt tillsammans med näringslivet

Kommentar

Gislaveds resultat som helhet försämras i Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat år

2020. Det ska då understrykas att resultaten överlag försämrats för rikets kommuner. En

förklaring till detta kan vara att enkäten har omarbetats i år jämfört med tidigare år och att

frågorna delvis har förändrats. Ytterligare en förklaring kan vara att vi gick in i en global

konjunkturavmattning i slutet av förra året.

Utifrån företagsklimatundersökningen så anser företagen inte att det behöver vara fler

dialoger. Det är därför troligtvis andra delar som kommer att vara mer avgörande för att

stärka samverkan. Ett viktigt arbete ligger i att konstatera hur kommunen kan förstärka där

det redan finns aktiviteter, t.ex. kopplat till skolan. Kommunen behöver även fundera över

hur kommunikationen kan förbättras så att det blir mer känt vad kommunen gör och

erbjuder.

Gislaveds kommun har höjt sitt Nöjd-kund-index (NKI) från 71 (2018) till 75 (2019) och

klättrar därmed från plats 113 till plats 68 i Sverigerankingen. Det är en förbättring med 46

platser jämfört med föregående år. Gislaveds kommun förbättrar även vårt betyg inom

samtliga serviceområden som omfattar information, tillgänglighet, bemötande, kompetens,

rättssäkerhet och effektivitet.

Inom de olika verksamhetsområdena utmärker sig kommunen när det gäller
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livsmedelskontroll där kommunen får ett NKI på 82 jämfört med snittet på 78 för samtliga

kommuner. Även bygglov får ett gott betyg med ett NKI på 71 jämfört med Sverigesnittet på

64.

Det pågår flera olika aktiviteter där kommunen och näringslivet aktivt arbetar tillsammans,

vilket kan bidra till att öka samverkan även fortsättningsvis.

2.5.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

2.5.4.1 Förbättra organisationskulturen

Kommentar

Arbetet med att förbättra organisationskulturen hanteras av den operativa styrgruppen för

"Sveriges ledande offentliga arbetsgivare". Gruppen startade sitt arbete vid årsskiftet och

gjorde planer för att initiera arbetet i samband med organisationens årliga chefsdag i april. Då

även kommunens nya kommundirektör skulle vara på plats. På grund av Covid-19 så ställdes

chefsdagen in och flera av gruppens medlemmar fick fokusera på hanteringen av pandemins

effekter. Efter sommaren återupptogs arbetet. Chefsforum och även G-kraft, där fokus ligger

på medarbetarna, är inplanerade. Där kommer fokusområdet vara en förbättrad

organisationskultur. En tydlig koppling kommer också att göras till den organisationsöversyn

som ska påbörjas i kommunen och hur vi kan stärka medarbetarskapet i en eventuell

förändring. Det i sig blir en viktig kulturbyggare för framtiden. Utöver detta behöver vi öka

transparensen och insynen i våra verksamheter, där mötesanteckningar och protokoll bör

vara tillgängliga för medarbetare i större utsträckning än vad de är i dag. Att förändra

organisationskulturen är inget som görs över en period, utan handlar om ett förändrat

arbetssätt där chefer och medarbetare varje dag agerar annorlunda. Ytterligare aktivitet för

att stärka förändringen är att arbeta mycket mer proaktivt mer vår internkommunikation.

2.5.5 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är
följande:

2.5.5.1 Resultatnivån under femårsperioden 2018-2022 ska uppgå till i genomsnitt minst 30

mnkr

Kommentar

Årets resultat beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat

resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 39,7 mnkr

för 5 års-perioden.

2.6 Uppdrag

Kommunfullmäktige ger uppdrag till en eller flera nämnder och bolag. Uppdragen ges för en
begränsad tid. De som fått uppdragen följer upp dem till kommunfullmäktige vid delår och
helår. I uppföljningen beskrivs vilka åtgärder och aktiviteter som gjorts för att genomföra
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uppdraget.

2.6.1Utreda förutsättningarna för en gemensam distributionscentral för

Gislaveds kommun. Utredningen ska omfatta en ekonomisk beräkning samt en

tidplan för genomförandet och ett förslag på organisatoriskt upplägg

Status

Pågående med avvikelse

Startdatum

2018-01-01

Slutdatum

2019-05-31

Kommentar

Uppdraget prioriterades ned under våren 2019. Under hösten 2019 tillsattes en

projektledare för utredningen. En första delredovisning gjordes för kommunstyrelsen 11

mars 2020. För att bättre kvantifiera både de faktiska kostnaderna och de potentiella

vinsterna i arbetstid och utsläppsreduktion som samordnad varudistribution kan medföra ska

kommunen delta i en workshopserie anordnad av Nationellt centrum för kommunal

samordnad varudistribution. Under dessa workshops kommer man att arbeta fram en

kostnads-nyttoanalys som ett beslutsunderlag. Dessa workshops skulle ha genomförts under

våren men på grund av Covid-19 har det förlagts till hösten.

2.6.2Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar,

särskilt inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Status

Försenad

Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

I Gislaveds kommun har flera nämnder visstidsanställningar. Dessa är av giltiga skäl såsom

vikariat, tillfällig anställning på grund av projekt eller annat tillfälligt uppdrag, liksom skollagens

bestämmelser kring begränsningar att tillsvidareanställda medarbetare som saknar

legitimation.

Inom socialnämnden har situationen på grund av Covid-19 under andra kvartalet 2020, gjort

att visstidsanställningarna ökat igen, efter att ha minskat något sedan 2018. Fortsatt arbete

med att schemalägga fast anställda medarbetare, och att använda resurspass på ett mer

effektivt sätt för att minska andelen visstidsanställda, är inte genomfört på ett optimalt och

strukturerat sätt. Det är en fortsatt prioriterad aktivitet.

Uppdraget är således inte fullt ut genomfört i socialnämnden, men i övriga förvaltningar anses
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det slutfört. Förslaget är att socialnämnden får förlängt uppdrag för att slutföra det.

2.6.3Öka den digitala verksamhetsutvecklingen

Status

Avslutad

Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Sammanfattande analys

Digital verksamhetsutveckling innebär att arbetssätt och processer förbättras och anpassas i

samband med att digitalt stöd införs. Digitalisering ger effekt och nytta först när den är

ändamålsenlig för verksamheten och användaren. I samband med detta så blir det också

naturligt att arbeta med den digitala mognaden, som är ett av sex prioriterade områden i den

Kommunala Digitala Agendan som gäller 2018-2020. Under första halvåret 2019 hade digital

verksamhetsutveckling genomförts inom fem nämnder och i förstudiefas/påbörjats i övriga.

Vid helåret har verksamhetsutveckling genomförts i sju nämnder och förstudiefas/påbörjats i

övriga. Under 2020 har digital verksamhetsutveckling i någon form skett inom i stort sett alla

verksamheter starkt pådrivet av Covid-19-pandemin. Utifrån nämnder och bolags

redovisning har det skett en ökning av den digitala verksamhetsutvecklingen med positiva

effekter för verksamhet, medarbetare och målgrupper under hela uppdragsperioden. Några

axplock från hela uppdragsperioden är:

 Skaderapporteringssystem - ger förbättrad uppföljning och underlag för förebyggande

åtgärder inom internt skydd

 Digital hantering av ärendehanteringssystemet Castor - pappersakter slopas för nya

ärenden år 2020. Skapar tidsvinster för såväl kansli på kommunstyrelsen och för

handläggare samt ger ökad informationssäkerhet.

 Fritid- och folkhälsonämndens nya boknings- och bidragssystem - skapat enklare

administration för målgrupper och medarbetare.

 Meröppet vid biblioteken i Smålandsstenar och Anderstorp - ökad tillgänglighet för

dels det vanliga lånet av böcker och dels samtidigt ökat innehållet i tillgängligheten på

tider när behovet av bemannat bibliotek är störst.

 Verksamhetsutveckling med förändrade arbetssätt för att använda digital teknik för

kultur-, kunskap- och informationsförmedling samt skapande verksamhet

 Portal för viktiga bygghandlingar - ökad informationssäkerhet och effektivare

arbetssätt.

 Inom räddningstjänsten protokollförs kontroller av utrustning och fordon digitalt.

Protokollen är kopplade till verksamhetssystemet och då får ansvariga indikationer på

brister.

 Distansundervisning med hjälp av digital teknik vilket förutsätter att arbetssätt ses
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över och anpassas

 Inom socialförvaltningen införandet av nytt verksamhetssystem där två system blir ett

system. Modern molnteknik knyter samman medborgare, myndighet och utförare.

 Digitalt verktyg för behovsbedömning inom funktionshinderverksamheten har införts

för att möjliggöra en mer jämlik biståndsbedömning och trovärdig resursfördelning.

 Digital avläsning av vattenmätare

 En RPA-plattform (Robotic Automation Process) är uppsatt inom innovationslabbet

och projekt pågår kring framtida organisation och med testpiloter. Idag finns

robotmedarbetare i drift inom kommunstyrelseförvaltningen, fritidsförvaltningen och

bygg- och miljöförvaltningen.

 E-arkivering tog vid årets början 2019 emot information från sex system och vid

helåret tas information emot från 11 system. Största effektiviseringsvinsterna finns i

förvaltningarna, men även i arkivhantering och besparing av arkivytor.

Tre bolag har genomfört verksamhetsutvecklingsinsatser såsom digital hantering av

felanmälan och arbetsorder, där smarttelefoner används i kombination med AB Gislavedhus

fastighetssystem. Gislaved Energi AB har infört surfplattor för tekniker, vilket förenklat

beredskapstjänstgöringen samt infört kameraövervakning som resulterar i färre resor och

större kontroll. Ett nytt ärendehanteringssystem har gett enklare hantering och tidsbesparing

och digitalt låssystem har gett ökad säkerhet. Näringslivsbolaget Enter har förbättrat

spårbarheten genom utökad användning och förändrat arbetssätt kring sitt kundvårdssystem

Tre bolag har även redovisat planerade insatser framåt.

2.6.4Öka användandet av välfärdsteknologin

Status

Avslutad

Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Sammanfattande analys

Användandet av ny teknik och välfärdsteknik är en möjlighet att underlätta, bibehålla kvalitet

och ge ett ökat värde för invånare, brukare och medarbetare. Detta är också ett av de sex

prioriterade områdena i den Kommunala Digitala Agendan som gäller 2018-2020. Under

uppdragsperioden har ny teknik införts och testats inom alla nämnder. Ny teknik har införts

inom alla bolagen. En viktig del i att öka den digitala mognaden och våga använda ny teknik är

innovationslabbet där bland annat telenärvarorobotar, drönare, RPA (Robotic Automation

Process) har testats i olika delar i verksamheten. Drönare används nu operativt t.ex. inom

räddningstjänsten och vi har robotmedarbetare som i drift genomför vissa delar i våra

processer inom tre förvaltningar. För att öka den digitala mognaden har innovationslabbet

också genomfört introduktion av RPA (Robotic Process Automation). Utifrån nämnders och
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bolags redovisning kan man konstatera att det har skett en ökning av användandet av ny

teknik med positiva effekter för verksamhet, medarbetare och målgrupper.

Några axplock på ny teknik som införts:

 Elever med funktionsnedsättningar får med teknikens hjälp stöd i att känna ökad

trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Det sker med kommunikationsstöd

i form av bildstöd, ljud- och talstöd samt film.

 Inom förskolans har man testat digitalt mikroskop, VR och AR mot bakgrund av

frågorna; om och hur tekniken hjälper barn i förskolan att förstå sin omvärld bättre.

 Digital tillsyn i form av trygghetskameror har ökat. För den enskilde innebär detta att

nattvilan förbättras.

 Digitala läkemedelsskåp som förbättrar säkerheten kring läkemedel.

 Appen ungdomsmottagningen online (UMO). Här kan kommunens ungdomar på ett

tryggt och enkelt sätt träffa en kurator, sjuksköterska eller barnmorska direkt genom

ett videosamtal online.

 Lokalvården har investerat i en helt ny maskinpark med robotdammsugare och

robotgräsklippare. Detta ger en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och möjlighet

till kostnadseffektivisering då vissa arbetsmoment minskar eller försvinner.

 VR-teknik för upplevelser av verksamheter och platser

 Tekniska arbetar med 3D underlag vid projekteringar

 Drönare används bland annat inom räddningstjänsten (effektiviserar operativa

insatser) och bygg- och miljöförvaltningen (för inmätnings-, kart-foto- och

inventeringsuppdrag)

 RPA (robotmedarbetare) finns i nuläget inom livsmedelsregistrering, lön.

verksamhetsstöd och fritid- och folkhälsa för utskick om påminnelser om

medlemskap som snart går ut.

 Användning av digital teknik för att öka tillgängligheten till våra evenemang och

skapande verksamheter. Detta har utvecklats på grund av Covid-19-pandemin och

omfattar livesänd föreläsning, konserter och föreställningar via Facebook, digitala

bokcirklar, instruktionsfilmer och skaparverksamhet via Youtube och Instagram.

Två intressanta samarbetsprojekt inom koncernen är dels användandet av solenergiteknik i

koncernens fastigheter och dels ett samarbete mellan Gislavedshus och socialförvaltningen

kring två "testlägenheter" för att pröva trygghetsskapande teknik. Gislaveds Energi Koncern

AB har ett viktigt uppdrag i att ge förutsättningar för ökad utbyggnad av bredband, vilket

bland annat görs genom bidrag. Avtal om stöd har hittills beviljats för sex sökande aktörer.

2.6.5Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern

verksamhet

Status

Avslutad

Startdatum

2019-01-01
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Slutdatum

2020-04-30

Kommentar

Sammanfattande analys

Ett ökat utbud av digitala tjänster (e-tjänster) för invånare och intern verksamhet förenklar

för användaren, ger ökad möjlighet att omfördela resurser och ger även underlag för att

analysera ärendemängden och hur den kan minskas med förebyggande insatser. Detta är

också ett av de sex prioriterade områdena i den Kommunala Digitala Agendan som gäller

2018-2020. Genom statistik kring våra e-tjänster, kan slutsatsen dras att både antalet e-

tjänster och användandet av dessa har ökat. I statistiken ingår inte de kommunala bolagen. I

axplocken nedan redovisas däremot de exempel på e-tjänster som AB Gislavedshus, Gislaved

Energi Koncern AB och Enter har infört.

Exempel på nya digitala tjänster:

 Interna e-tjänster inom ekonomiservice, lön- och HR-support samt kommunikation

 Söka, boka och betala en hallbokning

 Ansökningsprocesser inom räddningstjänsten för tillstånd

 Ansökan om transportdispenser, nyttjande av offentlig plats och flyttning av fordon

 Ansökan om plats inom förskola och fritidshem

 Digitalt provverktyg för högstadiet och gymnasiet

 Flerspråkigt digitalt läromedel med små korta filmer i skolans ämnen för

mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet

 Ansöka om ekonomiskt bistånd

 Lämna orosanmälan

 Anmäla intresse för tolk

 Informationsutskick kring faderskapsbekräftelser till nyblivna föräldrar via brevlådor

för digital myndighetspost, till exempel Kivra.

 Digitala kartor för friluftsanläggningar och utegym

 AB Gislavedshus: "Mina sidor", felanmälan, välja autogiro och e-faktura.

 Gislaved Energi Koncern AB: "Mina sidor" och app för att läsa av elförbrukning, se

fakturor och statistik, göra flyttanmälan och en chattfunktion.

 Enter, markdatabas, mark för etablering samt projektet Enter your way to Gislaved,

ett nytt digitalt lås där betalkortet används som identifikation för tillträde till platser

och tjänster såsom konferensrum (Smålandsstenar), simhall (Anderstorp) eller

hyrcyklar (Gislaved).

2.6.6Ta fram en statusbedömning av Gislebadet och dess livslängd samt

totalkostnad för renovering/komplettering av bassängen

Status

Avslutad

Startdatum

2020-01-01
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Slutdatum

2020-06-30

Kommentar

För att utföra uppdraget har Fastighet- och serviceförvaltningen tagit hjälp av externa

konsulter, WE-Group och Accent, vilka har expertkompetens på området.

WE-Group ger en statusbedömningen av byggnadens nuläge med klassificerade

riskbedömningar för varje del samt en kostnadsberäkning för en renovering. Förstudien från

Accent, innehåller en kostnadsberäkning för en tillbyggnad som ett komplement till att

endast renovera befintlig hall. Detta för att uppfylla delar av de behov som tidigare framtaget

lokalprogram har påvisat. Sist redovisar Accent en schablonkostnad för en nybyggnation som

jämförelse.

Den totala livslängden för en simhall är normalt ca 50 år. Gislebadet är från år 1969, vilket

gör att simhallen har passerat sin tekniska livslängd. I den befintlig anläggning så finner man

stora renoveringsbehov i samtliga områden i anläggningen.

Statusbedömningen visar på stora utmaningar och kostnader att renovera den befintliga

hallen, men också på utmaningar i att uppfylla de behov som framkommit i lokalprogram och

medborgardialoger. Uppskattningsvis beräknas en kostnad runt 123 mnkr eller ca 30 000 kr

per kvm för en renovering av befintlig simhall med en beräknad livslängd på 20-25 år. En stor

(20%) osäkerhetsfaktor handlar om hallens höga tekniska ålder med förlegade material och

till viss del även byggtekniker.

En renovering av befintlig hall ihop med en tillbyggnad om ca 2 000 kvm i syfte att uppfylla

del av behoven i lokalprogrammet, beräknas till en kostnad om ca 220 mnkr eller 34 000 kr

per kvm. Beräknad livslängd för detta alternativ är samma som för renoveringsalternativet,

det vill säga cirka 20-25 år.

Som jämförelse redovisas en schablonkostnad för en nybyggnation från grunden på ca 300

mnkr eller ca 38 000 kr per kvm. Med ett nybyggnadsspår köper man sig en teknisk livslängd

på minst det dubbla jämfört renovering, det vill säga 50 år, vilket bör beaktas i en jämförelse

av de olika alternativens livscykelkostnader.

2.6.7Ta fram jämförande totalkostnadskalkyler för sim- och badanläggning i

Gislaveds kommun. I uppdraget ingår att tillhörande tidsplaner finns med.

Status

Pågående

Startdatum

2020-01-01

Slutdatum

2020-09-30

Kommentar

Slutsatsen av utredningsarbetet är att Gislaveds kommun behöver ersätta befintliga simhallar

med ett nytt bad- och simcenter för hela Gislaveds kommun samt komplettera sporthallarna
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i kommunen med en multiarena. För att tillgodose verksamheternas behov har förslag till

rumsfunktionsprogram för ett bad- och simcenter och en multiarena utarbetats. Utredningen

förespråkar en samlokalisering av bad- och simcenter och multiarena. Placeringen av en ny

bad- och sportanläggning i kommunen har varit en av utredningens knäckfrågor. Möjliga

platser har genomlysts ur olika perspektiv. Arbetet har försenats på grund av vårens

situation med Covid-19 men utredningen är pågående och kommer ta fram förslag på

placering, kostnadsbild för de olika alternativen samt tidsplaner. Arbetet ska presenteras för

Kommunstyrelsen under hösten 2020.

2.6.8Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra

samplanering för Gislaved och Anderstorp

Status

Pågående

Startdatum

2020-01-01

Slutdatum

2021-10-31

Kommentar

Styrgrupp för projektet är tillsatt och projektplan framtagen. Ett tidigt samråd har hållits med

berörda myndigheter kring strategiska frågor och avgränsningar. Upphandling har genomförts

för konsult för översiktlig bebyggelseinventering och inventering av kulturmiljöer samt

hållbarhetsbedömning. Med anledning av situationen med Covid-19 kommer dialogarbetet

igång först i höst vilket gör att fördjupad översiktsplan kommer att ligga klar för antagande

först våren 2022. Ny tidplan är redovisad för kommunstyrelsen den 27 maj.

2.6.9Minska barngruppernas storlek i förskolan

Status

Pågående

Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2020-12-31

Kommentar

Uppdraget har fått prioriteras ned och kommer att redovisas 2021.

2.6.10 Att utreda möjligheter till samlings-/servicelokal i centrala Broaryd.

Status

Väntläge
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Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2019-09-30

Kommentar

Utredningen är klar för delrapportering i kommunstyrelsen. Den är pausad och inte politiskt

behandlad i avvaktan på en övergripande bidragsutredning.

2.7 Finansiell analys

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden

som benämns

 resultat och kapacitet, samt

 risk och kontroll

Finansiellt resultat

Här analyseras periodens resultat samt balansen mellan intäkterna och kostnaderna. En

analys görs även över årets investeringar och deras utveckling och finansiering. Nyckeltalen

som redovisas här är:

 Periodens resultat och prognostiserat resultat

 Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå

 Nettokostnadsandel

Kapacitet

Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet

kommunen har, desto mindre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar. Nyckeltalen

som redovisas här är:

 Soliditet

 Skuldsättning

 Långfristiga skulder

Risk

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta finansiella problem under

kort och medellångt perspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte

behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Nyckeltalen som redovisas

här är:

 Kassalikviditet

 Finansiell risk

 Borgensåtaganden

 Pensionsåtaganden

Kontroll

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen efterlevs och planer följs.
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Nyckeltalen som redovisas här är:

 Finansiell måluppfyllelse

2.7.1 Resultat

Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år göras ett delårsbokslut och om det

är möjligt skall det göras en jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta

delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2019-08-31.

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2020-08-31 och helårsprognosen är en

uppskattning av det förväntade resultatet per 2020-12-31.

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. Även skuld- och

fordringsbokföring är gjord.

Delårsresultat

Beaktat osäkerheter framförallt avseende pensionskostnader, skatteintäkter och statsbidrag

är resultatet per den sista augusti avsevärt bättre än den budgeterade nivån.

 Resultatet 2020-08-31 uppgår till +143,7 mnkr

Resultatet 143,7 mnkr är därmed 120 mnkr bättre än periodbudgeten 23 mnkr och denna

skillnad beror framförallt på:

 stora tillskott av statsbidrag

 lägre pensionskostnader

 lägre lönekostnader (minskat antal årsarbetare)

 ej disponerade medel till avtalsrörelsen

Utöver ovanstående punkter så har förändringen av semesterskuld för perioden gottgjort

resultatet med 21 mnkr. Nämnderna har förbrukat 46 mnkr mer än vad som är budgeterat

för denna period.

Helårsprognos

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +35 mnkr och helårsprognosen för 2020

uppskattas till 101 mnkr och avvikelsen mot budget skulle därmed bli +66 mnkr. Denna

avvikelse beror framförallt på följande faktorer:

 Nämnder/styrelser -38 mnkr

 Avskrivningar -5 mnkr

 Pensionskostnader +27 mnkr

 Arbetsgivaravgifter +14 mnkr

 Skatteintäkter och generella statsbidrag +64 mnkr

 Uppbokad försäkringsersättning +6,5 mnkr

 Räntenetto +1,7 mnkr
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I och med att en stor del av förklaringarna till resultatet är av engångskaraktär får det

prognostiserade resultatet inte ses som underlag för den framtida budgetplaneringen. Det

finns även många osäkerhetsfaktorer kopplat till Covid-19 som är mycket svåra att

prognostisera.

Finansförvaltningen

Den stora avvikelsen mot budget är skatteintäkterna som beräknas bli 64,4 mnkr högre än

budgeterad nivå. Denna mycket stora avvikelse förklaras framförallt av de särskilda

statsbidrag som har tillskjutits kommunerna som följd av Cocid-19. Dessa statsbidrag ska

ställas i relation till kommunens ökade kostnader för Covid-19. Om statsbidrag för Covid-19

exkluderas blir avvikelsen mot budget enbart +4,8 mnkr och då ska beaktas att det

förbättrade utfallet för kostnadsutjämningsdelen i skatteutjämningssystemet inte var beaktat i

budget 2019. Gislaveds kommuns förbättrade utfall av den nya kostnadsutjämningen (+18

mnkr) har till stor del utjämnats som följd av ett sämre skatteunderlag som i sin tur kopplas

till Covid-19 och dess effekt på konjunkturutvecklingen.

Pensionskostnaderna beräknas avvika negativt mot budgeterat belopp med +27 mnkr.

Pensionerna är svårprognostiserade och detta är en osäkerhetsfaktor.

Avskrivningarna beräknas bli -5 mkr mot budgeten som följd av den ökade investeringsnivån

än budgeterat.

Nettoinvesteringar

Investeringsanslaget för 2020 uppgår till 114 mnkr. Den sista augusti har nämnderna

förbrukat 53,5 mnkr av investeringsbudgeten. Med ett resultat på genomsnitt 30 mnkr per år

klarar kommunen en investeringsnivå på snitt 150 mnkr per år. De senaste åren har

investeringarna varit högre och resultaten lägre än denna nivå, det är av ytterst stor vikt att

de finansiella målen efterlevs för att inte ekonomin ska försämras på sikt. I de kommande

årens planeringsarbete är avgörande att planera för en driftverksamhet som anpassas till de

finansiella målen samt att investeringsnivåerna över tid ej ligger över 150 mnkr som

genomsnitt.



Gislaveds kommun Delårsbokslut - 2020 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Gislaveds kommun

Prioriterade investeringar

Uppföljning av prioriterade investeringar presenteras under rubrik 3 Ekonomi, 3.1.5 Drift-

och investeringsredovisning, under Särskilt prioriterande investeringar.

Nettokostnadsandel

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att balansen

mellan löpande intäkter och kostnader är god. En nettokostnadsandel (löpande kostnader i %

av skatteintäkter och kommunal utjämning och statsbidrag) på 97-98 % kan betraktas som

positiv.

  2016 2017 2018 2019 Prognos 2020

Nettokostnadsandel 96,5% 98,0% 100,1% 99,4% 94,8%

Prognosen för 2020 visar att nettokostnadsandelen sjunker till 94,8% vilket innebär att en

mindre del av skatteintäkter, kommunal utjämning och statsbidrag har använts till

nettokostnader. Denna låga nivå är inte långsiktig i och med att ett flertal förklaringar till

överskottet är av engångskaraktär. Sammanfattningsvis är det ändå en positiv utveckling att

%-talet ligger under 100 %.

2.7.2Kapacitet

Soliditet

Soliditeten visar på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium

för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre tid inte försvagas, utan

bibehålls eller utvecklas i positiv riktning. Från 2015-19 har kommunens soliditet legat under

70 %. Soliditeten 2020-08-31 visar 68 %. Inklusive pensionsförbindelsen är soliditeten 38 %. I
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och med att soliditeten har sjunkit från 69,6 % år 2016 till 68 % för delår 2020 innebär detta

att grundekonomin har försämrats men att ekonomin ändå är på en god nivå.

Skuldsättning - förpliktelser

Skuldsättningen per 2020-08-31 är 1 167 mnkr, varav långfristiga skulder 189 mnkr. Förutom

skuldsättning, har kommunen andra förpliktelser, bl.a. de pensionsförpliktelser som intjänats

före 1998. Dessa uppgår till 561 mnkr och kommer succesivt att sjunka.

Under våren 2020 har upplåning gjorts med 150 mnkr vilket har inneburit att utnyttjande av

checkkrediten har upphört vilket är mycket positivt. Checkkrediten kvarstår som en

möjlighet om den skulle behövas i nödfall.

2.7.3 Risk

Kassalikviditet

Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt, kan visas som

omsättningstillgångar - varulager i relation till kortfristiga skulder. Vid bokslut 2019 hade

kommunen en kassalikviditet på 25,6 %, vilket är en låg likviditet. 2020-08-31 har kommunen

en kassalikviditet på 87,4 % vilket är en lämpligare nivå är 25,6 %.

% 2020-08-31 2019 2018 2017

Kassalikviditet 87,4 25,6 38,7 59,4
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Den låga kassalikviditeten för 2018 och 2019 berodde på att upplåningen dessa år var för låg

och att checkkrediten därmed fick utnyttjas. Den ökade kassalikviditeten för 2020 hänger

samman med att kommunen erhållit stora statsbidrag samt att upplåning av 150 mnkr har

genomförts.

Finansiell risk

Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller

rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till betalning i och med att det då

finns en teoretisk risk för att inte kunna teckna nya lån.

De lån som är upptagna under 2020 är bundna på olika ränteförfall och därmed bedöms

ränterisken som låg.

Borgensåtagande

Det totala utnyttjade borgensåtagandet per 2020-08-31 uppgick till 544 mnkr. Åtagandena

avsåg till största delen kommunens helägda bolag.

Kommunen har per 2020-08-31, KF-beslutade borgensåtagande med ca 773 mnkr.

Pensionsåtagande

Pensionsåtagandet uppgår vid delåret till 561 mnkr, vilket är en minskning sedan föregående

delårsbokslut med 10 mnkr. Beloppen för delårsbokslutet baseras på Skandias prognos per

2020-08-31. I den helårsprognos som görs för pensioner visar att pensionsåtagandet under

året kommer att sjunka med ytterligare 10 mnkr.

2.7.4Kontroll

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning innehåller ett finansiellt mål för Gislaveds kommun:

 Resultatnivån under femårsperioden 2017-2021 ska uppgå till i genomsnitt minst 30

mnkr per år

Årets resultat beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat resultat för

2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 39,7 mnkr för 5 års-

perioden.

Avstämning finansiellt mål - Resultatnivå

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Finansiellt mål 30 30 30 30 30

Budgeterat resultat 15,5 7,4 16 35 45

Redovisat/prognostiserat
resultat

35,7 4,8 12,2 101

Periodens genomsnittliga
resultat

39,7
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2.7.5Balanskravsutredning

Uppfyllt balanskravet vid delåret

Enligt kommunallagens balanskrav, måste kommunen ha sin ekonomi i balans och varje

räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter realisationsvinster har räknats bort.

Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för

reinvesteringar. Resultatet vid delåret efter balanskravjusteringar uppgår till 143 696 tkr och

prognosen är 98 152 tkr.

Balanskravsavstämning 200831 Prognos 201231

Årets resultat enl. resultaträkning 143 696 101 152

Samtliga realisationsvinster 0 -3 000

Realisationsvinst enl. undantagsmöjlighet 0 0

Realisationsförlust enl. undantagsmöjlighet 0 0

Oraliserade förluster i värdepapper 0 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0

Årets resultat efter balanskravsjustering 143 696 98 152

Medel till Resultatutjämningsreserv (RUR) 0 98 152

Disponering från RUR 0 0

Årets balanskravsresultat 143 696 0

Resultatutjämningsreserv

Gislaveds kommun har ett, av fullmäktige antaget, regelverk för god ekonomisk hushållning

och resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket ger kommunen möjlighet att reservera

delar av positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas för att jämna ut

minskade skatteintäkter under enskilda år vid en lågkonjunktur. Ingående RUR för 2020

uppgår till 141,2 mnkr.

2.7.6 Sammanfattning finansiell analys

Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun utifrån ett finansiellt perspektiv är en

kommun med god grundekonomi. Detta avspeglas bland annat i god soliditet och inga höga

skulder. Å andra sidan visar den finansiella analysen att den ekonomiska styrkan under de

senaste åren har försämrats, till följd av höga investeringsnivåer i relation till respektive års

resultatnivå.

Med ett resultat på genomsnitt 30 mnkr per år, klarar kommunen en investeringsnivå på snitt

150 mnkr per år. Tidigare år har investeringarna legat högre och resultaten lägre än denna

nivå, vilket försämrar grundekonomin och bland annat likviditeten. En genomtänkt

budgetplanering de kommande åren behövs, för att kunna behålla god ekonomin i

kommunen.
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3 Ekonomi

3.1 Räkenskaper delårsbokslut

3.1.1 Resultaträkning

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget
Helårsprogno

s

2019-08-31 2020-08-31 2019 2020 2020

Verksamhetens intäkter 1 257 941 233 392 426 040 334 910

Verksamhetens kostnader 2 -1 328 419 -1 283 583 -2 095 399 -2 035 666 -1 692 112

Avskrivningar 3 -55 983 -59 737 -90 207 -88 944 -94 126

Verksamhetens
nettokostnader

-1 126 461 -1 109 928 -1 759 566 -1 789 700 -1 786 238

Skatteintäkter 4 924 578 926 902 1 387 799 1 410 779 1 393 558

Generella statsbidrag och
utjämning

5 254 372 323 951 381 123 409 521 491 132

Verksamhetens resultat 52 489 140 925 9 356 30 600 98 452

Finansiella intäkter 6 3 317 4 102 5 566 5 500 4 200

Finansiella kostnader 7 -1 079 -1 331 -2 762 -1 100 -1 500

Resultat efter finansiella
poster

54 727 143 696 12 160 35 000 101 152

Extraordinära poster
(netto)

0 0 0 0 0

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0

Skatt 0 0 0 0 0

Årets resultat 54 727 143 696 12 160 35 000 101 152
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3.1.2Balansräkning

tkr Not Utfall Utfall Bokslut

2019-08-31 2020-08-31 2019

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 8 1 342 174 1 394 593 1 381 221

Maskiner och inventarier 9 132 495 140 667 154 102

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 10 47 292 46 194 46 192

Summa anläggningstillgångar 1 521 961 1 581 454 1 581 515

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 11 2 781 3 281 3 282

Fordringar 12 113 282 155 435 99 940

Kortfristiga placeringar 13 0 0 0

Kassa och bank 14,15 -31 139 155 925 1 250

Summa omsättningstillgångar 84 924 314 641 104 472

Summa tillgångar 1 606 885 1 896 095 1 685 987

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Eget kapital 16 1 189 493 1 290 623 1 146 927

därav årets resultat 54 727 143 696 12 160

därav resultatutjämningsreserv 11 249 141 249 141 249

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

17 31 854 32 757 31 267

Andra avsättningar 18 17 997 23 643 24 766

Summa avsättningar 49 851 56 400 56 033

SKULDER

Långfristiga skulder 19 27 386 189 430 75 228

Kortfristiga skulder 20 340 155 359 642 407 799

Summa skulder 367 541 549 072 483 027

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

1 606 885 1 896 095 1 685 987

Panter och ansvarsförbindelser

Borgensåtaganden 21 499 505 543 878 501 589

Ansvarsförbindelser (pensioner) 22 571 579 561 224 563 170

Övriga upplysningar
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Leasing (operationell och finansiell) 23 94 106 110 890 100 469

3.1.3Kassaflödesanalys

tkr Not Utfall Utfall Bokslut

2019-08-31 2020-08-31 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 54 727 143 696 12 160

Justering för av- och nedskrivningar 3 55 983 59 737 90 207

Förändring deponiavsättning 18 0 0 0

Förändring pensionsavsättning 17 -10 937 1 490 -11 523

Ökning/minskning andra avsättningar 18 -2 692 -1 123 4 077

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster -2 257 -1 076 2 829

Realisationsvinst/förlust -1 101 0 -3 111

Medel från verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

93 723 202 724 94 639

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 13 0 0 0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 13 881 -55 494 27 224

Ökning/minskning förråd och varulager 11 244 1 077 -257

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 -103 268 -48 157 -35 622

Kassaflöde från löpande verksamheten -89 143 -102 574 -8 655

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investering i immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar -87 265 -53 955 -180 434

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 150 485 1 455

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 002 0 8 960

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -16 -3 -15

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 10 984 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 145 -53 473 -170 034

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Nyupptagna lån 19 2 912 151 979 43 322

Amortering av långfristiga skulder 19 -1 096 -43 981 -1 730

Ökning av långfristiga fordringar 10 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar 10 1 000 0 2 098

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 816 107 998 43 690

Årets kassaflöde -72 749 154 675 -40 360

Likvida medel vid årets början 41 610 1 250 41 610

Likvida medel vid årets slut -31 139 155 925 1 250
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3.1.4Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Försäljningsintäkter 18 829 23 777

Taxor och avgifter 63 478 59 923

Hyror och arrenden 22 567 20 859

Bidrag 121 727 107 758

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 30 119 21 073

Övriga intäkter 1 221 2

Summa verksamhetens intäkter 257 941 233 392

Jämförelsestörande intäkter

AFA, återbetalning

Reavinst 1 215 0

Not 2 Verksamhetens kostnader

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Löner och sociala avgifter -906 191 -877 598

Pensionskostnader -58 463 -64 008

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -4 181 -2 864

Bränsle, energi och vatten -24 411 -21 009

Köp av huvudverksamhet -118 149 -105 629

Lokaler och markhyror -22 758 -22 582

Lämnade bidrag -41 698 -36 679

Övriga kostnader -152 568 -153 214

Summa verksamhetens kostnader -1 328 419 -1 283 583

Jämförelsestörande kostnader

Nedskrivningar/Utrangeringar 0 0

Reaförluster -114 0

Not 3 Avskrivningar

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0

Avskrivningar byggnader och anläggningar -34 315 -37 784

Avskrivningar maskiner och inventarier -21 668 -21 953

Nedskrivning/utrangeringar 0 0

Summa avskrivningar -55 983 -59 737
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Not 4 Skatteintäkter

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Preliminär kommunalskatt 933 271 940 662

Preliminär slutavräkning innevarande år -9 996 -7 351

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 303 -6 409

Mellankommunal inkomstutjämning 0 0

Summa skatteintäkter 924 578 926 902

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Inkomstutjämningsbidrag 196 739 203 602

Strukturbidrag 0 0

Införandebidrag 0 0

Kostnadsutjämningsbidrag -1 927 18 636

Regleringsbidrag/avgift 13 955 20 448

Avgifter för LSS-utjämning -904 2 084

Fastighetsavgift 34 028 35 009

Övriga statsbidrag 12 481 44 172

Summa generella statsbidrag och utjämning 254 372 323 951

Not 6 Finansiella intäkter

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Ränta likvida medel 389 5

Ränteintäkter kundfordringar 108 70

Borgensavgift 1 345 1 453

Övriga finansiella intäkter 559 0

Utdelning aktier 916 2 574

Summa finansiella intäkter 3 317 4 102

Not 7 Finansiella kostnader

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Räntekostnader, lån -65 -253

Övriga finansiella kostnader -373 -502

Ränta pensionsskuld -641 -576

Summa finansiella kostnader -1 079 -1 331
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Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Anskaffningsvärde 2 063 299 2 275 795

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -876 389 -932 358

Bokfört värde 1 186 910 1 343 437

Bokfört värde pågående investeringar 155 264 51 156

Summa bokfört värde 1 342 174 1 394 593

Avskrivningstider 0 -60 år 0 - 60 år

Redovisat värde vid årets början 1 307 329 1 381 221

Investeringar 74 017 51 156

Försäljningar -4 857 0

Nedskrivningar och utrangeringar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar -34 315 -37 784

Omklassificering av anläggningar 0 0

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0

Årets pågående investeringar -152 677 -51 156

Årets aktivering av pågående investeringar -2 587 0

Redovisat värde vid årets slut 1 186 910 1 343 437

Pågående investeringar vid årets slut 155 264 51 156

Summa redovisat värde vid periodens slut 1 342 174 1 394 593

Not 9 Maskiner och inventarier

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Anskaffningsvärde 382 777 427 104

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -250 282 -286 437

Bokfört värde 132 495 140 667

Avskrivningstider 3 -20 år 3 - 20 år

Redovisat värde vid årets början 139 835 154 103

Investeringar 13 245 2 314

Försäljningar -1 101 0

Nedskrivningar/utrangering ar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Avskrivningar -21 668 -21 953

Omklassificering av anläggningar 0 0

Finansiella leasingavtal (fordon) 2 184 6 203

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0

Redovisat värde vid periodens slut 132 495 140 667
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Aktier

Gislaved Kommunhus AB (GKHAB) 20 347 20 347

Kommunsamköp AB 3 3

Smålands Turism AB 30 30

SKL Företag AB (Inera AB) 43 43

Andelar

Kommuninvest ekonomisk förening 23 356 23 356

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6

Husbyggnadsvaror HBV förening (4 andelar) 40 40

Anderstorps Byggnadsförening 2 2

Södra Insatskapital 27 27

Södra skogsägarna, emitterat insatskapital 130 132

Reftele föreningsgård 18 18

Industrins Forskningsinstitut 48 48

Kreditgaranti för Jönköpings län 0 0

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20

Bostadsrätter

Bfr Lyckås 80 80

Bostadsrätt 21 21

Granaten daghem 602 602

Grundfondskapital

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044

Stiftelsen Gisleparken 1 100 0

Stiftelsen Torghuset 375 375

Summa aktier och andelar 47 292 46 194

Långfristiga fordringar 0 0

Summa långfristiga fordringar 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 47 292 46 194

Not 11 Förråd m.m.

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Tekniska nämndens förråd 2 132 2 688

Asfaltskross tekniska 649 593

Övrigt, förråd 0 0

Summa förråd m.m. 2 781 3 281



Gislaveds kommun Delårsbokslut - 2020 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Gislaveds kommun

Not 12 Fordringar

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Kundfordringar 16 291 23 753

Statsbidragsfordringar 10 514 11 825

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46 183 39 466

Övriga kortfristiga fordringar 40 294 80 391

Summa fordringar 113 282 155 435

Not 13 Kortfristiga placeringar

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Korträntefond Nordea 0 0

Korträntefond Swedbank 0 0

Penningsmarknadsfond Swedbank 0 0

Värdereglering kortfristiga placeringar 0 0

Aktier och andelar (Gislavedshus AB) 0 0

Summa kortfristiga placeringar 0 0

Not 14 Kassa och bank

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Kassa 35 65

Bank -31 174 155 860

Summa kassa och bank -31 139 155 925

Not 15 Koncernkonto

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Kommunens andel -31 331 155 494

Stiftelsen Gisleparken 0 0

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0

Gislaved Kommunhus AB 2 441 5 409

Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag 24 424 21 241

AB Gislavedshus 12 298 28 167

Gisletorp Lokaler AB 364 795

Enter Gislaved AB 5 138 5 820

Summa koncernkonto 13 334 216 926
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Not 16 Eget kapital

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Ingående eget kapital 1 134 766 1 146 927

Årets resultat (delårsresultat) 54 727 143 696

Utgående eget kapital 1 189 493 1 290 623

varav

Resultatutjämningsreserv (RUR) 141 249 141 249

Not 17 Avsättningar för pensioner

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Specifikation - avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 7 971 8 961

Förmånsbestämd/kompl.pension 81 78

Ålderspension 16 775 16 601

Pension till efterlevande 808 722

Summa pensioner 25 635 26 362

Löneskatt 6 219 6 395

Summa avsatt till pensioner 31 854 32 757

Antal visstidsförordnanden

Politiker 13 13

Tjänstemän 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 42 788 31 266

Nya förpliktelser under året -4 1 317

Ränte- och basbeloppsberäkningar 748 591

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0

Pension till efterlevande 0 0

Övrig post -7 979 708

Årets utbetalningar -1 564 -1 416

Förändring löneskatt -2 135 291

Summa avsatt till pensioner 31 854 32 757

Utredningsgrad 99 % 99 %

Not 18 Andra avsättningar
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tkr 2019-08-31 2020-08-31

Avgångsvederlag 886 32

Tvist 6 500

Avsatt till återställande av deponi

Redovisat värde vid årets början 17 111 17 111

Nya avsättningar 0 0

Ianspråktagande avsättningar 0 0

Outnyttjade belopp som återförs 0 0

Förändring av nuvärdet 0 0

Summa andra avsättningar 17 997 23 643

Not 19 Långfristiga skulder

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Lån i banker och kreditinstitut 150 000

Skuld finansiella leasingavtal 3 414 12 272

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Anslutningsavgifter 13 512 16 133

återstående antal år (vägt snitt)

Investeringsbidrag 10 460 11 025

återstående antal år (vägt snitt)

Summa långfristiga skulder 27 386 189 430

Not 20 Kortfristiga skulder

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Leverantörsskulder 60 947 54 314

Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 51 261 49 348

Personal, pensionskostnader 34 811 33 917

Övertid och semesterlöneskuld 67 168 63 788

Förutbetalda skatteintäkter 10 499 26 577

Kalkning och landskapsvård 923 528

Förutbetalda intäkter 58 198 58 933

Upplupna kostnader 35 474 48 617

Moms 1 222 0

Skuld VA-kollektivet 0 2 044

Kortfristiga lån 0 0

Övriga skulder 19 652 21 576

Summa kortfristiga skulder 340 155 359 642

Not 21 Borgensåtaganden
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tkr 2019-08-31 2020-08-31

Kommunägda bolag och stiftelser

Gislavedshus AB 292 857 317 857

Gislaved Energi AB 118 500 118 500

Gisletorp Lokaler AB 5 000 10 000

Stiftelsen Isabergstoppen 22 463 28 543

Stiftelsen Torghuset 9 500 10 500

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) 48 648 48 649

Summa kommunägda bolag/stiftelser 496 968 534 049

Egnahem och småhus 158 52

Föreningar och övriga

Hestra Medborgarhus 561 503

Gislaveds Folkets hus 864 843

Anderstorps Folkets hus 954 931

Reftele Anderstorp Fiberförening, ekonomisk förening 0 6 000

Fiber 35, ekonomisk förening 0 1 500

Summa föreningar och övriga 2 379 9 777

Summa borgensförbindelser 499 505 543 878

Not 22 Ansvarsförbindelsen

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Ingående ansvarsförbindelse 563 959 563 170

Aktualisering 0 0

Ränteuppräkning 13 165 12 781

Nyintjänad pension 32 601

Ändring av försäkringsteknisk grund 0 0

Pensionsutbetalningar -14 954 -15 845

Övrig post 7 889 897

Summa pensionsförpliktelse 570 091 561 604

Förändring av löneskatt 1 488 -380

Utgående ansvarsförbindelse 571 579 561 224
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Not 23 Leasing

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Minimileasingavtal

med förfall inom 1 år 29 412 30 166

med förfall mellan 1-5 år 39 759 51 678

med förfall senare än 5 år 21 522 16 774

90 693 98 618

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Nuvärdet av minimileasingavgifterna

med förfall inom 1 år 645 2 112

med förfall mellan 1-5 år 2 768 10 160

med förfall senare än 5 år 0 0

3 413 12 272
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3.1.5Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

tkr Budget Prognos U1 Utfall 31/8 Prognos U2

Kommunstyrelsen 151 297 1 000 96 713 -3 600

Överförmyndarnämnden 3 403 0 1 996 0

Räddningsnämnden 31 660 0 23 945 -350

Tekniska nämnden 34 369 0 28 069 0

Bygg- och miljönämnden 14 706 500 13 653 -150

Socialnämnden 567 676 0 390 901 -25 435

Fritid- och folkhälsonämnden 43 111 0 26 525 600

Barn- och utbildningsnämnden 765 392 0 529 792 -9 700

Kulturnämnden 33 258 0 21 419 0

Fastighet- och servicenämnden -70 717 0 -37 739 0

Summa nämnder 1 574 155 1 500 1 095 274 -38 635

Investeringsredovisning (netto)

tkr Budget Prognos U1 Utfall 31/8 Prognos U2

Kommunstyrelsen 12 000 12 000 3 871 12 000

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0

Räddningsnämnden 6 200 6 200 1 426 7 200

Tekniska nämnden 47 000 49 000 21 526 49 000

Bygg- och miljönämnden 100 100 77 100

Socialnämnden 2 000 2 000 984 4 000

Fritid- och folkhälsonämnden 200 200 100 200

Barn- och utbildningsnämnden 2 000 2 000 114 2 000

Kulturnämnden 1 500 1 500 608 1 500

Fastighet- och servicenämnden 43 000 43 000 24 763 43 000

Summa investeringar 114 000 116 000 53 469 119 000

därav:

Skattefinansierade investeringar 94 000 96 000 46 949 99 000

Taxefinansierade investeringar 20 000 20 000 6 520 20 000
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Särskilt prioriterade investeringar

tkr
Total

budget

Utgift
t.o.m.
2019

Slutprogn
os projekt

Budget
2020

Prognos
U1

Prognos
U2

Nordin sportcenter 48 000 29 000 2020-06-17

I10005 - Glashuset i
Gislaved

30 800 25 800 0 750 750

I10007 -
 Skolomorganisation
Anderstorp

30 000 400 0 120 120

I10003 - Central förskola i
Gislaved

26 500 300 0 75 75

IT Nät 12 000 3 800 4 000 4 000 4 000

I10103 - Utredning simhall
(KF. Uppdrag i två delar)

0 500 500 500

3.1.5.1 Uppföljning avslutade investeringar

Projekt (tkr) Budget Utfall
Datum

färdigställt

Nordin sportcenter 48 000 50 540 2020-06-17

Kommentar avslutade investeringar

Många investeringsprojekt har produktionstyngdpunkt under sommaren och är därför inte

avslutade under rapporteringsperioden för delåret.

Projektet med Nordin sportcenter var det första som Gislaveds kommun utförde enligt

mallen för samverkansentreprenader och därför gjordes en specifik utvärdering av metoden i

fastighet och servicenämnden. Ekonomiskt fungerade projektet tillfredsställande, med en

avvikelse på 5,3% eller 2,5 mnkr. Produktionsfasen i de nybyggda delarna höll budget, medan

renoveringsåtgärderna i befintlig hall, markarbeten och utformning/återställande av utemiljön

blev högre än budgeterat.
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3.2 Affärsdrivande verksamhet - Vatten och avlopp delårsbokslut

3.2.1 Resultaträkning

  Utfall Utfall Bokslut Budget
Helårsprog

nos

tkr Not 2019-08-31 2020-08-31 2019 2020 2020

Verksamhetens intäkter 1 26 755 28 817 45 138 49 600 49 600

Verksamhetens kostnader 2 -24 301 -26 023 -37 828 -41 874 -39 970

Avskrivningar -3 105 -3 234 -4 847 -5 145 -5 145

Verksamhetens
nettokostnader

-651 -440 2 463 2 581 4 485

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -1 578 -1 745 -2 463 -2 581 -2 581

Resultat efter finansiella
poster

-2 229 -2 185 0 0 1 904

Extraordinära poster
(netto)

Årets resultat -2 229 -2 185 0 0 1 904

Nettoinvesteringar 10 335 8 593 21 213 20 000 20 000

Verksamhetsmått/nyckeltal 2019 2020

Årsarbetare 18,0 21

Levererad vattenmängd tm3 1 390 1 399

Såld vattenmängd tm3 989 990

Behandlad mängd avloppsvatten tm3 2 510 3 241

Kostnad kr/m3 24,53 20,38

Antal vattenmätare 7 004 7 021

Kostnadstäckningsgrad % 100 100
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3.2.2Balansräkning

  Utfall Utfall Bokslut

tkr Not 2019-08-31 2020-08-31 2019

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 3

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 154 297 175 080 175 080

Maskiner och inventarier 3 495 3 106 3 106

Pågående investeringar 18 611 16 732 8 942

Summa anläggningstillgångar 176 403 194 918 187 128

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd m.m. 1 706 1 915 1 088

Fordran, Va-kollektivet 1 512 0 0

Övriga fordringar 0 45

Summa omsättningstillgångar 3 218 1 915 1 133

Summa tillgångar 179 621 196 833 188 261

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser

Summa avsättningar

SKULDER

Långfristiga skulder 4 179 317 194 224 185 652

Skuld till VA-kollektivet 2 044 2 044

Kortfristiga skulder 5 304 565 565

Summa skulder 179 621 196 833 188 261

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

179 621 196 833 188 261
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3.2.3Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall

tkr 2019-08-31 2020-08-31

VA-intäkter 25 964 27 091

varav reglering mot VA-kollektivet

Anläggnings- och anslutningsavgifter

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2014 15 15

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2015 40 40

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2016 31 31

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2017 32 32

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2018 12 12

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2019 37 91

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2020 162

Hyror och arrenden

Övriga intäkter 661 1 343

Summa verksamhetens intäkter 26 792 28 817

Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Löner och sociala avgifter 7 113 8 271

Material och tjänster 9 390 8 310

Lokaler 3 027 40

GS 2 510 1 939

Övrigt internt 1 526 937

Övriga kostnader 735 6 526

Summa verksamhetens kostnader 24 301 26 023

Not 3 Materiella
anläggningstillgångar

Utfall Utfall

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Mark 0 0

Fastigheter för affärsverksamhet 292 192 314 942

ack avskrivningar
affärsverksamhetsfastigheter

-137 895 -139 862

Maskiner och inventarier 5 276 5 276

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 781 -2 170

Summa materiella
anläggningstillgångar

157 792 178 186
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Not 4 Långfristiga skulder Utfall Utfall

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Långfristig skuld till kommunen 165 469

Anläggningsavgifter, inkl. ack. upplösning 13 512 14 320

Investeringsbidrag, inkl. ack. upplösning 336 532

Summa långfristiga skulder 179 317 14 852

Not 5 Kortfristiga skulder Utfall Utfall

tkr 2019-08-31 2020-08-31

Semesterlöneskuld 304 565

Övriga kortfristiga skulder 0 0

Summa kortfristiga skulder 304 565
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4 Nämnder

4.1 Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens grunduppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för

barn, ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem,

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, undervisning i svenska för invandrare, och

regleras i skollagen (2010:800).

Nämnden ansvarar även för den kommunala musikskolan och fram till 31 december 2019

uppdragsutbildning inom gymnasieskolan samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola,

högskoleprogram, fristående högskolekurser samt därutöver uppdragsutbildning och liknande

verksamhet för den kommunala organisationens behov.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Barn- och utbildningsnämndens främsta utmaning är att öka måluppfyllelsen inom grund- och

gymnasieskolan och att inom samtliga verksamheter rekrytera behörig och kompetent

personal. Såväl den kortsiktiga som den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att

kräva särskilda insatser. Inom barn- och utbildningsnämndens område kan arbetskraftsbrist

förväntas inom de flesta lärargrupperna, men även konkurrensen om personal inom

elevhälsan, utbildade barnskötare och skolledare kommer att vara stor. Inom nämndens

område kommer särskilda satsningar att behöva göras för att vidareutbilda och

kompetensutveckla befintlig personal för att möta en del av de framtida rekryteringsbehoven.

Barnens tidiga språkutveckling lägger grunden till möjlighet att öka måluppfyllelsen och på

några förskolor har alla barn annat modersmål än svenska, på andra finns det enbart barn

med svenska som modersmål. Det är svårt att kvalitetssäkra språkutvecklingen för de barn

som inte möter det svenska språket i den utsträckning de behöver innan de börjar

förskoleklass. Verksamheterna, både inom förskolan men också grundskolan, arbetar med

språkutvecklande arbetssätt men det är ibland inte tillräckligt.

Elever med återkommande/hög frånvaro uppges vara överrepresenterade bland elever som

inte uppnår betyg i olika ämnen. Flertalet skolor lyfter behov av att vidareutveckla strategier

kring närvaro, motivation och studiero.

Under året har det varit svårt för verksamheterna att följa upp sin budget på det sätt som

behövs. Flera enheter har haft en högre bemanning under våren än vad som är fördelat i

budgeten, vilket gjort att verksamheterna har fått se över bemanningen inför hösten.

Minskade statsbidrag och schablonintäkter har inneburit en stor förändring för

verksamheterna. Det är svårt att justera bemanning på skolorna under pågående läsår, vilket

medfört att för att få en budget i balans inför årsskiftet har större justeringar i bemanningen

behövt göras än om förändringen kunnat ske tidigare på året.

Det kommer att behöva fokuseras på medarbetarnas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Inom de flesta av nämndens verksamheter svarar medarbetarna på medarbetarenkäten från

våren 2019 att de har en hög arbetsbelastning som leder till stress. Verksamheternas
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svårighet att klara budgeten kan också antas leda till ökad stress hos medarbetare och

rektorer.

Skolinspektionens förtydligande att musikskoleundervisning under skoltid inte längre är

möjligt har inneburit att musikskolan under läsåret 2019/2020 har funnit nya former för att

tillgodose elevernas musikskoleundervisning.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Samtliga verksamheter har en utmaning i att rekrytera behörig och kompetent personal. Då

flera av verksamheterna, främst inom förskola och fritidshem, saknar utbildad personal i

tillräcklig omfattning krävs ett fortsatt utvecklingsarbete där behörig personal behöver ta ett

utökat ansvar. För att skapa balans kommer arbetssätt och arbetsfördelning behöva

utvecklas. Frågan om hur de nya yrkeskategorierna mentor, skolvärd och lärarassistent kan

komplettera de traditionella rollerna i verksamheterna för att få bästa möjliga effekt av de

olika kompetenserna behöver prövas.

Som en följd av befolkningsutvecklingen behövs en fortsatt utbyggnad av verksamhetslokaler

inom såväl förskola som skola för att ersätta tillfälliga paviljongslösningar med ordinarie

byggnation. Vid ökade krav på mindre barngrupper i förskolan kommer lokalbehovet att öka

ytterligare utöver effekten av befolkningsutvecklingen.

Några förskolor är små enheter med två avdelningar och på dessa är det svårt att få till en

effektiv organisation.

För att möjliggöra för de barn som går på någon av de förskolor där alla barn talar ett annat

modersmål än svenska och för att kvalitetssäkra språkutvecklingen för de barn som inte

möter det svenska språket i den utsträckning de behöver innan de börjar förskoleklass finns

det ett behov av en översyn, likt den skolomorganisation som beslutats av nämnden.

I förskolan kommer rektorerna att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i

förskolan och tillsammans med personalen arbeta vidare med undervisningsbegreppet i

förskolan.

För att öka elevernas måluppfyllelse både i grundskolan och gymnasiet finns behov av fortsatt

satsning på ämnet svenska som andraspråk och matematik. Under läsåret kommer fler lärare

att utbildas till SKUA-handledare (språkutvecklande arbetssätt) och F-3-verksamheterna

påbörjar en satsning på matematiken i SKR:s matematiksatsning där hela styrkedjan

medverkar, politik, förvaltning, rektorer och lärare.

Det behövs tidiga insatser för elever som riskerar att få hög frånvaro, förebyggande och

främjande insatser, men även att utveckla skolornas lärmiljöer för dessa elever.

Genom att analysera alla olika resultat kan dessa användas för att utveckla undervisningen. En

del i detta arbete är även arbetet med att analysera betygen i förhållande till resultaten på de

nationella proven som en viktig del.

Kompetensutveckling kring undervisningsmetoder och ledarskap som stärker undervisningen

behöver fortsätta. Ett medvetet arbete med undervisningsmetoder som leder till ökad

studiero, pojkar och flickors måluppfyllelse och elevens hälsa och välmående är bidragande

faktorer för elevers möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och även klara sina

gymnasiestudier. Studiero är en förutsättning för ökad måluppfyllelse och ett område som



Gislaveds kommun Delårsbokslut - 2020 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Gislaveds kommun

verksamheterna lyfter som utvecklingsområde.
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4.2 Bygg- och miljönämnden

Nämndens grunduppdrag

Bygg- och miljönämndens grunduppdrag är att genom god tillsyn och tillståndsgivning aktivt

bidra till att de nationella miljömålen uppfylls.

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra och effektiv tillståndsgivning samt bidra

till en god samhällsbyggnad. Nämnden ska med sitt uppdrag möjliggöra verksamhet och

byggnation genom planläggning och försiktighetsmått. Nämnden ska även förebygga och

begränsa byggfel, miljöutsläpp eller annan miljöstörning, och att skadlig mat tillhandahålls.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Verksamheten har fungerat mycket väl, trots en tuff utmaning att hitta rätt kompetens för att

komplettera personalgruppen och den pågående pandemin. Grunduppdraget beräknas

komma att uppfyllas på ett mycket bra sätt med god service. Nämnden har god ekonomisk

kontroll och en god kontroll på verksamheten, trots den pågående pandemin.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Allt pekar på att effekterna av Covid-19 leder till en konjunkturnedgång, vilket kommer att

påverka byggsektorn negativt. Detta med både uppskjutna byggprojekt och färre

renoveringar.

Boverkets nya prognos visar att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15% i år. För

Jönköpingsregionen spås en minskning av byggvolymen på ca 11%. Om samhällsekonomin

inte vänder upp som förväntat, kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen

visar, i synnerhet 2021.

Andra framtida utmaningar och utvecklingsbehov för bygg- och miljönämnden är:

 Fortsätta utveckla och bibehålla god personalpolitik, gott medarbetarskap och

ledarskap.

 Hitta utrymme i planeringen/vardagen för att utveckla verksamheten.

 Vara effektiva i alla de processer som ligger i grunduppdraget.

 Ha en effektiv uppföljning av uppdrag, åtaganden och mål.

 Öka den digitala mognaden och hitta effektiviseringar i utvecklingen av digitala

processer.
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4.3 Fastighet- och servicenämnden

Nämndens grunduppdrag

Fastighet- och servicenämndens grunduppdrag är att resurseffektivt samordna kommunens

totala lokalbehov, att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt samt att

driva kommunens internservice.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Effekterna av Covid-19 har påverkat nämndens verksamhet och serviceleveranserna under

första halvåret 2020. Det har blivit negativa effekter, såsom sämre och längre leveranstider

och i vissa fall högre kostnader. Andra negativa effekter av pandemin är att det har krävts

svåra prioriteringar, inte minst inom lokalvården. Under våren och sommaren har

lokalvården bedrivit ett så kallat samhällskritiskt uppdrag genom smittbekämpande lokalvård,

med fokus på desinfektion av alla olika kontaktytor. Detta fokus har gjort att annat arbete

inte prioriterats och detta kan komma att skapa stress hos medarbetare som känner att de

inte upprätthåller tillräcklig kvalitet samt missnöje hos kunder som vill ha den kvalitet kunden

betalat för.

Effekterna av Covid-19 har också påverkat nämndens verksamhet positivt. I den krissituation

som uppstått, har många medarbetare och chefer klivit fram.

Det har också tagits fram nya effektiva metoder och lösningar på både gamla och nya

problem som är mer långsiktiga. Det har visat hur mycket mer effektivt det går att göra

saker om rätt resurs gör rätt saker. Nya lösningar har tagits fram för gamla behov och

kreativa lösningar erbjuds för nya utökade behov. Två exempel på detta är avlastning för

hemtjänstpersonal genom att transportenheten tog över ansvaret för medicin- och

matleveranser samt utlåning av vårdkompetenta lokalvårdare till omsorgen.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Förvaltningen har genomgått stora organisatoriska förändringar. Syftet är att skapa bättre

förutsättningar för en resurs- och personaleffektiv verksamhet. En av de främsta

utmaningarna framåt handlar om att säkerställa en driftsäker och ändamålsenlig IT, som dels

är väl förankrad i verksamheternas reella nutida behov och som samtidigt har råd att hänga

med i den digitala utvecklingen.

En annan utmaning handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och

kostnadseffektiv drift, förvaltning och utveckling av kommunala fastigheter. Verksamheten är

idag delvis ineffektiv med ojämn leveranskvalitet och ett stort personberoende. Vissa

verksamheter får mer än de betalar för medan andra får betydligt mindre. Arbetssätt och

metoder skiljer sig åt och beror till stor del på vem som levererar. Detta eftersom enhetlig

struktur och skriftliga rutiner saknas och vanan av att göra som det alltid gjorts. Utmaningen

här består främst att få med sig medarbetarna på omställningen – mot ett mer

teamorienterat arbetssätt. Det kräver ökat samarbete inom gruppen samt ökad kunskap om,

och lojalitet mot, förvaltningen och dess grunduppdrag. Det är en förändring som står i stor

kontrast till hur det fungerar idag där var och en till stor del styr sin egen att-göra-lista och

där lojaliteten till största del finns hos verksamheten man servar.
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Det finns även en utmaning på förvaltningen gällande ledningen. I bakvattnet av många års

omfattande organisationsförändringar, med stort fokus på medarbetarna – och med

personalomsättning på flera olika chefsnivåer som följd, finns ett behov av att stärka

chefernas gemenskap. Stora förändringar som sliter på medarbetarna, sliter också på

ansvariga chefer, varför ett identifierat utvecklingsbehov handlar om att förbättra chefernas

arbetsmiljö, stärka gemenskapen och öka samarbetet och den interna dialogen. Utan en

ledning som går i bräschen och visar med handling hur man skapar en mer robust

verksamhet som står sig i konkurrensen, kommer många andra pusselbitar aldrig falla på

plats.
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4.4 Fritid- och folkhälsonämnden

Nämndens grunduppdrag

Ge goda förutsättningar för en positiv och meningsfylld fritid för alla invånare.

Förutsättningar ska skapas för god folkhälsa genom förebyggande och främjande arbete för

barn och ungdomars fritid. Utbudet ska främja demokratin och en positiv bild av Gislaveds

kommun samt göra kommunen attraktiv att verka och bo i.

Nämnden ansvarar för öppen fritid och fritidsverksamhet såsom bad och bowling samt ger

bidrag till föreningar och organisationer.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

En meningsfull och utvecklande fritid är alltid viktigt och ännu mer i samband med Covid-19.

Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för mötesplatser för allmänhet, och barn och

ungdomar i synnerhet. Platserna är viktiga inslag i vardagen och därför har nämnden fortsatt

hålla så många som möjligt öppna under våren. Verksamheter har ställts om för att fortsätta

uppmuntra till fysisk aktivitet och rörelse samt upprätthålla den sociala dimensionen för en

känsla av trygghet och gemenskap även i dessa tider. Verksamheterna har bedrivits utifrån

Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Sammanfattningsvis är bedömningen i delårsbokslutet 2020 att fritid- och folkhälsonämnden

har varit flexibel och levererat, men att besöken har varit få. Det har inneburit färre intäkter

och nämnden redovisar ett bortfall relaterat till effekterna av Covid-19. Under 2020

fokuserar nämnden på en förflyttning till ett nytt läge utifrån det nya grunduppdraget från

förra året. Mycket handlar om verksamheterna inom ramen för Öppen fritid, men också nya

arbetssätt inom avdelningen Fritidsverksamhet. Nya strukturer och arbetsprocesser tar tid

att sätta och ger utmaningar. Medarbetarna i förvaltningen är ett glatt gäng med hög

kompetens. Det ger förutsättningar för att verksamheterna bedrivs med god kvalitet.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Effekterna av Covid-19 har helt förändrat vår vardag och slagit hårt mot samhället på mycket

kort tid. Medan viruset hittills främst har drabbat landets äldre, blir det allt tydligare att

krisen på sikt främst kommer att slå hårt mot ungdomar på grund av ungdomsarbetslöshet

och ökade klassklyftor. Det finns mycket som talar för en ökning av ungdomars framtidsoro

och psykiska ohälsa. Covid-19-pandemin har också medfört nya beteenden och lärdomar

som kommer att ge andra perspektiv till framtidens vardag. Fritid- och folkhälsonämndens

verksamheter är för många viktiga delar i vardagen.

För fritid- och folkhälsonämnden finns det, som en långsiktig konsekvens av Covid-19,

utvecklingsbehov att särskilt fokusera på att återge ungdomar tillit och framtidstro. Många

gånger handlar det om att skapa rutiner och möjliggöra vuxenkontakter. Fritid- och

folkhälsonämndens grunduppdrag handlar om att skapa meningsfull fritid för alla med fokus

på ökad hälsa. Detta bidrar bland annat till positiva rutiner och vuxenkontakter för

ungdomar. Allas rätt till en god fritid är en utmaning. Då alla är olika, har olika behov, olika

fritidsstil och olika förutsättningar krävs det ett brett fritidsutbud med olika mötesplatser,

verksamheter och möjligheter. I detta krävs en öppen fritidsverksamhet som är modern och
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relevant. Det finns utvecklingsbehov att konkretisera fritidsgårdsverksamhetens målbild och

hur en fritidsgård ska fungera. Nämndens grunduppdrag och verksamheter skapar stor

förväntan. Med ett helhetsgrepp kring ungas fritid behöver samordning skapas. Sådana

processer tar tid att finna och sätta. Fältverksamheten inom nämnden har kommit långt i

samordningen. Modellen SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) är ett positivt

exempel. I arbetet behövs tålamod och rimliga förväntningar i förhållande till resurser. För

att skapa en meningsfull fritid krävs också att idrottsanläggningar hålls högt på agendan i

kommunen.

Fritid- och folkhälsonämnden är drivande i flera projekt. Det handlar om simhallsutredning

och behov av ny idrottshall då Johan Orreskolans gymnastiksal kommer att rivas. Att möta

framtidens krav på idrottsanläggningar är en av de stora utmaningarna för att bidra till ett

fortsatt mångfacetterat idrottsliv i kommunen. Utmaningen är att matcha idrottens behov då

idrotten blir allt mer specialiserade och det ställs tydligare krav från förbunden.

Anläggningarna som finns i kommunen är till stor del byggda för skolidrott och inte i

huvudsak för att också motsvara behoven från idrotterna. Att vidareutveckla och

tillgängliggöra anläggningar är även viktigt ur perspektivet att idrott och rörelse har positiva

effekter för att främja hälsa. Utveckling av idrottsanläggningar är också viktigt för att idrotter

ska kunna utövas säkert och med stegrande svårighetskrav.
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4.5 Kommunstyrelsen

Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och

samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och

agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland

annat:

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor

 mark- och bostadspolitiken och att se till att en tillfredsställande markberedskap

upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik

 energiplaneringen samt att främja en god energihushållning

 den lokala trafikpolitiken och att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

 kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt

informationssäkerhet.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Vårens nya utmaningar till följd av spridningen av Covid-19 har utmanat förvaltningen att vara

flexibel och kunna ställa om. Krisledningsarbetet har prioriterats och andra arbetsuppgifter

har behövt läggas åt sidan. Bedömningen är att situationen kommer att kvarstå under året

och troligtvis gå upp och ner i omfattning anpassat efter aktuellt läge och många lärdomar

har gjorts under våren och sommaren. Verksamheterna och medarbetarna har tvingats bli

mer flexibla och den digitala mognaden har som en följd av de nya restriktionerna gjort

framsteg. Detta behöver tas tillvara och fortsätta utvecklas. Tids nog behöver en utvärdering

av vårens och sommarens hantering av krisledningsarbetet och verksamheternas

omställningar att göras för att reflektera och dra lärdomar kring arbetssätt och processer.

Bedömningen i dagsläget är att hanteringen har skötts bra och informationen både internt

och externt har fungerat enligt krisledningsprocessen. Krisledningsprocessen har inte tidigare

använts för en så omfattande och långverkande kris som Covid-19 vilket ställer nya krav på

organisationen.

För nämnden har flexibilitet genom digital delaktighet varit viktigt för att demokratin ska

kunna säkerställas. Sammanträden har hållits i större lokaler och protokoll har justerats så

snabbt som möjligt efter möten utifall justerare skulle insjukna.

Införandet av nytt ekonomisystem har inneburit stora förändringar i hela organisationen.

Projektet är avslutat men har stött på stora utmaningar under våren. Arbetssätt och

försystem har inte anpassats i den omfattning som behövts för att passa med det nya

systemet. En utvärdering behöver genomföras för att kunna dra lärdomar till andra stora

systembyten, som naturligt kommer behöva genomföras inom en snar framtid. Arbetet har

inneburit en stor arbetsbörda och press på medarbetarna i förvaltningen. Effekterna och
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vinsterna av arbetet kommer kunna ses de kommande åren när nya arbetssätt och processer

är på plats.

Bildandet av den nya avdelningen för arbete och utbildning inom förvaltningen har inneburit

en stor verksamhetsförändring för berörda medarbetare. Under 2020 har mycket av arbetet

på avdelningen inneburit framtagande och/eller utveckling av processer kopplade till

verksamhet, målgrupp och medarbetare.

Kommunstyrelsen befinner sig mitt i ett stort förändringsarbete, där ett stort antal

processer är igång. Det är processer på övergripande nivå där strukturer och förutsättningar

skapas i planering och uppföljning för hela organisationen, samtidigt som den egna

förvaltningen ska hanteras på samma sätt. Detta tillsammans med vakanta tjänster,

effektiviseringar, besparingar och omstruktureringar ställer stora krav på medarbetarna.

Detta ställer också stora krav på både ledning och politik att hålla fast vid och skapa trygghet

för verksamheten.

Det arbete som pågår med att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt att gå från att bara

befinna sig i strukturer till att genomsyra varje medarbetares arbetsdag är en utvecklingsresa

som kommer att kräva ett stort stöd från både politiker och ledning.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Covid-19 kommer fortsätta ställa nya krav på organisationen. Att långsiktigt kunna möta den

nya vardagen för våra invånare ställer stora krav på ledning och samordning av restriktioner

och nya behov som uppstår internt för medarbetare och verksamhet, och externt för

invånare och företag. Arbetsuppgifter, projekt och uppdrag som har fått skjutas fram, kan

komma att innebära en pressad arbetssituation för medarbetarna och kommer att kräva en

stark prioritering från ledningen.

Avdelningen för arbete och utbildning kommer att känna av effekter av den rådande Covid-

19-pandemin både på kort och på lång sikt. Trycket på vuxenutbildningen, ekonomiskt

bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser följs noga för att kunna möta de nya behov

som uppstår.

Dialogarbetet är en utmaning där man behöver hitta nya vägar för att nå invånarna. Här är

den digitala mognaden hos invånarna en begränsning och nya tillvägagångssätt behöver hittas.

Den digitala verksamhetsutvecklingen på kommunstyrelseförvaltningen är beroende av ett

fortsatt arbete med översyn av arbetssätt och standardisering för att ta nästa steg och

realisera nyttorna. Utmaningen ligger i att börja i rätt ände och inte bygga in gamla arbetssätt

i nya system.

Nytt HR-system är upphandlat och implementationsprojektet kommer påbörjas. Detta

kommer vara både tid- och resurskrävande och en nyckel kommer att vara att se över

arbetssätt och processer och förbättra dessa för att nå största möjliga effekt.

Förvaltningen kommer påbörja projektet med översyn av kommunens

förvaltningsorganisation som kommer pågå under två år. Förvaltningen kommer projektleda

och genom medskapande försöka hitta den bästa lösningen framåt.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet inom kommunen. Utvecklingen av den

kommunala demokratin, hållbar utveckling och medborgarnas delaktighet i
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samhällsutvecklingen är prioriterade frågor att arbeta vidare med. Samordning internt inom

kommunen, och samordning med andra såsom företag och myndigheter, kommer bli

avgörande för den framtida utvecklingen. Exempelvis är både samordning och samarbete

viktigt när det handlar om att utveckla medarbetarnas kompetens för att öka kommunens

samlade förmåga att bli en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens uppdrag innebär även att stödja och bistå kommunens chefer i deras

ansvar och befogenheter gällande personal-, ekonomi- och verksamhetsfrågor. Det kommer

vara viktigt att kommunstyrelsen även framöver fokuserar på personalförsörjning, digitala

utvecklingsfrågor, controlleruppdraget och olika kommunikationsformer internt och externt.

Genom att stärka den interna kommunikationen, är förhoppningen även att det på sikt

kommer att leda till bättre kommunikation gentemot invånarna genom ökad transparens.

Att skapa bättre kvalitet i tjänsterna till invånarna är viktigt nu och framöver. Med horisontell

och tillitsbaserad styrning vill kommunen minska och förenkla administration och onödig

kontroll, samt ta tillvara på medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt. För att uppnå detta

förändrade förhållnings- och arbetssätt, krävs fokus på området under lång tid framöver. Att

fortsätta utveckla horisontell och tillitsbaserad styrning och ledning av kommunens

verksamheter förbättrar även den uppsikt över nämnderna som ingår i kommunstyrelsens

uppdrag.
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4.6 Kulturnämnden

Nämndens grunduppdrag

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet samt ge föreningsstöd.

Dessutom har nämnden till uppgift:

 att verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses

 att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och

miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde

 att vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och

bebyggelseområden

 att inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer dela

ut kulturstipendium och kulturpris

 att bistå kommunens invånare med konsumentinformation

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten är genomförd enligt grunduppdraget

och tilldelade resurser, men på grund av Covid-19 har aktiviteter ställts in eller genomförts

på nya sätt. De öppna verksamheterna har gjort omställningar och infört nya rutiner i

lokalerna för att minska risken för smittspridning. Den sammantagna effekten är att de

fysiska besöken och deltagandet i verksamheterna har minskat jämfört med 2019. Totalt med

16%. Samtidigt har det digitala deltagandet ökat.

De erfarenheter och kunskaper som är gjorda, inte minst den digitala omställningen, kommer

att vara värdefulla i planeringen och genomförandet av kulturverksamheten efter Covid-19

pandemin.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

De framtida utmaningarna och utvecklingsbehoven är de samma som beskrevs i bokslutet för

2019. Sammanfattningsvis handlar det om tillgängliga mötesplatser, behovet av en ny bokbuss

för att säkerställa grunduppdraget, att konsthallen med nuvarande lokaler inte kan fullfölja

sitt uppdrag, samt avsaknaden av en scenlokal för teater och dans. Till det kommer

kulturverksamhetens sociala dimension, som är grundläggande för uppdraget och påverkas av

de förändringar som sker i samhället. Vilket med kraft har visat sig under den pågående

Covid-19 krisen. Till bibliotek och kulturhus kommer människor med skiftande bakgrund,

ålder, socioekonomiska förhållanden, intressen och kunskaper. Inte minst på biblioteken kan

man se ett tvärsnitt av befolkningen. Detta är ett av grunduppdragen, att vara tillgängliga för

alla utifrån intresse och förmåga. Genom sin karaktär av ett öppet och gemensamt offentligt

rum söker sig människor till biblioteket med frågor som man inte får svar på någon

annanstans. Det handlar om allt från hur man skriver till myndigheter, kontaktar sjukvården

till hur digitala verktyg fungerar. Ingen fråga är för liten eller för stor att ställa till sin

bibliotekarie. Samhällsutmaningarna speglas direkt in i alla verksamheter. Sammantaget gör

detta våra lokaler och mötesplatser till komplexa miljöer som ställer stora krav på bred

social kompetens och specialistkunskaper inom fackområdet.
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4.7 Räddningsnämnden

Nämndens grunduppdrag

Nämnden ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera vardagsolyckor, olyckor,

oönskade samhällsstörningar och höjd beredskap. När den enskilde inte klarar detta ska

nämnden hindra vidare skadeutbredning, lindra, stödja och därefter lära från det inträffade.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Flera delar i verksamheten har inte kunna genomföras på grund av Covid-19. Det medför en

extra belastning under kommande höst och vår, för att arbeta bort ett utbildnings- och

tillsynsbehov. I vissa fall är det inte personalplaneringsmässigt möjligt även om alla

utbildningstillfällena skulle bokas.

Med bakgrund av den ekonomiska prognosen har nämnden gett räddningschefen i uppdrag

att nå ett resultat i nivå med budget.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Kortsiktiga utmaningar

Hembesök och myndighetstillsyner med syfte att minska brandskador och undvika dödsfall

Under våren har alla hembesöken ställts in och endast en mindre mängd myndighetstillsynen

genomförts. Detta innebär att det på årsbasis finns ett besöks- och tillsynsbehov som i

praktiken inte är möjligt att genomföra. Nämnden kommer att tvingas prioritera inom

verksamheten. Tillsynsarbetet kommer att återgå till normal nivå så snart det är möjligt.

Utbildning i brandskydd och HLR

Ingen utbildning inom brandskydd och HLR för kommunal personal och externa parter har

genomförts under mars - augusti. Detta medför en utbildningsskuld vilken, i möjligaste mån,

ska arbetas bort under hösten. Det är dock osäkert om övriga kommunala förvaltningar och

externa parter har möjlighet att boka in personalen på utbildningstillfällena.

Rekrytering

Räddningsnämnden har inte kunnat upprätthålla den beredskapsnivå som beslutats av

kommunfullmäktige i respektive kommun. Nämnden har tvingats till beredskapsförändringar

till följd av för många vakanser i Reftele och Smålandsstenar.

Då mångfald i personligheter och olika kompetenser är drivkraften och grunden för

utveckling, så finns behovet av olika specialkompetenser. Av ekonomiska och schematekniska

orsaker krävs utryckningskompetens i princip för alla tjänster. Det medför en utmaning vid

rekrytering av specialkompetenser, eftersom det då krävs en vistelseort inom våra

kommuner vid beredskap.
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4.8 Socialnämnden

Nämndens grunduppdrag

Socialnämnden ska tillgodose kommuninvånarnas behov av vård, omsorg och service enligt

gällande lagar, förordningar, riktlinjer och målsättningar. Socialnämnden har det politiska

ansvaret för verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, omsorgen om

funktionshindrade, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka, hälso- och sjukvård,

flyktingfrågor och integration.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Nämnden samlade bedömning av grunduppdraget är att det finns flera

utvecklingsområden framöver inom de fyra definierade välfärdsområdena: målgrupp,

verksamhet, medarbetare och ekonomi. Mycket av kvalitetsarbetet har stannat upp till följd

av Covid-19-pandemin, då alla resurser har fått sättas till för hantering av densamma.

Nämnden har prioriterat att basala resurser har tillförts och att brukarnas upplevelse av

trygghet har getts företräde.

Utifrån revisionsgranskningar har ett arbete med struktur utifrån handlingsplaner effektuerats

inom ekonomistyrning och andra för nämnden ansvariga verksamhetsområden.

Medvetenheten hos såväl nämnd som ledning är hög om vilka förbättringar som behöver

åstadkommas när normalläge återinträder.

Målgrupp

Delaktighet och inflytande i vård- och omsorgsboendena är begränsad till följd av låg

bemanning samt den rådande pandemin. Pandemin begränsar utbudet av aktiviteter, vilket

begränsar brukarnas möjlighet till delaktighet. Övriga verksamheter bedömer att

delaktigheten är god.

Gällande effektiv och rättssäker handläggning är bedömningen att det finns risk för

kvalitetsbrister till följd av brister i kunskap om social dokumentation och bristande

kompetens kring lagen om barns rättigheter. Inom området finns dock många välfungerande

delar som god och en väl genomarbetad struktur för ärendeprocess inom handläggning.

Ärenden utreds inom rimlig tid och de flesta beslut

verkställs snabbt inom de lagstadgade kraven. De tre myndighetsenheterna arbetar med

systematiskt och strukturerat arbetssätt av metoder och handläggning i myndighetsutövandet

vilket ger en rättssäkerhet för den enskilde att behandlas lika utifrån de olika lagrummen.

Den tredje kvalitetsfaktorn gott bemötande och tillgänglighet har en god kvalitet. Samtliga

verksamhetsområden rapporterar gott bemötande och att tillgängligheten på helheten

betraktas som god.

Verksamhet

Faktorn kompetent och engagerade personal förstärker nämndens uppfattning om en hög

professionalitet inom alla verksamheter. Generellt är det en hög kompetensnivå i samtliga

verksamhetsområden och medarbetarna visar ett stort engagemang för sina uppdrag, vilket

visar sig i de goda resultat som vi får i olika brukarundersökningar. Relevanta och effektiva

processer har förbättringspotential. För att förbättra styrningen av beslut- och
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uppföljningsprocessen arbetar förvaltningen med en strukturerad månadsuppföljning med

tydliga beskrivningar av nyckeltal och prognostiserat resultat, dock kvarstår att implementera

processen fullt ut i vissa verksamheter.

Medarbetare

Faktorn god arbetsmiljö når inte upp till målet. Det är för flera medarbetare en ansträngd

arbetssituation ute i verksamheterna där en hög sjukfrånvaro har negativ effekt på

arbetssituationen. Till stor del beror det på tidigare personalanpassningar och den nu

rådande pandemin som ytterligare förstärkt hög sjukfrånvaro framförallt i de utförande

verksamheterna.

Det kommunikativa ledarskapet är framgångsrikt och bedöms som mycket god. Varje chef

för en nära dialog med sina arbetsgrupper vilket ger en känsla av delaktighet och förståelse

kring förändrade förutsättningar kopplade anpassningar och pandemin. Många medarbetare

upplever att de har fått tillräckligt med information och det upplevs som positivt även om

det är en jobbig period.

Gällande lärande miljö har mycket kompetensutveckling och flera samverkansforum satts på

paus. Dock har ett lärande i vardagen kunnat ske till följd av de ständigt förändrade

förutsättningarna kopplat till pandemin. Dock är helhetsbedömningen att nämnden inte når

upp till den nivå som förväntas för ett godkänt resultat.

Ekonomi

Inom de två faktorerna god ekonomisk hushållning som har bedömts som röd och

prognossäkerhet som har markerats som gul finns en mängd försvårande omständigheter.

Förutsättningarna för att kunna sätta adekvata prognoser under det första halvåret har

påverkats av implementeringen av det nya ekonomisystemet, och kostnadsdrivande

volymförändrade ärenden. En ytterligare faktor för våren 2020 är den pågående pandemin,

som genererar många oförutsedda kostnader.

Förvaltningen har presenterat förslag på åtgärder för en ekonomi i balans, med beräknad

effekt på 21-24 mnkr.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Socialnämnden har stora ekonomiska utmaningar framför sig då en ekonomi i balans är

garanten för en bra verksamhet inom alla nämndens ansvarsområden. Förbättringar och

effektiviseringar inom ett antal olika processer och arbetsmetoder är igång inte minst inom

digitalisering och teknikutveckling. Förändrade och effektivare processer och arbetsmetoder

inom vård- och omsorg framförallt avseende omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård i

ordinärt boende pågår. Ett stort utvecklingsområde är lokalöversynen för bra

boendeprocesser för såväl dels de funktionshindrade som här behov av

serviceboende/gruppboende men inte minst en översyn av lokaleffektiviseringar och framtida

boendeformer inom äldreomsorgen. Likaså finns en stor utmaning i att effektivisera

bemanningsprocessen.
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4.9 Tekniska nämnden

Nämndens grunduppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infrastrukturen och sköter det operativa

arbetet inom kommunens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är även

kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Verksamheten har fungerat bra trots saker och händelser som förvaltningen inte själv haft

kontroll över.

Covid-19-pandemin och dess följdverkningar, som förvaltningen fortfarande känner av och

inte vet alla effekter av ännu, har påverkat framförallt arbetssätt och flexibilitet.

Införandet av nytt ekonomisystem har medfört stora förändringar och arbetsprocesser

behöver fortfarande komma på plats.

Arbetsbördan generellt på framförallt staben och MEX-enheten har varit hög.

Förvaltningen har under första halvåret varit lokaliserad på olika ställen vilket har påverkat

verksamheten.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

Förvaltningen har en utmaning när det gäller framförhållningen och planeringen av jobb.

Verksamheten har hög kapacitet att utföra arbeten.

Klimatförändringar med ökad torka i perioder och höga regnmängder i andra perioder kan

orsaka stora problem i framtiden, vilket skulle ha stor påverkan på framförallt VA-

verksamheten.

Det blir allt svårare att rekrytera och få kompetent personal inom flera enheter.

En fortsatt utmaning är ekonomisystemet och de nya rutinerna och alla förändringar det

medför. Det gäller bland annat uppföljning, resurserna och bemanningen. Samarbetet inom

verksamheten behöver förbättras för att optimera utförandet och höja kvaliteten.

En inte helt avlägsen utmaning som kommer är införandet av ett nytt HR-system.

Gislaveds kommun växer i takt med nytt visionsarbete kring Gislaved och Anderstorp som

har tagits fram och ytterligare planer är på gång.
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4.10 Överförmyndarnämnden

Nämndens grunduppdrag

Överförmyndarnämndens grunduppdrag är se till att överförmyndarverksamheten bedrivs på

det sätt som åligger kommunen. Nämnden rekryterar och utbildar ställföreträdare för

verksamheten, samt fattar beslut i de ärenden som inte handläggare har delegation till.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Uppdraget ska vara ideellt och lekmannamässigt. De framtida utmaningarna är att få tag i

kvalificerade ställföreträdare.

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov

2020 kommer nya ledamöter att behöva utbildning. Grundkurs för de nya och

vidareutbildning för nuvarande ledamöter och ställföreträdare.
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5 Koncernbolag och stiftelser
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5.1 Gislaveds Kommunhus AB

Ordförande: Carina Johansson

Antal ledamöter: 5

Verkställande direktör: Anders Johansson

Ägare: Gislaveds Kommun 100 %

Grunduppdrag

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som

kommunstyrelsen använder för sin verksamhet.

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att, såsom moderbolag i koncernen för

de helägda bolagen, åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och

medverka till att uppfylla Gislaved kommuns vision och mål. Detta genom att leda och

samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot målen.

Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva

ägarstyrning i kommunens helägda bolag.

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det

handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter

Gislaveds Kommunhus AB delar ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,8 mnkr enligt beslut

som tagit vid bolagets årsstämma i juni 2020. Vid delårsbokslut 2020-08-31 har moderbolaget

(GKHAB) fått utdelning från dotterbolagen med 113 tkr. Dessa avser året 2019. Under 2020

beräknas moderbolaget erhålla ytterligare 2 mnkr i aktieutdelning.

 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 0 250 231

Rörelsens kostnader -82 -850 -817

Rörelseresultat -82 -600 -586

Finansiella intäkter 113 2 113 3 560

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 31 1 513 2 974

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 31 1 513 2 974
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 20 248 20 248

Omsättningstillgångar 5 552 6 296

Summa tillgångar 25 800 26 544

Eget kapital 22 177 23 946

Obeskattade reserver 0

Avsättningar 0

Långfristiga skulder 0

Kortfristiga skulder 3 623 2 598

Summa eget kapital och skulder 25 800 26 544

Framtida utmaningar och utveckling

Gislaveds kommunhus AB har tillsammans med övriga koncernen den stora utmaningen med

att planera, följa upp och tänka som en kommunkoncern. Då koncernen är relativt ny, så är

utmaningen med koncerntänk fortfarande stor. Flera strukturella delar har arbetats fram och

kommer att fortsätta att arbetas fram.
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5.1.1AB Gislavedshus

Ordförande: Björn Martinsson

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Malin Larsson

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

Grunduppdrag

Bolagets uppdrag enligt antagen bolagsordning är att inom Gislaveds kommun förvärva, äga,

bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och

därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en

mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella

lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Omsättningen väntas öka 0,9 MSEK jämfört med föregående år med anledning av

hyreshöjningar om 1,75% som genomfördes 2020-01-01. Den positiva effekten av

hyreshöjningarna mattas dock av genom hyresbortfall för lokaler som ökar jämfört med

föregående år, med anledning av många vakanser. Kostnaderna väntas öka något jämfört med

föregående år. Under året har ett nytt byggnadskreditiv tecknats om 70 MSEK, varav 25

MSEK har aktualiserats. Detta kommer på sikt att innebära ökande räntekostnader. Årets

resultat väntas bli 9,5 MSEK, något lägre än föregående år.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 112 464 168 500 167 603

Rörelsens kostnader -93 294 -156 000 -154 791

Rörelseresultat 19 170 12 500 12 812

Finansiella intäkter 169 200 1 090

Finansiella kostnader -2 412 -3 600 -3 608

Resultat före skatt 16 927 9 100 10 294

Bokslutsdispositioner 0 2 500 3 200

Skatt 0 -2 100 -2 865

Årets resultat 16 927 9 500 10 629
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 661 910 620 252

Omsättningstillgångar 30 183 38 550

Summa tillgångar 692 093 658 802

Eget kapital 320 863 304 020

Obeskattade reserver 9 000 9 000

Avsättningar 11 596 11 596

Långfristiga skulder 317 857 292 857

Kortfristiga skulder 32 777 41 329

Summa eget kapital och skulder 692 093 658 802

Framtida utmaningar och utveckling

Nybyggnation pågår i Smålandsstenar och Gislaved samt planeras i Reftele. Samtidigt

genomförs större stamrenoveringar av äldre byggnader, vilket kommer att behöva fortgå

under flera år framåt. Detta kommer sannolikt att resultera i ett behov av ytterligare

nyupplåning. Ett möjligt framtida problem är den nya ränteavdragsbegränsningen som

infördes 2019 kan komma att innebära, vid ökad belåning, att bolaget inte får avdragsrätt för

alla räntekostnader i framtiden. En möjlighet till full avdragsrätt för ingående moms, vilket

skulle gynna investeringar i ny- och ombyggnation samt underhåll av hyresbostäder har

öppnats i och med att EU-kommissionen presenterade ett förslag som skulle innebär att EU

släpper något på det gemensamma regelverket och överlåter åt respektive medlemsland att

sätta momsnivåerna på ett antal varor och tjänster, vilket öppnar för införandet av en låg

moms på bostadshyror.
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5.1.2 Enter Gislaved AB

Ordförande: Inger Elmståhl

Antal ledamöter: 6

Verkställande direktör: Leif Österlind

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

Grunduppdrag

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra

kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och

turism. Bolaget har i uppgift att verka operativt för att främja befintligt företagande,

nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar och investeringar och

därigenom näringslivets utveckling i kommunen. Bolaget ska även marknadsföra kommunens

näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga

relationer med relevanta nätverk.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Covid-19 har påverkat verksamheten och planerade aktiviteter har till del stått tillbaka.

Vakanser inom personalfunktionen samt ett större projektbidrag (397 000) har föranlett ett

bättre ekonomiskt resultat vilket gör att prognosen för helåret hamnar på 466 000.

Vi utvecklar våra fokusområden Technology, Market och Tourism samtidigt som vi genomför

aktiviteter och projekt med samarbetspartners och näringslivsråd. Vårt arbetsområde finns

inom: Attraktivitet, Näringslivsutveckling, Handelsutveckling, Besöksnäring,

Kompetensförsörjning, Infrastruktur och Tillgänglighet samt Internationalisering.

Vi har en väl fungerande dialog med våra partners i ett bra samarbetsklimat.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 7 803 8 010 8 346

Rörelsens kostnader -4 127 -7 544 -7 954

Rörelseresultat 3 676 466 392

Finansiella intäkter 0 0 2

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt 3 676 466 394

Bokslutsdispositioner 0 -95 -80

Skatt 0 -79 -67

Årets resultat 3 676 292 247
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 69 76

Omsättningstillgångar 6 691 5 184

Summa tillgångar 6 760 5 260

Eget kapital 1 660 1 660

Obeskattade reserver 518 518

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 907 3 082

Summa eget kapital och skulder 3 085 5 260

Framtida utmaningar och utveckling

Viktiga frågor är aktuella planeringsunderlag och strategiska markfrågor för etableringar,

bostäder, infrastruktur, kraftförsörjning, kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande

investeringar. Det skapar positivitet och framtidstro. Den regionala utvecklingsstrategin RUS

är en viktig del i planeringen. Vi lägger fokus på att utveckla besöksnäring, handel och med

tillägget gröna näringar. Vi lägger fokus på industriell förnyelse inom energioptimering och

fossilfria fordon och transporter som stärker kommunens och företagens konkurrenskraft

och position. Digitalisering och nya plattformar för effektivt resursutnyttjande förstärks.
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5.1.3Gislaved Energi Koncern AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Hans Brunström

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

Grunduppdrag

Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda

energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till

utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen

ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska

samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen

ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt

delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med

kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse

och det lokala energisystemet.

I koncernens uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Bolaget Gislaved Energi Koncern AB (GEK) har tidigare fått uppdraget att utveckla IT-

infrastrukturen i Gislaveds kommun enligt ett beslut i KF (den 18 maj år 2018). Tilldelning

har beslutats om 10 mnkr till moderbolaget GEK. Kontakter har tagits med fiberföreningar

och nationella nätägare om det ekonomiska stöd som kan sökas. Hittills har ekonomiskt stöd

tilldelats en fiberförening.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 92

Rörelsens kostnader -406 -612

Rörelseresultat -406 -520

Finansiella intäkter 2 000

Finansiella kostnader

Resultat före skatt -406 1 480

Bokslutsdispositioner 0 500

Skatt 0

Årets resultat -406 1 980
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 550 550

Omsättningstillgångar 11 041 11 624

Summa tillgångar 11 591 12 174

Eget kapital 11 591 11 997

Obeskattade reserver

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder 177

Summa eget kapital och skulder 11 591 12 174

Framtida utmaningar och utveckling

Utveckling av IT-infrastruktur:

Samverkan mellan Gislaved Energi Koncern AB (GEK), enheter inom Gislaveds kommun,

region Jönköpings bredbandskoordinator, nationella nätägare, fiberföreningarna är ett måste

om vi skall lyckas uppnå regeringens bredbandsmål till år 2025. Detta samarbete är påbörjat

och har fortsatt med nya bokade möten och samverkan.

Fram till och med augusti har stöd för utbyggnad av IT-infrastruktur (bredband) beviljats för

sex olika utbyggnadsprojekt (dvs. för fiberföreningar eller privata nätägare). I nuläget finns

ca 1,9 mnkr kvar av medlen kvar att utbetala för nya ansökningar. Det är styrelsen i GEK

som beviljar ansökningar.

5.1.3.1 Gislaved Energi AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Hans Brunström

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 %

Grunduppdrag

Bolaget Gislaved Energi AB ingår sedan i början av oktober år 2016 som ett av två

dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi

Elnät AB.

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 1 050 tkr (1 921 tkr).

Rörelseresultat efter finansiella poster bedöms bli 3 714 tkr och motsvarande resultat i

budgeten bedömdes bli 6 403 tkr.
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När det gäller våra Energitjänster har marknadsföringen intensifierats avseende erbjudanden

om installation av bl.a. solceller. Ett flertal offerter har sänts till flera potentiella kunder och

flera beställningar har inkommit. Samarbete görs nu med tre externa partners vad gäller

installationsarbete för solceller och kundrelaterade åtaganden. En ny solcellsanläggning har

installerats på bolagets kontor på Mårtensgatan tillsammans med ett mindre batterilager.

Utbyggnaden och inkoppling av nya fjärrvärmekunder har fortsatt under perioden. En

försiktig prognos över årets fjärrvärmeförsäljning är 52 GWh.

Bolaget strävar efter att ha en mycket hög ambition avseende klimatarbetet. I

produktionsanläggningen för fjärrvärme i Mossarp används nu endast förnybara bränslen.

Detta har möjliggjorts genom att det förnybara bränslet HVO 100 ersatt den fossila oljan i

pannorna vilka utgör effekt- och haverireserv.

Ett hållbart fjärrvärmesystem med närproducerade skogsbränslen är en viktig målsättning för

bolagets fjärrvärmeinvesteringar. En betydande minskning av årliga CO2-utsläpp i Gislaveds

kommun uppnås därigenom. Vi konstaterar fortsatt att våra ökade satsningar på

förnyelsebara bränslen ger ett positivt bidrag till miljömålen inom Gislaveds kommuns

klimatstrategi.

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 15%, har under perioden visat på

mycket god produktion och hög tillgänglighet. Under perioden har dock el-intäkten för

elkraftproduktion varit mycket lägre än det normala. En tidigare garantibesiktning avseende

reinvesteringsarbeten vid vattenkraftstationen Gyllenfors, resulterade i ett mindre antal

åtgärdspunkter som genomfördes i juni. Montage av nya av LED-lampor har fortsatt

avseende gatubelysningen och där utbytet både reducerar elförbrukningen och ger

miljöfördelar. Ett större projekt har pågått med att förnya gatubelysningen till LED-belysning

i Smålandsstenar.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 54 473 90 528 119 876

Rörelsens kostnader -53 323 -86 274 -114 757

Rörelseresultat 1 150 4 254 5 119

Finansiella intäkter 0 5

Finansiella kostnader -100 -540 -558

Resultat före skatt 1 050 3 714 4 566

Bokslutsdispositioner -3 500

Skatt -456

Årets resultat 1 050 3 714 610



Gislaveds kommun Delårsbokslut - 2020 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Gislaveds kommun

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 229 004 231 668

Omsättningstillgångar 32 665 27 594

Summa tillgångar 261 669 259 262

Eget kapital 12 172 11 122

Obeskattade reserver 114 134 114 134

Avsättningar

Långfristiga skulder 118 500 118 500

Kortfristiga skulder 16 863 15 506

Summa eget kapital och skulder 261 669 259 262

Framtida utmaningar och utveckling

En fortsatt satsning på ökade aktiviteter vilka gäller Energitjänster såsom solcellslösningar,

samarbeten med installationsföretag och leverantörer kommer att fortsätta under

kommande kvartal. Arbetet ska bland annat leda till en effektivare energianvändning för våra

kunder, bland annat genom ökad insikt om hur energianvändningen ser ut idag och hur den

kan styras på ett bättre sätt.

Arbetet med att vidareutveckla värmeverksamheten i Gislaved och Anderstorp till en

långsiktigt hållbar helhetslösning för uppvärmning av fastigheter fortsätter. Samtidigt ökar

möjligheterna att ytterligare kunna ta tillvara spillvärme från näringslivet. Under perioden har

fortsatt införsäljning av nya fjärrvärmeleveranser genomförts liksom utbyggnad.

Användningen av förnybara bränslen såsom biobränsle, sol, vind och vatten är viktigt i vårt

fortsatta arbete för en hållbar och klimatsmart kommun. Möjligheten till framtida

elproduktion vid värmeproduktionsanläggningen i Mossarp har analyserats. Beslutsunderlag

har tagits fram och kommer att presenteras för styrelsen i september.

Ett löpande arbete pågår avseende digitalisering inom bolagets olika verksamhetsområden.

Detta uppdrag beskrivs som tre speciella ägardirektiv för året (för koncernen) och som slut-

redovisas för ägaren i september. Ett nytt digitalt låssystem med styrda behörigheter tas

löpande i drift för valda verksamhetsområden.

Bolaget fortsätter förbättringsarbetet inom kundservice och kundkommunikation, där det

uppmätta Nöjdhetsindex år 2020 uppnådde nivån 81,77 ”Mycket Hög Kundnöjdhet”.

Gislaved Energi uppnådde också en 5:e plats ibland de energibolag i Sverige som ingår i den

mätning som samtidigt genomfördes.

Bolagets hemsida fick också utmärkelsen ”Bästa hemsida”.

Inom kommunkoncernen sker fortsatt dialog och samarbete mellan de kommunala bolagen i

syfte att stärka och utveckla verksamheterna.
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5.1.3.2 Gislaved Energi Elnät AB

Ordförande: Bengt-Anders Johansson

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Hans Brunström

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 %

Grunduppdrag

Bolaget Gislaved Energi Elnät AB ingår sedan i början av oktober år 2016 som ett av två

dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi AB.

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Rörelsens intäkter var 32 266 tkr (30 773) för jan-aug 2020, en ökning med 4,9 % jämfört

med 2019.

Rörelseresultatet (helår) för Gislaved Energi Elnät AB efter finansiella intäkter och kostnader

bedöms bli 5 722 tkr. Motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 6 004 tkr.

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för god leveranssäkerhet i elnätet, även för

morgondagens elanvändare.

Energimarknadsinspektionen har i februari beslutat om Bolagets intäktsram för

tillsynsperioden 2020-2023. Ett beslut som överklagats till berörd instans.

Under perioden har utbytesprogrammet med elmätare fortsatt för att möta framtida behov.

Bolaget är miljöcertifierad enligt ISO14001:2015 och revision har genomförts i juni med ett

fåtal mindre avvikelser att hantera.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 32 266 50 132 47 375

Rörelsens kostnader -28 109 -44 480 -41 095

Rörelseresultat 4 157 5 652 6 280

Finansiella intäkter 37 70 81

Finansiella kostnader -1

Resultat före skatt 4 194 5 722 6 360

Bokslutsdispositioner -5 992

Skatt -83

Årets resultat 4 194 5 722 285
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 56 652 54 247

Omsättningstillgångar 11 866 24 688

Summa tillgångar 68 518 78 935

Eget kapital 20 377 16 183

Obeskattade reserver 39 983 39 983

Avsättningar 220 220

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder 7 938 22 549

Summa eget kapital och skulder 68 518 78 935

Framtida utmaningar och utveckling

Bolaget kommer som tidigare att fortsätta förbättringsarbetet inom kundservice och

bemötande.

Arbetet fortsätter också med att planera för att genomföra nyinvesteringar i elnätet.

Förläggningsarbeten av jordkabel sker enligt vår årliga investeringsplan i syfte att öka

leveranssäkerheten ytterligare. Ett flertal nätstationer har utbytts under perioden.

Digitaliseringen ökar i samhället och bolaget följer utvecklingen inom området elnät som ett

av flera områden. I de specifika ägardirektiven är digitalisering ett viktigt område som bolaget

har som uppgift att utveckla. Rapportering har skett löpande till ägaren under åren

2019/2020 om aktiviteterna. En analys pågår av vilka system som exempelvis kan elimineras

eller ersättas av andra funktioner inom t.ex. ett affärssystem.

Eftersom hög säkerhet i alla våra system eftersträvas ersätts vanliga lås till elektromekaniska

med digital behörighetsstyrning. Vi får därigenom ökad säkerhet och även bättre spårbarhet.
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5.1.4Gisletorp Lokaler AB

Ordförande: Björn Björkman

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Mikael Fröler

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 %

Grunduppdrag

Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta

fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra servicenäringar och för

offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

I mars 2019 ansökte Gisletorp Lokaler AB om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på

fastigheten Lövås 8:5, Scandinavian Raceway. Ansökan lämnades till

miljöprövningsdelegationen (MPD) i Linköping och kompletterades i oktober 2019. Därefter

kungjordes ansökan av MPD och berörda parter fick möjlighet att lämna synpunkter på

ansökan. Gisletorp har i juli 2020 kommenterat inkomna yttranden. Arbetet med tillståndet,

samt processen avseende försiktighetsmått, har även under 2020 medfört påtagliga

kostnader för jurister och konsulter.

Bolaget har också drabbats av oförutsedda kostnader som beror på akuta underhållsåtgärder

på både Munin och Lövås.

Under 2020 har Gisletorp Lokaler också investerat i förbättrad ventilation, fasadrenovering

och asfaltläggning. Under fjärde kvartalet planerar bolaget också att investera i bergvärme till

depåbyggnaden vid motorbanan. Det påverkar avskrivningarna dessutom måste gamla

komponenter utrangeras. Avskrivningarna är därför påtagligt högre än budgeterat.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 4 083 5 920 5 876

Rörelsens kostnader -3 266 -5 667 -5 426

Rörelseresultat 817 253 450

Finansiella intäkter 1

Finansiella kostnader -24 -75 -27

Resultat före skatt 793 178 424

Bokslutsdispositioner 0 299 247

Skatt 0 -102 -147

Årets resultat 793 375 524
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BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 31 679 27 148

Omsättningstillgångar 1 143 -170

Summa tillgångar 32 822 26 978

Eget kapital 20 291 17 972

Obeskattade reserver 2 144 2 144

Avsättningar 46 46

Långfristiga skulder 10 000 5 000

Kortfristiga skulder 341 1 816

Summa eget kapital och skulder 32 822 26 978

Framtida utmaningar och utveckling

Utmaningarna består i huvudsak av två delar. Det är dels att öka genomströmningen av

hyresgäster i lokalerna och dels av att utveckla Scandinavian Raceway med fler arrangemang.

En ökad aktivitet på Scandinavian Raceway syftar till att få fler deltagare och publik till gagn

för kommunens näringsliv och dels att skapa ekonomiska förutsättningar för att underhåll

och utveckling av banan. Gisletorp Lokaler AB har förhoppningen att tillståndsprocessen ska

ge möjligheter för ökad aktivitet på banan.

Fastigheten Munin 19 är byggd i slutet av 1960-talet och tillbyggd i olika omgångar. Inom

några år är det nödvändigt att genomföra några större underhållsinsatser Ekonomiskt har

verksamheten stabila intäkter vilket ger utrymme för underhåll och anpassning av lokaler till

nya hyresgäster.
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5.2 Stiftelsen Gisleparken

Ordförande: Staffan Sjöblom

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: -

Ägare: Gislaveds Kommun 64 %

Grunduppdrag

Enligt stadgarna har stiftelsen till ändamål att inom Gislaveds kommun uppföra och driva

parkanläggningen Gisleparken, samt att bedriva nöjes-, konferens-, restaurang-, kultur- och

fritidsverksamhet till gagn för Gislaveds kommuns invånare och besökande samt att upplåta

lokaler för sådan verksamhet.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter i verksamheten

År 2020 är verksamhetens sista år innan ansökan om avveckling av stiftelsen kan göras.

Stiftelsen uppfyller de kriterier som krävs för avveckling efter 2020 räkenskapsår.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 0

Rörelsens kostnader -39 -79

Rörelseresultat -39 -79

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader 0 0 0

Resultat före skatt -39 0 -79

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat -39 0 -79

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar 163 261

Summa tillgångar 163 261

Eget kapital 162 202

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 59

Summa eget kapital och skulder 163 261

Framtida utmaningar och utveckling

Under 2021 ska en avvecklingsprocess göras.
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5.3 Stiftelsen Isabergstoppen

Ordförande: Mikael Eriksson

Antal ledamöter: 11

Verkställande direktör: Louise Söderlund

Ägare: Gislaveds Kommun 90.74 %, Gnosjö kommun 9.26 %. Stiftare är Friluftsfrämjandet.

Grunduppdrag

Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferensanläggning som erbjuder

utomhusupplevelser året runt. Det unika finns i den vackra utomhusupplevelsen i

naturreservat, i form av äventyrliga aktiviteter som attraherar en bred målgrupp. Att

upplevas som jordnära, innovativa och ge gästen berikande naturupplevelser och möten året

runt är viktigt. MTB-cykling, kanot och kajakpaddling, höghöjdsbana samt äventyrsgolf och

vintertid skidåkning erbjuds, likväl som guidade aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang

och fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling av

anläggningen.

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

För första gången i 2000-talets historia lyckades Stiftelsen inte öppna skidanläggningen. Kylan

som behövs för snöproduktionen uteblev. Vi lämnade vintern bakom oss med 7,5 miljoner i

underskott och ungefär samtidigt knackade Covid-19 på dörren. Våren blev en rejäl

omställning för alla med nedskärningar, permitteringar och likviditetsbrist. Fokus lades nu på

att göra sommaren till den bästa någonsin trots coronapandemin och Folkhälsomyndighetens

restriktioner. I takt med att insikten om pandemins allvar konkretiserades, ökade också

gästernas och särskilt konferensgruppernas avbokningar. Orderböckerna gapade till slut

tomma i april och ett typ av vakuum inträdde. Besöksnäringen och Isaberg, befann sig i en

otrygg tillvaro av aldrig skådat slag.

I slutet av april såg vi det berömda ljuset i tunneln och telefonerna började äntligen ringa och

mailkorgen fyllas igen med förfrågningar. Reserestriktionerna gör att gästen inser att det är

semester i Sverige och på hemmaplan som gäller denna sommar, helst utomhus. Därför

utökades det med ställplatser på campingen, större terrass byggdes i restaurangen och liften

öppnade för liftburen cykling. Permitteringar gör också att gästen har mer tid att göra annat,

som t.ex. utomhusaktiviteter på Isaberg. Sommaren blev den bästa någonsin med bland annat

förväntad campingboom och rejäl ökning av det aktiva utelivet, då särskilt mountainbike.

Ökningen i juli uppgick till 30% och ett resultat på över 9 miljoner kronor. Prognosen för

året visar att vi förhoppningsvis kommer att visa ett positivt resultat vid årets slut. År 2020

visar vi att vi är en året-runt-anläggning med en stabil sommarverksamhet som faktiskt bär

upp hela året även om vintern uteblir.
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RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 39 155 50 026 67 191

Rörelsens kostnader -31 430 -46 946 -53 704

Rörelseresultat 7 725 3 080 13 487

Finansiella intäkter 0 35 35

Finansiella kostnader -15 -105 -191

Resultat före skatt 7 710 3 010 13 331

Bokslutsdispositioner 0 0 -7 228

Skatt 0 0 -1 400

Årets resultat 7 710 3 010 4 703

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 89 175 94 144

Omsättningstillgångar 30 172 13 600

Summa tillgångar 119 347 107 744

Eget kapital 57 375 49 665

Obeskattade reserver 16 328 16 328

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 29 805 22 875

Kortfristiga skulder 15 839 18 876

Summa eget kapital och skulder 119 347 107 744

Framtida utmaningar och utveckling

Stiftelsens största utmaningar ligger i den snabba tillväxten sommartid. Personalutrymmen

och utrymmen för att ta emot gästen på ett professionellt sätt saknas. Ett större sportcenter

planeras att byggas för att tillmötesgå behoven nu och framåt. En ny detaljplan för området

ska också tas fram.

5.4 Stiftelsen Torghuset

Ordförande: Annette Rehn

Antal ledamöter: 7

Verkställande direktör: Anette Josefsson

Ägare: Gislaveds Kommun 75 % och övriga 25 %

Grunduppdrag

Stiftelsen Torghusets grunduppdrag är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och

fritidsverksamhet och även tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksamheten ska

rikta sig till kommunens invånare men även till besökare. Stiftelsen äger och förvaltar en

fastighet med lokaler i Smålandsstenar. Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga

arrangemang.
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Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten

Resultatet är efter omständigheterna med Covid-19 ok. Löpande kostnader hänger mycket

ihop med våra intäkter och har vi inga evenemang så har vi heller inga kostnader för dessa.

Eftersom vi har fasta intäkter i form av hyror så täcker det ju upp för fasta kostnader som

löner och driftkostnader. Vi har dock påbörjat en del projekt med renoveringar och

ombyggnader som kommer att belasta vår likviditet. Dessa projekt hoppas vi ska göra att

verksamheten också kan utvecklas. Verksamhetsmässigt så har vi i princip fått alla bokningar,

från slutet av mars och framåt, avbokade. Biografen har varit öppen hela tiden.

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Helårsprognos 2020 Bokslut 2019

Rörelsens intäkter 3 261 5 948 5 814

Rörelsens kostnader -3 072 -5 696 -5 506

Rörelseresultat 189 252 308

Finansiella intäkter 0 0 1

Finansiella kostnader -86 -45 -102

Resultat före skatt 103 207 207

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt 0 0 0

Årets resultat 103 207 207

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2020 Bokslut 2019

Anläggningstillgångar 3 441 3 699

Omsättningstillgångar 4 580 3 637

Summa tillgångar 8 021 7 336

Eget kapital -3 010 -3 010

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 9 500 9 500

Kortfristiga skulder 1 428 847

Summa eget kapital och skulder 7 918 7 337

Framtida utmaningar och utveckling

Underhåll av fastighet och inventarier är en del i utmaningen och även utvecklingen. En annan

del är att besöksnäringen är en bransch som är i ständig förändring. Det gäller att man är

uppdaterad och lyhörd och kan se till att huset kan tillgodose människors önskan och behov.

Till ovanstående hör ju också hela situationen med pandemin som har påverkat vår

verksamhet extremt mycket. Tyvärr tror vi att det kommer att ta väldigt lång tid att få

människor att våga träffas och umgås som tidigare. Vi försöker hela tiden att hitta nya

lösningar för att vi ska kunna ta emot besökare och samtidigt förhålla oss till de regler som

finns.
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Vår ambition att hela tiden hitta nya sätt att mötas och att vara tillgängliga för våra invånare

är något vi jobbar kontinuerligt med. Samarbetet med andra företag och föreningar i bygden

fortsätter vi att verka för.

Årets turistsäsong och jobbet i turistbyrån, som vi har öppet ca 10 veckor per år, har gjort

att vi funderat på om Torghuset eventuellt skulle kunna vara en serviceplats året runt för

våra kommuninnevånare och även besökare utifrån. Lite längre öppet som ren turistbyrå och

resten av året som en spindel i nätet för besöksnäringen. Ett jobb som kunde kombineras

med vår ordinarie verksamhet i huset.

När det gäller biografen känner vi också att vi gärna vill utveckla den till att även kunna

erbjuda till exempel mat och dryck på plats i huset. Detta är något vi tror ligger i tiden.

Att nå ut med sitt budskap är också en utmaning. Det tar väldigt mycket tid och även om

man finns med och syns mycket i alla möjliga sammanhang så ser inte folk detta ändå.
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6 Sammantagen bedömning av kommunens resultat och effekter av
verksamheten

Arbetet under delåret 2020 har till stor del präglats av coronapandemin och de

omställningar organisationen har behövt göra. Införandet av nytt ekonomisystem har

påverkat organisationen utifrån nya arbetssätt som ännu inte hunnit sätta sig.

Den sammantagna bedömningen är ändå att Gislaveds kommun har utifrån förutsättningarna

bedrivit verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse. Kommunen strävar efter att

ha god kvalitet inom särskilda viktiga områden för att uppfylla kommunens grunduppdrag och

de flesta av dessa områden har bedömts ha god, eller relativt god kvalitet. Det har varit

svårare att göra säkra prognoser och där görs bedömningen att kommunen inte har god

kvalitet. Orsaken till detta är främst coronapandemin.

När det gäller kommunens övergripande mål, som är mer långsiktiga, så är bedömningen att

måluppfyllelsen kommer hålla.

Kommunens skatteintäkter blir avsevärt högre, vilket beror på statens tillskjutna medel för

att täcka kostnader för Covid-19. Det prognostiserade resultatet blir avsevärt högre än

budgeterad nivå framförallt beroende på ett flertal positiva engångseffekter, effekter som inte

kommer att kvarstå på lång sikt.

Det genomsnittliga resultatet under 5-årsperioden 2017-2021 uppgår till +39,7 mnkr. Årets

resultat beräknas till +101 mnkr och beaktat 2017-2019 års resultat och planerat resultat för

2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 39,7 mnkr för 5 års-

perioden. Gislaveds kommun uppnår god ekonomisk hushållning vid delåret och för perioden

2017-2021.

Fem av nämnderna beräknar att gå med ett underskott på helåret och det är

kommunstyrelsen (3 600 tkr), räddningsnämnden (350 tkr), bygg- och miljönämnden (150

tkr), socialnämnden (25 435 tkr) samt barn- och utbildningsnämnden (9 700 tkr).

Utveckling och framtida utmaningar

Effekterna av Covid-19 på både kort och lång sikt kommer påverka kommunen och dess

verksamheter framöver. På lång sikt behöver Gislaveds kommun planera och försöka förutse

vilka svårigheter som Covid-19-pandemin bär med sig för brukare, medborgare, personal,

organisation, ekonomi och näringsliv. Lärdomar behöver dras från omställningsarbetet som

har gjorts hittills, och fortsätta bygga på erfarenheterna både för att anpassa sig till den nya

vardagen där Covid-19 finns kvar runt oss, och även för framtida kriser av olika art.

Kommunikation och möten mellan invånare, kommun och näringsliv är viktiga för

kommunens förmåga att möta framtidens utmaningar. Att lyssna och lära av synpunkter är

viktigt för att stärka demokratin och utveckla verksamheterna. En utveckling för att nå

invånarna på andra arenor eller i andra former än de traditionella behöver utvecklas för att

nå större del av invånarna för att skapa dialog och ta tillvara på deras synpunkter. Att hitta

nya sätt att mötas trots Covid-19-pandemin är avgörande för att nå alla målgrupper.

Gislaveds kommun behöver fortsätta arbeta för en hållbar utveckling, i alla perspektiven. Att

fortsätta prioritera arbetet enligt FN:s globala mål i Agenda 2013 för att dels bidra till den

stora helheten, men också för att göra det som en naturlig del av det ordinarie arbetet.
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Det kommer att bli viktigt att samhällsutvecklingen tar fart och förbereder och underlättar

de utmaningar som kommunen står inför som till exempel kompetensförsörjning och

uppväxlingen kring digitaliseringen för att stå rustade framåt.

Befolkningen blir allt äldre, de yngre ökar samt de i arbetsför ålder minskar. Automatisering

och samverkan med civilsamhället är några vägar att möta utmaningarna. Gislaveds kommun

behöver ha ständigt fokus på etablering och inkludering av nya invånare och arbeta för att

öka attraktiviteten och invånarnas stolthet över sin kommun.

Välfärdens utmaningar ställer höga krav på styrning och ledning. Hela kommunen behöver

arbeta tillsammans och öka innovationskraften för att möta invånarnas behov av välfärd och

tjänster, samtidigt som resurserna utnyttjas effektivt. En flexibel organisation,

helhetsperspektiv och samarbete är framgångsfaktorer.

Ett fortsatt fokus behövs för att utveckla former för kommunikation, både internt och

externt. Digitalisering och automatisering innebär både möjligheter och utmaningar.

Invånarnas och organisationens behov av digitala tjänster ökar, liksom konkurrensen om

arbetskraften. Samtidigt som kommunen måste bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ

verksamhet med de ekonomiska förutsättningar som finns.

Hela organisationen behöver arbeta aktivt, både operativt och strategiskt med

kompetensförsörjningen, för att behålla och rekrytera kompetens. Att vara en attraktiv

arbetsgivare är avgörande för framtidens personalförsörjning.
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7 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket innebär att:

 intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna

kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt

sätt

 fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta

 tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges

 periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed

 värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt

värde och anskaffningsvärde.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i

resultaträkningen.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5

mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och

Regioner (SKR) prognoser i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Övriga statsbidrag (extra tillskott 2020 till kommunerna)

Kommunen har periodiserat det extra statsbidrag, 8/12 delar är bokfört per 2020-08-31.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag/anslutningsavgift

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som förutbetalda

intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med matchningsprincipen

intäktsförs dessa inkomster successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina

respektive nyttjandeperioder, vilket följer rekommendation RKR 18.

Specialdestinerade/riktade statsbidrag

De specialdestinerade/riktade statsbidragen kräver i regel någon form av motprestation, och

återrapportering ska i normalfallet periodiseras till den period där prestationerna har utförts.

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar genomförts eller vissa

mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska bokföras i samma perioder som

prestationerna utförts. Utbetalning i efterskott tas upp som fordran (upplupen intäkt)

i den period som prestationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de

utbetalas i förskott.

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett framtida tidsbestämt projekt och de

utförda prestationerna utgör beräkningsunderlag för fördelning av bidraget ska det

bokföras och matchas mot kostnader över den fastslagna tidsperioden. Beakta
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skyldigheten att återbetala kvarvarande medel vid projekttidens slut.

3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation och intäktsförs

den period som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras i sin helhet även om

nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek för den period som bidraget

avser.

Kommunen har ansökt om ca 16 mnkr i riktade statsbidrag men har som försiktighetsåtgärd

endast bokat upp 8 mnkr.

Kostnader

Löner med mera

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i

september har inte periodiserats.

Förändringar av semesterlöneskulder och övertid per 2020-07-31 är bokfört vid delåret

2020-08-31. Ferielöner är inte periodiserade utan hanteras enligt kontantprincipen.

 

Investeringar

Vid delårsbokslutet 2020-08-31 har kommunen inte aktiverat någon investering som avser

perioden. Aktivering av årets färdigställda investeringar görs i samband med årsbokslut 2020-

12-31.

Exploateringstillgångar är bokförda som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på

svårigheten att bedöma tidpunkten för avyttring. Enligt rekommendation ska exploatering

hanteras som omsättningstillgång.

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde.

Avskrivningstider

 

Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år

Markanläggningar (yttre miljö) 25 år

Toppbeläggningar – gata 10, 20, 40 år

Vattenledningar 60 år

Stomme 60 år

Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år

Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementbyggnader 30 år

Värme, ventilation, VA 25 år

Fönster och ytterdörrar 25 år

El, snickerier, yttertak (papp) 20 år

Ytskikt, passagesystem, styr/övervakning, larm/tele 15 år

Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år

Bilar, inventarier, maskiner 5–20 år
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Avskrivningsmetod

Linjär avskrivningsmetod tillämpas, det vill säga lika stora nominella belopp varje år.

Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3

år klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.

Gränsen för mindre värde har satts till två basbelopp under 2020 (94 600kr).

Förråd

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde.

Kortfristig skuld

Under 2019 har resultatet för VA-verksamheten reglerats mot kortfristig skuld. Ingen

förändring har bokförts vid delårsbokslutet 2020-08-31.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07.

Avsättningar

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att

nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att

nuvärdesberäkna den med en osäker ränta.

Kommunens pågående tvister bokförs bland övriga avsättningar.

Leasingavtal

Från och med 2018-01-01 redovisar Gislaveds kommun leasing och hyra av lös egendom i

enlighet med RKR 13:2. Finansiella avtal med en avtalstid överstigande tre år redovisas som

anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i

balansräkningen. Detta gäller avtal med startdatum 2018 och framåt då klassificeringen görs

vid avtalens början.

Äldre avtal inklusive alla hyresavtal för lokaler kommer att redovisas som operationellt även

om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal.

Sammanställd redovisning

Vid delårsbokslutet upprättas ingen sammanställd redovisning som skulle omfattat

kommunen, Gislaveds Kommunhus AB, Stiftelsen Isabergstoppen och Kommunalförbundet

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). Istället har samtliga kommunala bolag och stiftelsen

redovisar resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret var för sig.

Kommunalförbundets (SÅM) delårsbokslut läggs som bilaga i kommunens delårsbokslut.

 

Interna redovisningsprinciper kommunen

Personalkostnader

Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats förvaltningarna i samband med

löneredovisningen. Den följer SKR:s rekommendation. Det tas även ut ett påslag på
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lönesumman från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som till exempel

Kommunhälsan och facklig verksamhet.

Kapitalkostnader

Räntan följer SKL och beräknas med nominell metod 1,50 % på bokfört värde. På

färdigställda investeringar bokförda 2019-12-31 har kapitalkostnader beräknas till och med

2020-08-31.

7.1 Ord och begrepp

 

 

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och
avsättningar.

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan vara
materiella (till exempel byggnader, mark, inventarier med
mera) eller finansiella (aktier, andelar med mera).

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar
beräknad utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker
eller sannolik till sin förekomst men, till skillnad från en
skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den ska
infrias.

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som inte finansierats med
skulder.

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, till exempel
ränta på bankkonto.

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning
och kostnader för pensionsförvaltningen.

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta.

Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år från
balansdagen.

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i
relation till kortfristiga skulder.

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för
investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid, till exempel
likvida medel, kortfristiga fordringar, förråd.

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar
minus kortfristiga skulder.

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur
stor del av kommunens tillgångar som finansierats med
eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar.
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1 Nämndens grunduppdrag 

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och 

internservice samt dess verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter inom 

och utom detaljplanelagt område. Förvaltningen är organiserad med en stab och tre avdelningar. 

Staben består av förvaltningschef och nämndsekreterare, där HR-konsult, driftekonom och 

investeringsekonom är organisatoriskt resurser från kommunstyrelseförvaltningen men de ingår 

funktionellt i staben. Fastighetsavdelningen är indelat i funktioner för förvaltning och projektledning 

samt hantverkare via en teknikenhet. Serviceavdelningen har sex enheter; fordons- transport- och 

tvättenheten, tre lokalvårdsenheter samt två drift- och skötselenheter. IT-avdelningen är indelad i tre 

funktioner/områden; infrastruktur, servicedesk samt projekt och utveckling. 

Inom verksamhetsområdena svarar nämnden för att: 

 Verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och tillbyggnader i 

enlighet med genomförda nämndövergripande dialogmöten och god förvaltningsekonomi. 

 Förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla fastigheterna så att 

kapitalförstöring undviks samt främja en optimal lokalanvändning och god energihushållning i 

kommunens fastigheter. 

 Upprätta kalkyler avseende fastigheternas drifts- och underhållskostnader samt hyreskalkyler 

vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet. 

 Uthyra, drifta och sköta samt verkställa rivningar av bebyggda fastigheter som ingår i 

markreserven (saneringsfastigheter) på uppdrag av kommunstyrelsen. 

 Uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som nämnden förvaltar till kommunens olika 

verksamheter för en tid om högst tio år. 

 Uppfylla de krav avseende ytor, klimat och fysisk tillgänglighet fastställda i hyresavtal och i 

övrigt inventera tillgänglighetsdatabasen samt lägga förslag på inriktning, omfattning och 

kvalitet. 

 Samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet med övriga 

nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt underlätta för 

nämnderna att uppfylla sina uppgifter. 

 Hyra in externa lokaler för en tid om högst tio år för att tillgodose kommunens totala 

lokalbehov. 

 Ansvara för lokalvård, tvätt, transporter, bilpool inklusive cyklar, fordonsservice och övrig 

fastighetsservice. 

 Ansvara för serviceleveransen inom kommunhuset med centralt vaktmästeri med post- och 

godshantering, cafeteria samt yttre och inre service. 

 Ansvara för kommunens IT-miljö inklusive telefoniansvar och därmed upprätthålla en väl 

fungerande driftsorganisation för den kommunala IT-miljön samt utveckla densamma så att 

den svarar mot krav och behov från verksamheten. 

 Tillhandahålla IT-support och användarstöd för kommunens verksamheter samt medverka vid 

upphandling av IT-baserade system. 

 Följa upp och utvärdera samtliga serviceleveranser inom de tre områdena - fastighet, IT och 

service, bland annat genom aktiva dialoger med kommunens olika förvaltningar och dess 

politiska ledningar. 
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1.1 Uppföljning - Välfärd och service 
 

Målgrupp 

IT 

Första halvåret präglades av flera oförutsedda händelser med stor påverkan på verksamheterna man 

servar. Coronapandemin påverkade verksamheterna negativt genom förlängda eller helt uteblivna 

leveranser av datorer och iPads samt generellt ökade kostnader. Ett havererat MDM-system i april 

krävde ytterligare extraresurser och krishantering för att minimera skadeverkningarna ute i 

verksamheterna. Sammantaget bidrog ett stort engagemang hos såväl de egna som berörda 

förvaltningars medarbetare samt väl fungerande dialogplattformar till att minimera skadan och lösa 

uppkomna utmaningar på ett effektivt och tillfredsställande sätt. 

Under perioden lades även stort fokus på att förbättra kommunorganisationens IT-säkerhet och öka 

robustheten. Övergången till en molnbaserad eposthantering, Exchange Online förbereddes genom 

dialoger och information eftersom omfattande ”städinsatser” krävs av samtliga medarbetare innan. 

Nuvarande epostsystem har sedan länge passerat sitt bäst-före-datum och riskerar skapa stora 

problem och kostnader om det havererar. Ett annat prioriterat arbete som fortgått under perioden 

och beräknas vara klart till årsskiftet, är avveckling av tre separata ärendehanteringssystem inom 

förvaltningen. Genom att implementera ETT gemensamt system, förenklas och effektiviseras 

ärendehanteringen med stor positiv påverkan på kundnyttan. 

Fastighet 

Under perioden har man framförallt koncentrerat resurserna på att jobba med den strategiska 

underhållsplaneringen som levererar mot KF-uppdraget att sänka kommunens lokalkostnader. 

Framförallt har fokus lagts på att värmeoptimera fastigheterna, vilket även föranledde ett behov av en 

generell kompetensutveckling av berörda medarbetare som pågått under våren och kommer fortgå 

under hösten. Positiva effekter av detta strategiska drift- och underhållsarbete förväntas redan under 

innevarande år. En hel del arbete har även lagts på att förbereda sig för en större intern 

omorganisation, som även den syftar till att skapa en mer resurs- och personaleffektiv 

internserviceleverantör genom att samla fastighetskopplad personal inom en och samma avdelning. 

Service 

Serviceavdelningen är den verksamhetsdel som påverkats mest av den pågående pandemin – och som 

också behövt ställa om i större grad än övriga delar inom förvaltningen. Inom lokalvården skedde 

anpassningar till verksamheternas ökade behov omgående, med stort fokus på smittbegränsande 

lokalvård på bekostnad av annan mindre viktig lokalvård. Även utlåning av vårdkompetenta 

medarbetare till socialförvaltningen ordnades i dialog med berörda verksamheter långt före det att en 

centralt samordnad insats kom på plats. Viktig avlastning av hemtjänstens medarbetare kom också till 

stånd under perioden genom att avdelningen övertog ansvaret för samhällskritiska transporter av mat 

och mediciner. En insats som beräknas ha effektiviserat de gemensamma kommunala resurserna med 

flera årsarbetare. 

Utvecklingsorienterat arbete fick delvis stå tillbaka under perioden, men förberedelser för 

upphandling av ett antal maskiner som tillverkar avjoniserat vatten, s.k. Z-vatten pågick under våren. 

Genom bland annat lokalvårdens användning av Z-vatten, kan användningen av kemikalier minska 

radikalt och bidra till måluppfyllelsen av giftfri förskola, skola och äldreomsorg. Något som även 

kommer spara kommunen en del pengar. Hållbarhetsarbetet fortgick även inom fordonsområdet, där 

andelen fossilfria personbilar ökade genom en hög utbytestakt och strategisk inköpsplanering. 

Utveckling av laddinfrastrukturen prioriterades också för att kunna möta behoven hos det ökade 

antalet kommunala elbilar. 
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Medarbetare 

Förvaltningens sjuktal hamnar det första halvåret på 6 % att jämföra med 4,9 % samma period 

föregående år. Vid närmare analys visar det sig att sjuklönekostnaderna nästan fördubblats under 

perioden jämfört 2019, vilket innebär en ökning med drygt 450 tkr – detta trots att antalet 

sjuktillfällen är färre 2020 än 2019. Fortsatt analys visar att det är den för arbetsgivaren kostsamma 

korttidsfrånvaron (1-14 dgr) som ökat samtidigt som långtidssjukskrivningarna minskat. Eftersom 

statistiken visar att medarbetare generellt varit friskare än tidigare år (färre sjuktillfällen) är det högst 

sannolikt att de ökade kostnaderna handlar om en Coronaeffekt. I enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer har medarbetare valt att sjukskriva sig vid minsta symtom 

- och stannat hemma några extra dagar istället för att gå till jobbet lite snuviga som många gjorde 

innan pandemin bröt ut. På så vis ökar korttidsfrånvaron och kostnaderna, trots att medarbetarna 

varit friskare än tidigare år. 

Förvaltningens sjukstatistik ska även jämföras med Gislaveds kommun totalt – och då får man att 

förvaltningen generellt klarat sig bättre än kommunen som helhet. Gislaveds kommun hade ett sjuktal 

på 7,7 % första halvåret att jämföra med förvaltningens 6 %. 

Övrigt icke-Corona-relaterat som påverkat medarbetarna under perioden handlar framförallt om det 

sista steget i den interna omorganisation som påbörjades 2016 – och om att implementera 

förvaltningsmodell IT. Förberedelser för omorganisationen påverkar negativt genom krav på ändrat 

arbetssätt, ökad struktur, styrning och ledning, där framförallt medarbetare inom serviceavdelningen 

kopplade till driften berörs. Inom fastighetsavdelningen har man påbörjat förberedelser för att ta 

emot ett stort antal medarbetare från serviceavdelningen samt att formera sig i nya enheter. Ett 

omfattande arbetsmiljöarbete med risk- och konsekvensanalyser kopplade till omorganisationen har 

påbörjats inom berörda avdelningar och kommer fortlöpa och följas upp under 2020/2021. 

Förvaltningsmodell IT med tjänstekatalog och interndebitering, skapar fortsatt stora utmaningar för 

medarbetare på IT-avdelningen – inte minst eftersom det finns fortsatt oklarheter gällande roller och 

ansvar, ihop med bristande koppling mellan det operativa IT-arbetet som sker på förvaltningen och 

det strategiskt planerande arbetet som sker centralt. 

 

Verksamhet 

Förvaltningen har fortsatt stort fokus på att resursoptimera sin verksamhet både vad gäller personal 

och driftmedel samt få till stånd en ökad och jämnare kvalitet på internserviceleveransen. Inom IT 

finns bland annat behov av en översyn av befintlig debiteringsmodell, då den som finns idag har låg 

trovärdighet ute hos verksamheterna i och med en kostnadsmässig snedbelastning mellan 

kommunens olika förvaltningar. Uppdraget finns inom förvaltningen men behöver förankras och 

stämmas av centralt. Bedömningen är att det krävs ett delvis annat tänk kring finansieringen av IT- 

verksamheten för att helt komma till rätta med de problem som dagens modell för debitering, det vill 

säga kostnadstäckning, leder till. 

Leverans mot KF-uppdraget att sänka kommunens lokalkostnader kommer innebära stor omställning 

för verksamheten inom fastighetsavdelningen. Detta inte minst med tanke på den väsentligt krympta 

investeringsramen nu och framöver och större behov att göra RÄTT saker än att göra saker rätt. 

Handlingsplanen som togs fram under förra hösten pekade på fyra viktiga förbättringsområden; 

energioptimering, riktlinjer för internhyror, förändrat arbetssätt samt renodlad organisation. 

Ambition och planering under våren är att ha samtliga fyra delar på plats inom ett år. Inom 

serviceverksamheten har fokus under perioden lagts på att förbereda sig för den stora 

omorganisationen som berör två av totalt sex enheter och ett 50-tal medarbetare och chefer. 

Renodling av uppdrag, tydligare gränsdragningar, minskat personberoende till fördel för ett mer 

teamorienterat arbetssätt, är ledord i omorganisationen som är den sista delen i förvaltningens 
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omvandling som påbörjades 2016 i och med intäktsfinansieringen av internservicen och flera nya 

uppdrag. 

1.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 
 

1.2.1 Målgrupp 

 

1.2.1.1 Leverans av servicetjänster 
 

Beskrivning 

Tillhandahålla ändamålsenlig service som stödjer våra kunders kärnverksamhet. 

 
Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

 

Kommentar 

Trots flera negativa externa påverkansfaktorer som krävt både extra personella resurser och tid, har 

tjänsteleveransen inom IT under perioden kännetecknats av hög tillgänglighet. Anpassningar och 

ständiga förbättringar i implementeringen av förvaltningsmodellen har skett löpande och avdelningen 

fick även ett bättre betyg gällande service och bemötande i 2019-års Servicebarometer jämfört 2018. 

Kontinuerlig uppföljning av ärendehanteringen påvisar även en genomsnittlig lösningsgrad på nästan 

95 % av samtliga inskickade ärenden till supporten. 

Arbetet med strategisk lokalresursplanering och en fungerade och uppdaterad lokalbank, är central 

för att kunna kartlägga att kommunens fastigheter och lokaler uppfyller verksamheternas behov. En 

utmaning i sammanhanget är att dessa behov, framförallt inom barn- och utbildningsförvaltningen 

ständigt förändras. Att skapa en agil och förändringsbenägen verksamhet som kan tillhandahålla rätt 

(ändamålsenliga) lokaler till rätt verksamhet – och i rätt tid, händer inte över en natt. Det finns en hel 

del kvar att göra och lösa innan man är där. 

Merparten av levererade servicetjänster håller god eller mycket god kvalitet. Inte minst påvisades 

detta i 2019-års Servicebarometer då lokalvården som tidigare år, sticker ut positivt med mycket hög 

kundnöjdhet. Anpassningsförmågan har även visat sig stor, inte minst under den pågående pandemin, 

då både personal och uppdrag har utlånats respektive hanterats på mycket kort varsel. 

 

1.2.2 Verksamhet 

 

1.2.2.1 Samverkan internt och externt 
 

Beskrivning 

För att leverera bästa möjliga service är en god samverkan internt och externt direkt avgörande. 

 
Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 
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Kommentar 

Förvaltningens alla tre avdelningar arbetar numera mer eller mindre systematiskt med 

avstämningar/dialoger såväl internt inom förvaltningen som "externt" med verksamheterna man 

servar. IT-modellen med dialoger på olika nivåer - strategiska, taktiska och operativa, har anammats 

inom hela förvaltningen, men modellen är relativt resurskrävande. Framförallt de operativa dialogerna 

som är tänkt att ske efter behov, blir i vissa fall bortprioriterade i brist på tid. I den nuvarande 

indelningen av uppdrag inom förvaltningen finns det även oklarheter och till viss del ologiska 

uppdelningar, som bidrar till att öka såväl konfliktytor som förvaltningens kostnader i och med behov 

av internfakturering. 

En positiv Corona-effekt har dock noterats inom förvaltningen utifrån ett ökat behov av snabba och 

resurseffektiva lösningar på nya problem. Genom engagerade och framåtlutade medarbetare och 

chefer har man hittat nya samverkansformer internt inom förvaltningen och gemensamt levererat hög 

kvalitet och effektivitet på flera nya tjänster som det finns goda förutsättningar för att de kommer 

efterfrågas även efter pandemin. 

 

 
1.2.3 Medarbetare 

 

1.2.3.1 Välmående medarbetare 
 

Beskrivning 

En förutsättning är lågt sjuktal. Medarbetare som trivs och känner delaktighet samt engagemang. 

 
Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

Kommentar 

Sjukfrånvaron inom förvaltningen har stigit under det första halvåret och ligger med sina 6 % över 

förvaltningens riktvärde på 5,5 %. Antalet sjuktillfällen har dock minskat jämfört samma period 2019, 

vilket eventuellt går att koppla till pandemins förändrade beteende gällande handtvätt och 

desinfektering och därmed minskad smittspridning av vanliga förkylningar och andra virussjukdomar. 

Oron bland medarbetare och chefer kopplat till pågående pandemi, ligger i dagsläget på en stabil och 

jämn låg nivå efter att förvaltningen innan sommaren prioriterade en bred informationsinsats för alla 

medarbetare tillsammans med socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Syftet med 

insatsen var att minska oron genom dialog och att öka kunskapen om smittspridning och hur man 

bäst skyddar sig och brukarna på kommunens äldreboende. 
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1.2.4 Ekonomi 

 

1.2.4.1 Effektiv tjänsteleverans 
 

Beskrivning 

Tillhandahålla tjänster med rätt kvalité och kostnad 

 
Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

Kommentar 

Förutsättningarna för förvaltningen att leverera kommunens verksamheter internservicetjänster med 

rätt kvalitet och till rätt kostnad har förbättrats under perioden. Framförallt handlar det om det 

strategiska underhållsplaneringsarbetet som pågår för att minska lokalkostnaderna, men också om det 

identifierade behovet och tagna uppdraget att se över och revidera befintlig debiteringsmodell för IT. 

Den interna omorganisationen som planeras under hösten, som innebär att resurser tillhörande 

fastighetsuppdraget flyttas över från serviceavdelningen till fastighetsavdelningen, kommer skapa 

väsentligt bättre förutsättningar för en personal- och resurseffektiv verksamhet än den nuvarande 

organisationen. 

 

1.2.4.2 Prognossäkerhet 
 

Beskrivning 

Träffsäkra prognoser för en proaktiv ekonomisk uppföljning och styrning. 

 
Verksamhetsområde FSN 

IT och telefoni 

Fastighet 

Service 

Kommentar 

Införandet av det nya ekonomisystemet UBW utmanar förutsättningarna för god prognossäkerhet 

inom hela kommunen just nu. Trots bra rutiner, struktur och planeringsmodeller bland 

budgetansvariga på förvaltningen, fyller de regelbundna avstämningarna med centrala resurser inom 

ekonomi en viktig funktion. När det nya ekonomisystemet fallerar att leverera relevanta och 

uppdaterade underlag, lämnas verksamheterna att följa upp och planera budget med hjälp av 

kvalificerade gissningar som bäst. 

Prognossäkerheten för förvaltningens investeringsprojekt fungerar relativt sett, framförallt de större 

projekten som genomförts som samverkansentreprenader. Dock måste prognoserna utvecklas 

ytterligare tillsammans med ett redovisningssätt som gör det möjligt att följa upp helheten. Även de 

mindre entreprenaderna som har hanterats mer traditionellt, har haft god budgetföljsamhet. 

Förbättringspotential finns dock även här, framförallt gällande planeringen, där de påbörjade 

långsiktiga underhållsplanerna kommer spela stor roll. 
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2 Mål 

2.1 Uppföljning 
 

2.1.1 Leverera bästa möjliga service med ett gott och professionellt 

bemötande 
 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-08-18 

 
Förvaltningens kundenkät 2019, Servicebarometer påvisade förbättrade resultat inom samtliga 

avdelningar gällande service och bemötande, även om alla delar inte gick att jämföra med föregående 

år på grund av vissa ändringar i frågeformuläret. Ny Servicebarometer planeras under hösten 2020. 

Lokalvården inom serviceavdelningen stack ut positivt med mycket nöjda kunder och ett högt betyg 

på sin serviceleverans. IT-avdelningen låg lägre men förflyttade sig uppåt på skalan jämfört 2018, inte 

minst på grund av ett ökat fokus på kommunikation och dialog samt effektivare hantering av 

supportärenden. 

Uppföljningsmetod för målet bör dock kompletteras med mer löpande avstämningar, då en årlig 

enkät likt Servicebarometern endast ger en ögonblicksbild. IT-supportens automatiska 

kundnöjdhetsfråga för vart och ett av inkomna ärenden, kan vara ett sätt att bredda bilden av 

verksamheternas grad av nöjdhet med förvaltningens serviceleveranser. 

 

2.1.2 Välmående och engagerade medarbetare 
 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2020 2020-08-18 

 
Uppföljningen av förra årets stora satsning på ökad delaktighet, engagemang och medarbetarskap 

genom bland annat tre intensiva gemensamma utvecklingsdagar, kom av sig i och med 

Coronapandemin. Begränsningarna kopplade till ökad risk för smittspridning föranledde förvaltningen 

att helt ställa in planerade utvecklingsdagar under våren som syftade till att fortsätta inslagen väg att 

utveckla medarbetarskapet och delaktigheten inom förvaltningen. 

Arbetet med att förbereda den sista delen av förvaltningens omorganisation har därför till stor del 

kommit att handla om att involvera och engagera berörda medarbetare. Genom ett antal 

referensgrupper och arbetsgrupper bland medarbetare och verksamheter, planeras samtliga steg i 

processen göras synliga och förslag och resultat stämmas av. I och med en viss förändringströtthet 

inom förvaltningen, där många medarbetare gått igenom större förändringar under lång tid, har stort 

fokus lagts på att ta fram en övergripande risk- och konsekvensanalys tillsammans med 

skyddsombuden innan sommaren. Motsvarande analyser och uppföljningar av arbetsmiljön kommer 

ske under hösten och nästkommande vår på enhetschefsnivå. 
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3 Uppdrag 

3.1 Uppföljning 
 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

 

3.1.1.1 Att utreda förutsättningar, effekter och konsekvenser av en koncerngemensam 

driftsorganisation för IT 

Beskrivning 

Uppdraget ges till fastighet- och servicenämnden. 

 
Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

 
Slutdatum 

2019-09-30 

 
Kommentar 

Uppdraget är slutredovisat. 

 

3.1.1.2 Ta fram en statusbedömning av Gislebadet och dess livslängd samt totalkostnad 

för renovering/komplettering av bassängen 

Beskrivning 

Uppdraget ges till fastighet- och servicenämnden. 

 
Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

 
Slutdatum 

2020-06-30 

 
Kommentar 

Uppdraget är slutredovisat i nämnden i juni. 

Utredningen innehåller statusbedömning av befintlig simhall på Gisleområdet med bedömning av 

livslängd, renoveringsbehov samt kostnadskalkyl för detta. Anläggningen är tidigare ombyggd utan att 

vara optimalt anpassad till vare sig verksamhet, drift eller skötsel och begränsar idag verksamhetens 

utvecklingsmöjligheter inom flera områden. Utredningar har även kartlagt effekter och begränsningar 

i jämförelse med en nybyggnation, som kommer utredas närmare i KF-uppdraget att ta fram 

jämförande totalkostnadskalkyler för nybyggnation med slutredovisningen under hösten. 

Resultatet av utredningen gällande statusbedömning av befintlig simhall, visar att en renovering och 

komplettering av anläggningen i Gislaved ger en total livslängd på max 20-25 år i jämförelse med en 

nybyggnation som ger en livslängd på 50 år. Beräknad kvadratmeterkostnad för renovering med en 

kompletterande tillbyggnad på ca 2 300 m2, är ca 30 000 kr per m2, att jämföras med nybyggnation 

som bedöms hamna på ca 35-40 000 kr per m2 och ger en näst intill dubbel så lång livstid. Med andra 

ord krävs det stora investeringar i den befintliga anläggningen för ett relativt sett begränsat resultat. 
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3.1.1.3 Ta fram jämförande totalkostnadskalkyler för sim- och badanläggning i Gislaveds 

kommun. I uppdraget ingår att tillhörande tidsplaner finns med. 

Beskrivning 

Uppdraget ges till fastighet- och servicenämnden. 

 
Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

 
Slutdatum 

2020-09-30 

 
Kommentar 

Uppdraget pågår och kommer att slutredovisas i nämnden under hösten 2020. 

 

3.1.1.4 Visstidsanställningar ska minskas till förmån för tillsvidareanställningar, särskilt 

inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder 

 
Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

 
Slutdatum 

2020-04-30 

 
Kommentar 

Uppdraget är slutredovisat. 

 

3.1.1.5 Öka användandet av välfärdsteknologin 
 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Som exempel kan nämnas att använda ny teknik såsom VR (Virtual Reality) och bevaka och testa 

annan ny teknik som underlättar för invånare och medarbetare. 

 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

 
Slutdatum 

2020-04-30 

 
Kommentar 

Uppdraget är slutredovisat. 
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3.1.1.6 Öka den digitala verksamhetsutvecklingen 
 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

Med digital verksamhetsutveckling menas anpassning av arbetssätt och processer i samband med att 

digitalt stöd införs. Som exempel på åtgärd kan nämnas en nämnds övergång till digital överlämning till 

e-arkiv från ett verksamhetssystem, övergång till endast digital hantering/ arbetssätt i samband med 

nytt verksamhetssystem, insatser för att öka den digitala mognaden i den takt som uppgiften kräver. 

 

Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

 
Slutdatum 

2020-04-30 

 
Kommentar 

Uppdraget är slutredovisat. 

 

3.1.1.7 Öka utbudet av digitala tjänster (e-tjänster) för såväl invånare som intern 

verksamhet 

Beskrivning 

Uppdraget ges till samtliga nämnder och bolag 

 
Uppdragsgivare: 

Kommunfullmäktige 

 
Slutdatum 

2020-04-30 

 
Kommentar 

Uppdraget är slutredovisat. 
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4 Ekonomi 

4.1 Uppföljning 

4.1.1 Uppföljning nämnd 

Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Nettoresultat 70 717 0 41 832 0 

Bruttoinvesteringar 43 000 0 24 759 0 

Ekonomisk kommentar, nämndnivå 

Sammanlagt har nämnden ett resultat i delårsbokslut på minus 5,3 mnkr per 2020-08-31 

jämfört budget. Prognosen för helåret är 0 kr i avvikelse. 

4.1.2 Uppföljning per verksamhet 

Verksamhet Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 

Utfall 

31/12 

Admin & Nämnd 0 0 360 0 

Fastighetsavdelningen 59 662 0 45 403 0 

Serviceavdelningen -1 245 0 -661 0 

IT-avdelningen 12 300 0 -3 270 0 

Summa Nettoresultat 70 717 0 41 832 0 

Ekonomisk kommentar, verksamhetsnivå 

Admin och nämnd redovisar ett plus jämfört med budget med 360 tkr utifrån att posterna "Kurser" 

och "Externa konsulter" inte har förbrukats som planerat. Fastighetsavdelningen redovisar också ett 

plus med ca 5,6 mnkr jämfört budget, som till stor del handlar om kostnadsposter som inte finns 

redovisade ännu. Serviceavdelningen ligger i princip i linje med budget. 

IT redovisar ett minus på ca 11,5 mnkr jämfört budget i och med avsaknad av motsvarande intäkter. 

Detta i sin tur beror på problem med faktureringen i det nya ekonomisystemet. Nämndernas IT- 

kostnader har dock periodiserats ut under året, d.v.s. tagits hänsyn till i deras delårsbokslut, och 

kommer att betalas ut så snart IT kan bifoga nödvändiga underlag i sin fakturering. 

Sammanlagt ger detta ett resultat i nämndens delårsbokslut på minus 5,3 mnkr per 2020-08-31 

jämfört budget. Prognosen för helåret är 0 kr i avvikelse. 

4.1.3 Uppföljning avslutade investeringsprojekt 

Projekt Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

 Nordin sportcenter 48 000 50 540 2020-06-17 
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Kommentar avslutade investeringsprojekt 

Flertalet av förvaltningens re-investeringsprojekt har i och med verksamheternas sommaruppehåll, sin 

produktionstyngdpunkt just under sommaren och därmed avslutas de först under hösten 2020. 

Under rapporteringsperioden för U2 har det inte avslutats några investeringsprojekt. De av KF 

prioriterade projekten kommenteras under punkten Uppföljning särskilda uppdrag. 

 

 
4.1.4 Uppföljning särskilda uppdrag 

 

Uppdrag Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Nordin sportcenter 48 000 50 540 2020-06-17 

I10005 - Glashuset i Gislaved 0 539  

I10007 - Skolomorganisation Anderstorp 0 120  

I10003 - Central förskola i Gislaved 0 54  

IT Nät 4 000 1 013  

I10103 - Utredning simhall ( KF. Uppdrag i två delar) 500                   590  

    

Kommentar särskilda uppdrag 

Nordin sportcenter slutredovisades i nämnden i juni då alla regleringar och kostnadsfördelningar var 

klara. Eftersom projektet var det första som Gislaveds kommun utförde enligt mallen för 

samverkansentreprenader, gjordes en specifik utvärdering av metoden i förvaltningens slutredovisning 

till nämnden i juni. Ekonomiskt fungerade projektet tillfredsställande med en avvikelse på 5,3 procent 

eller 2,5 mnkr. Produktionsfasen i de nybyggda delarna höll budget, medan renoveringsåtgärderna i 

befintlig hall, markarbeten och utformning/återställande av utemiljön drog över budget. 

Glashuset i Gislaved är nu klar med sin produktionsfas och arbeten som man tvingades skjuta på till 

våren 2020, är nu färdigställda. Projektet kommer att slutredovisas i nämnden under hösten. 

Skolomorganisation Anderstorp omfattar en förstudie av kostnaderna för anpassning av skolorna 

Eken och Törås i syfte att få fram ett beslutsunderlag. 

 

 
4.1.5 Uppföljning nyckeltal 

 

Nyckeltal U1 U2 U3 
Utfall 

31/12 

Skolfastigheter, kostnader drift pr/m2 BRA exkl. 

fastighetsskötsel 
341 kr/m2 

   

Förskolefastigheter, kostnad drift pr/m2 BRA exkl. 

fastighetsskötsel 
385 kr/m2 

   

Vårdfastigheter, kostnad drift pr/m2 BRA exkl. 

fastighetsskötsel 
382 kr/m2 

   

Fritidsfastigheter, kostnad drift pr/m2 BRA exkl. 

fastighetsskötsel 
521 kr/m2 

   

Kulturfastigheter, kostnad drift pr/m2 BRA exkl. 

fastighetsskötsel 
470 kr/m2 

   

Externt inhyrda fastigheter, kostnad drift pr/m2 BRA inkl. 

fastighetsskötsel 
852 kr/m2 
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Kommentar nyckeltal 

Gislaveds kommun implementerade ett nytt ekonomisystem i april, vilket för närvarande innebär att 

det inte går att få fram jämförbara nyckeltal. 

 

 

5 Sammantagen bedömning av nämndens resultat och 

effekter i verksamheten 

Coronapandemin har påverkat förvaltningens verksamhet och serviceleveranser till stor del under 

det första halvåret. Negativa effekter handlar om sämre och längre leveranstider - till i vissa fall högre 

kostnader. Andra negativa effekter av pandemin är att det har krävts tuffa prioriteringar, inte minst 

inom lokalvården som under hela våren och sommaren bedrivit ett s.k. samhällskritiskt uppdrag 

genom smittbekämpande lokalvård med fokus på desinfektion av alla olika kontaktytor. Det mesta 

annat har fått stå tillbaka i och med detta, vilket framöver kan komma att skapa stress hos 

medarbetare som känner att de inte upprätthåller tillräcklig kvalitet, och missnöje hos kunder som 

vill ha det man betalar för. 

Men pandemin har också påverkat verksamheten positivt. Många medarbetare och chefer har klivit 

fram när det har krisat, och när våra verksamheter behövt hjälp. Flera nya lösningar på både gamla 

och nya problem har tagits fram, som inte bara hanterat problemen för stunden utan som dessutom 

påvisat hur mycket mer effektivt det går att göra saker om rätt resurs gör rätt saker. Avlastning av 

hemtjänstpersonal genom att transportenheten tog över ansvaret för medicin- och matleveranser 

samt utlåning av vårdkompetenta lokalvårdare till omsorgen, är två exempel där nya lösningar hittas 

för gamla behov och kreativa lösningar erbjuds för nya utökade behov. 

 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Förvaltningen fortsätter genomgå stora organisatoriska förändringar i syfte att skapa bättre 

förutsättningar för en resurs- och personaleffektiv verksamhet. En av de främsta utmaningarna framåt 

handlar om att säkerställa en driftsäker och ändamålsenlig IT, som dels är väl förankrad i 

verksamheternas reella nutida behov och som samtidigt har råd att hänga med den digitala 

utvecklingen, oavsett verksamheterna är där eller inte. 

En annan utmaning handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar och 

kostnadseffektiv drift, förvaltning och utveckling av kommunala fastigheter. Verksamheten är idag 

delvis ineffektiv med ojämn leveranskvalitet och ett stort personberoende. Vissa verksamheter får 

mer än de betalar för, andra betydligt mindre. Arbetssätt och metoder skiljer sig åt och beror till stor 

del på vem som levererar eftersom enhetlig struktur och skriftliga rutiner saknas. Man gör som man 

alltid har gjort. Utmaningen här består främst att få med sig medarbetarna på omställningen – mot ett 

mer teamorienterat arbetssätt som kräver mer samarbete inom gruppen och ökad kunskap om och 

lojalitet mot förvaltningen och dess grunduppdrag. En förändring som står i stor kontrast till hur det 

fungerar idag, då var och en till stor del styr sin egen att-göra-lista och där lojaliteten till största del 

finns hos verksamheten man servar. 

Det finns även en utmaning på förvaltningen gällande ledningen. I bakvattnet av många års omfattande 

organisationsförändringar, med stort fokus på medarbetarna – och med personalomsättning på flera 

olika chefsnivåer som följd, finns ett behov av att stärka chefernas gemenskap. Stora förändringar som 

sliter på medarbetarna, sliter också på ansvariga chefer, varför ett identifierat utvecklingsbehov 

handlar om att förbättra chefernas arbetsmiljö, stärka gemenskapen och öka samarbetet och den 

interna dialogen. Utan en ledning som går i bräschen och visar med handling hur man skapar en mer 

robust verksamhet som står sig i konkurrensen, kommer många andra pusselbitar aldrig falla på plats. 



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
2

2020-08-25

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §135 Dnr: BM.2019.40 042

Uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2020 för bygg- och
miljönämnden Gislaved-Tranemo

Beslut
Nämnden tar uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2020 som sin egen, efter
redaktionella ändringar, och överlämnar prognosen, uppföljning 2 till
Kommunfullmäktige, Gislaved.

Ärendebeskrivning
Nämnderna ska upprätta en uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2020.

Kommunstyrelsen har upprättat tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen
under 2020.

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning 2 (U2) med
helårsprognos för år 2020. Prognosen visar ett litet negativt resultat beroende på
större kostnader än budgeterat och lägre intäkter än budgeterat, främst på
miljöenheten. Arbete pågår för att få en budget i balans.

Intäkterna på miljöärendena är lägre än den beräkning som gjordes vid starten av
samverkan Gislaved-Tranemo. Detta på grund av ett bristfälligt budgetunderlag.
Det har följts upp mycket noggrant inom förvaltningen.

Verksamheterna har arbetat aktivt med nämndens mål och bedöms vara på god
väg, dock finns en hel del utvecklingsåtgärder kvar att göra.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-08-11 - BmGTau §110
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden_BmGT 2020-08-25
Delårsrapport 2020 _U2

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige Tranemo kommun, för kännedom



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-09-08 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §63 Dnr: TN.2020.8 1.4.1

Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2020

Beslut
Tekniska nämnden ger tekniska nämndens arbetsutskott delegation att ta beslut
gällande Uppföljning 2 med helårsprognos per den 31 augusti 2020.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av perioden avser 1 januari till 31 augusti 2020. I uppföljningen
hanteras grunduppdraget och ekonomin.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25,§36



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §209 Dnr: KS.2020.74 1.3.1

Sammanträdesplan 2021

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen enligt förslag daterat den 4 september 2020, att
fastställa kommunstyrelsens planeringsdagar enligt förslag daterat den
4 september 2020, samt att uppdra till nämnderna att anpassa sina
sammanträdesdagar så att en rationell kommunövergripande ärendehantering
uppnås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige
sammanträder på följande dagar år 2021 om ordföranden efter samråd med
presidiet inte beslutar annat:

26 januari
25 februari
25 mars
22 april
20 maj
14 juni
26 augusti
23 september
28 oktober
18 november
9 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen
den 20 maj som börjar kl. 10.00, torsdagen den 18 november som börjar
kl. 10.00 och torsdagen den 9 december som börjar kl. 17.00.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har den 23 april 2020, §6 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att sammanträda på följande dagar år 2021 om
ordföranden efter samråd med presidiet inte beslutar annat:
26 januari
25 februari
25 mars
22 april
20 maj
14 juni
26 augusti
23 september
28 oktober
18 november
19 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen
den 20 maj som börjar kl. 10.00, torsdagen den 18 november som börjar
kl. 10.00 och torsdagen den 9 december som börjar kl. 17.00.

Kommunstyrelseförvaltningen har med utgångspunkt från de föreslagna tiderna
för kommunfullmäktige upprättat förslag till övriga sammanträdesdagar för
2021. Det är i första hand den kommunala redovisningslagen som styr
planeringen. Respektive reglemente reglerar vad som gäller för
sammanträdesdag utöver fastställd sammanträdesplan.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §209 (forts.)

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium, daterat den 23 april 2020, §6
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2021, daterat
den 4 september 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2020
Kommunstyrelsen den 23 september 2020, §194

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
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Kommunfullmäktiges planerings- och uppföljningsprocess under 2021

Planeringsdirektiv 2021
Vecka Datum Händelse Forum/Deltagare Innehåll

2 17/1 Operativa, fasta
styrgrupper,
demokrati-
beredning och råd
ska lämna in
underlag inför
KDLG möte v4

Underlaget är input till KDLG för
förberedelse kring nytt
planeringsdirektiv

4 Arbetsmöte KDLG Analysdag, Kvalitet
ekonomi och HU

Se ovan. Inför kommunstyrelsens
planeringsdagar

9 4/3 Fastighet- och
service lämnar
ökade
lokalkostnader till
Ks

Överläggningar
med
räddningstjänsten

Delad budget med Gnosjö

14-15 Arbetsmöte KDLG KDLG, Kvalitet,
Ekonomi och HU

KDLG har arbetsmöte och tar fram
omhändertagandet och konsekvenser
av de politiska prioriteringarna, mål
och uppdrag från KS planeringsdagar

15 Kallas vid
behov

Samverkan-
Information

KSAM Information om planeringsdirektivet
Behövs inte formellt sett men vi ska
ha det.

15 16/4 Fastighet- och
service lämnar
ökade kostnader
för sin verksamhet
till nämnderna

16 21/4 KSAU behandlar
planeringsdirektiv

KSAU KSAU behandlar förslag till
planeringsdirektiv. Utskick 14/4

17 Samverkan -Beslut KSAM Beslut om planeringsdirektivet
Utskick 22/4, (bör egentligen skickas
15/4 enligt MBL)

18 5/5 KS beslutar
planeringsdirektiv

KS KS beslutar planeringsdirektivet
Utskick 22/4

20 20/5 KF beslutar
planeringsdirektiv

KF KF beslutar planeringsdirektivet
Utskick 13/5

27 Senast
30/6

Nämndens
planeringsdirektiv
samt taxor

Nämndernas inlämning av
planeringsdirektiv samt taxor

41 13/10 Samverkan -
Information

KSAM Information om fastställandet av KF:s
planeringsdirektiv, extra KS

42 20/10 KS bereder
fastställandet av
KF:s
planeringsdirektiv

KS KS bereder fastställandet av KF:s
planeringsdirektiv
Utskick 14/10
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och taxor

43 Samverkan- Beslut KSAM Beslut om fastställandet av KF:s
planeringsdirektiv

44 3/11 KS beslutar om
fastställandet av
KF-planerings-
direktiv och taxor

KS KS beslutar fastställandet av KF:s
planeringsdirektiv och taxor
Utskick 28/10

46 18/11 KF- beslutar om
fastställandet av
KF-
planeringsdirektiv
och taxor

KF KF beslutar fastställandet av KF:s
planeringsdirektiv och taxor
Utskick 10/11

52 31/12
senast

Nämnderna
fastställer sina
planeringsdirektiv

KS

Utblick 2022

Vecka Datum Händelse Forum/Deltagare Innehåll

38 24/9
Senast

Nämnders Utblick
2022 behandlas

42 21/10 Fastighet- och
servicenämnden
ska ha klart sin
Utblick

42 21/10 Styrgrupper, fasta
berednings-
grupper,
demokrati-
beredning och
råd.

Klart underlag till utblicken, som
arbetas med under hösten 2020,
utifrån gruppens uppföljning, analys
och omvärldsanalys. (fyll på utifrån
rapporteringen i U2).

40,41 7/10
och
14/10

KSAU
nämndgenomgång

KSAU, presider, FC,
KD, EC,

KSAU har genomgång med respektive
nämnd avseende nämndens
planeringsdirektiv och Utblick.

43 KDLG KDLG diskuterar slutsatser av
övergripande omvärldsanalys och
utblickar. Ledningsstaben presenterar
förslag/diskussionsfrågor

49 8/12 KS bereder utblick KSAU KS bereder fastställandet av KF:s
Utblick
Utskick 1/12

xx xx/1
2022

KS beslutar om
fastställandet av
KF-Utblick

KS, KS beslutar fastställandet av KF:s
Utblick
Utskick xx/1

xx xx/1
2022

KF- beslutar om
fastställandet av
KF-Utblick

KF KF beslutar fastställandet av KF:s
Utblick
Utskick xx/1
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Efter
beslutan
de i KF

Samverkan-
Information

KSAM. KD, EC, HR-
chef

Information om fastställandet av KF:s
utblick
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Uppföljningsprocessen
Uppföljning 4 - U4 – årsbokslut för 2020
Vecka Datum Händelse Forum/Deltagare Innehåll

Dec Operativa
styrgrupperna
lämnar sin
uppföljning av KF:s
mål. Gäller även
Fasta
beredningsgruppen,
demokratiberedning
och kommande nya
råden

7 18/2 Inlämning av
Bokslut- Nämnd
U4

Nämnderna Inlämning av Bokslut- Nämnd
U4 till kommunstyrelsen

7 18/2 Inlämning av
uppföljning Intern
kontroll - nämnd

Kommunhus AB lämnar bolagens
samlade redovisning av intern
kontroll till kommunstyrelsen

7 18/2 Inlämning av
nämndens planering
av Intern kontroll

7 18/2 Inlämning av
nämndens planering
av Intern kontroll

Kommunhus AB lämnar bolagens
samlade planering av intern kontroll
till kommunstyrelsen

8 25/2 Inlämning av bokslut
– bolagen U4

Bolagen Inlämning av Bokslut- Bolagen
U4 till kommunstyrelsen och
Kommunhus AB

8 26/2 Kommunhus AB
behandlar bolagens
koncernredovisning

Kommunhus AB

11 Jerus skickar ut
årsredovisningen till
revisionen för att de
ska kunna påbörja
granskningen

Granskning av revisionen

12 24/3 KSAU bereder
Årsredovisning

KSAU Föredragning av KF:s bokslut och
årsredovisning. KSAU behandlar
dokumentet. Utskick 17/3 (Här
använder vi oss av undantaget!)

12 25/3 KF får redogörelse av
bolagen

KF Föredragning av de kommunala
bolagen. (Som en del av
uppsiktsplikten)

Revisionen granskar
årsredovisningen

Utskick till revisionen xx. Deadline
för revisionen xx, lämna deras
rapport till kf

14 7/4 KS behandlar
Årsredovisning

KS Föredragning av KF:s bokslut och
årsredovisning. KS behandlar
dokumentet. Utskick 31/3
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16 22/4 KF godkänner
årsredovisning

KF Föredragning av KF:s bokslut och
årsredovisning. KS godkänner
dokumentet. Utskick 15/4

19 12/5 KSAM – information
om årsredovisningen

KSAM Information till KSAM

Uppföljning 1 – U1 –prognos
14 7/4

Senast
Inlämning av U1 Nämnderna Inlämning av U1 till

kommunstyrelsen

16 21/4 KSAU beredande U1
OBS! Direktjusteras

Utskick 14/4

18 5/5 KS behandlar
Kommunfullmäktiges
U1

KS Kommunfullmäktiges
U1 behandlas på KS. Om nödvändigt
ärende annars information till KF.
Utskick 28/4

19 12/5 KSAM- information
om prognos 1

20 20/5 KF Information el
ärende U1

Kommunfullmäktiges U1 går i
normalfallet som information till KF.
Visar prognosen underskott går den
som ärende. Utskick 13/5

Uppföljning 2- U2 – delårsbokslut per 31/8 + prognos
Juni Operativa

styrgrupperna
lämnar sin
uppföljning av KF:s
mål. Gäller även
Fasta
beredningsgruppen,
demokratiberedning
och kommande nya
råden

KDLG
Lämna in i juni
Presentera för KDLG i aug

36 10/9 Bolagen lämnar in
delårsbokslut och
prognos

36 10/9
Senast

Nämnderna -
Inlämning av
delårsbokslut och
prognos

Nämnderna Inlämning av U2 till
kommunstyrelsen. Delårsbokslut och
prognos

36 Jerus skickar delåret
till revisionen för att
de ska kunna påbörja
granskningen

Granskning av revisionen

38 29/9 KS behandlar
delårsbokslut- U2

KS behandlar delårsbokslut- U2
Utskick 22/9

39 Granskning av
revisionen

Utskick till revisionen xx. Deadline
för revisionen xx, lämna deras
rapport till kf
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40 6/10 KS behandlar
delårsbokslut –U2

KS behandlar delårsbokslut –U2
Även utfall klart (Utskick 29/9, efter
ksau)

43 28/10 KF godkänner
delårsbokslut – U2

KF godkänner delårsbokslut – U2

45 10/11 KSAM – information
om delårsbokslut/U2

Uppföljning 3 – U3 –prognos -31/10
44 3/11 Inlämning av U3 Nämnderna Inlämning av U3 till

kommunstyrelsen. Prognos

46 17/11 KS bereder U3 Utskick 10/11

47 24/11 KS behandlar
Kommunfullmäktiges
U3

KS behandlar Kommunfullmäktiges
U3 Info eller ärende se U1 Utskick
17/11

49 9/12 KF information eller
ärende U3

KF godkänner U3 Info eller ärende se
U1

50 KSAM- information
om U3

Information U3

Bolagsdag 2021
8 24/2 Bolagsdag, heldag GKHAB Genomgång av bolagens bokslut

(ekonomi, verksamhet samt mål)
som en del av uppsiktsplikten. Dagen
delas upp mellan bolagen som inte
deltar samtidigt.

Planeringsdagar 2021
vecka Datum Händelse Forum/deltagare Innehåll

6 8/2 Planeringsdag 1
Heldag tid
Syfte: påminnelse om
utmaningar i framtiden
lokal nivå (nedplockat
från planeringsdag xx,
när vi landat rätt i
årshjulet)

KS, gruppledare
övriga partier,
presidier nämnd,
KDLG, Bolag,
arbetsgrupp inför
planeringsdagen

Denna planeringsdag inriktas på
omhändertagande från
demokratiberedningen.
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9 1/3 Planeringsdag 2
Heldag
Syfte: påbörja KF:S
planeringsdirektiv

KS, presidier
nämnd,
gruppledare
övriga partier,
KDLG

Genomgång av ekonomi och
lokalresurs.

Workshop genomförs av
arbetsgrupp (Kvalitet, ekonomi, HU)
Påbörja arbetet med att ta fram
politiska
viljeinriktningar/prioriteringar. Även
påbörja arbetet med att formulera
mål och uppdrag. Sker gruppvis.
(majoritet, opposition, mfl)

Halvdag tema t.e.x. ekonomiska
förutsättningar eller vad som
behövs belysas inför fortsatt arbete.
Halvdag målformuleringar.

10 8/3 Planeringsdag 3+4

Syfte: Tydlig
prioritering

KS, KDLG Nämndernas kortfattade
bokslutsgenomgång läggs ut som
underlag.

Fortsatt arbete med politiska
prioriteringar/viljeinriktningar. Göra
prioriteringsträdet.

Kvalitet, ekonomi, HU

Ev. redovisar partierna för varandra.

13 29/3 Partivisa
överläggningar

14 Arbetsmöte KDLG KDLG KDLG har arbetsmöte och tar fram
omhändertagandet och
konsekvenser av de politiska
prioriteringarna, mål och uppdrag
från ks planeringsdagar

7/10 Nämndsgenomgångar KSAU,
Ordförande i
nämnd+FC
kommer vid
anvisad tid

14/10 Nämndsgenomgångar KSAU,
Ordförande i
nämnd+FC
kommer vid
anvisad tid

44 1/11 Planeringsdag –
Omvärldsbevakning på
övergripande nivå inför
nästa års
planeringsdagar.

Inför 2023. Upplägg beroende på
vad som händer under året men
underlag från demokratiberedning
mfl.
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Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum
2020-04-23

Plats och tid Kommunhuset Gislaved, torsdagen den 23 april 2020, kl. 1 7.30-18.00

Beslutande Lars-Ove Bengtsson (C), ordförande
Lennart Kastberg (KD)

Övriga deltagande

Utses att justera

Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare

Lennart Kastberg

Kommunstyrelsekontoret den 23 april 2020

fl H
Sekreterare

Yvdnne Thelin

Ordförande

LarsOve,Bengz

Justerande

GISLAVEDS KOMMUN Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5)

Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Paragrafer §5-7

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringspiats
för protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktiges presidium

2020-04-23

2020-04-23 Datum för

anslaos nedtaciande 2020-05- 1 5
Kommunstyrelseförvaltningen

Evelina Edlund
Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges presidium Sarnmanträdesdatum
2020-04-23

§6 Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2021

Beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslar kommunfullmäktige besluta att kommunfull
mäktige sammanträder på följande dagar år 202 1 om ordföranden efter samråd med
presidiet inte beslutar annat:

26 januari

25 februari
25 mars
22 april

20 maj

14 juni

26 augusti

23 september

28 oktober

18 november

9 december, samt

att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen den 20 maj som börjar
kl. 10.00, torsdagen den 18 november som börjar kl. 10.00 och torsdagen den 9
december som börjar kl. 17.00.

Ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 4 framgår att kommunfullmäktige håller
sammanträde varje månad utom under ett sommaruppehåll 1juli. Fullmäktige ska fast
ställa sammanträdesordningen för nästkommande år. Vad som gäller för extra sam
manträde och inställande av sammanträde samt ändring av tid framgår också av ar
betsordningen.

Presidiet lägger sitt förslag till sammanträdesplan 2021

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning 4 §
Förslag på sammanträdesdagar 2020

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN – SAMMANTRÄDESDAGAR FÖR ÅR 2021
Antaget av ks 2020-XX-XX och kf 2020-XX-XX

Styrelse/nämnd Dag Kl Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige To 18.30 26

(tis)

25 25 22 20
(10.00)

14
(mån)

26 23 28 18
(10.00)

9
(17.00)

Kommunstyrelse
Ks-beslutande = fet
stil
H= Heldag, starttid kl. 9.00

On 13.00 13
27

8*H
(mån)

10
24
17

1*H
(mån)

8*H
(mån)

10
24
29*
(mån)

7
21

5
19

2
16

11
25

8
22

6
20

1*H
(mån)

3
17
24

8

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
H=Heldag

On 09.00 27 24 24 21 5 2 11 8
29

6
7*H
(tors)

14*H
(tors)

3
24

Näringsutskott On 09.00 13 10 10 7 19 16 25 22 20 17 8

Personalutskott On 09.00 17 14 26 15 27

Arbetsmarknadsutskott On 09.00 20 17 12 18 10

KSAM Må 13.00

Planeringssamråd Må 13.00

Hållbarhetsrådet Må 13.00

Demokratiberedningen On 09.00

Ks-planeringsdagar: *8 februari, 1 mars, 8 mars, 1 november
Partivisa överläggningar: *29 mars kl. 17.00-19.00 (19.00-21.00 partier enskilt)
Nämndgenomgångar: *7 oktober och 14 oktober



Styrelse/nämnd Dag Kl Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Barn- och
utbildningsnämnd

Ti 13.00

Barn- och ut-
bildningsnämnds au

Ti 13.00

Bygg och miljönämnd Ti 13.00
Bygg och miljönämnds au Ti 13.00
Fastighet- och
servicenämnd

On 08.30

Fastighet- och
servicenämnds au

On 08.30

Fritid- och
folkhälsonämnd

Ti 14.00

Fritid- och
folkhälsonämnds au

Ti 13.00

Kulturnämnd Må 13.00

Kulturnämnds au Må 13.00

Räddningsnämnd Ti 08.30

Socialnämnd Ti 13.00

Socialnämnds au Ti 13.00

Teknisk nämnd Ti 13.00

Teknisk nämnds au Ti 13.00

Överförmyndarnämnd Fre 09.00
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §205 Dnr: KS.2019.107 1.4.1

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023, fördelning av ökade
statliga medel

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden får
12 mnkr, att barn- och utbildningsnämnden får 5 mnkr och att fritid- och
folkhälsonämnden får 1 mnkr. De fördelade pengarna ska inom respektive
nämnd användas inom följande: Socialnämnden - Öka bemanningsgraden på
kommunens äldreboenden och att skapa fler tillsvidareanställningar.
Barn- och utbildningsnämnden - Öka antalet mentorer och skolvärdar så att
lärarna får mer pedagogisk tid med eleverna, samt förstärka elevhälsan. Detta i
syfte att få fler elever att nå målen. Fritid- och folkhälsonämnden - Anställa
ytterligare fältassistenter samt öka samarbetet med skola och polis för att
förebygga brott och droganvändning. Öka tryggheten i samhället. Förebyggande
arbete ger lägre kostnader på sikt för kommunen,

samt att finansiering sker genom disponering av anslag för
kompletteringspension (KP) samt arbetsgivaravgifter med 18 miljoner kronor.

Protokollsanteckning
Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylén (SD) deltar inte i beslutet utan
återkommer i ärendet när det behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde.

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunfullmäktige den 21 november 2019 behandlade och
godkände Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 beslutade fullmäktige
att ökad skatteintäkt och utjämning i första hand ska gå till vård, skola och
omsorg.

Skatteutjämningssystemets kostnadsutjämningsdel visar slutligen att för 2020
finns det ytterligare 18 miljoner kronor för Gislaveds kommun att fördela till
vård, skola och omsorg.

Finansiering sker genom disponering av anslag för kompletteringspension (KP)
samt arbetsgivaravgifter vilka har visat sig vara för lågt budgeterade som intern
intäkt. Denna finansiering är långsiktigt genomförbar.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har haft ett samråd
kring fördelning av medlen utifrån behov och en helhetssyn på kommunen.
Samrådet utmynnade i ett förslag om att 60% fördelas till socialförvaltningen
och 40 % fördelas till barn- och utbildningsförvaltningen. För socialförvaltningen
bygger fördelningen på behov inom vård och omsorg riktat mot hemtjänst.
Behovet av insatser från hemtjänsten har ökat under 2020 i förhållande till
budgeterat och utifrån att de demografiska prognoserna visar på ett ökat antal
personer i åldersgruppen som är i behov av dessa insatser bedöms behovet
inte minska framåt. Socialförvaltningen ser också ett behov gällande barn och
ungdomar inom individ- och familjeomsorg. För barn- och utbildningsför-
valtningen bygger fördelningen på behovet av insatser riktat mot barn och
ungdomar som inte når målen i grundskolan och i förlängningen då inte blir
behöriga till gymnasiet. En satsning inom det området gynnar kommunen i sin
helhet.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §205 (forts.)

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 30 september 2020 behandlat
ärendet och föreslagit att de ökade statliga medlen fördelas med 60% på
socialnämnden och 40% på barn- och utbildningsnämnden, samt att finansiering
sker genom disponering av anslag för kompletteringspension (KP) samt
arbetsgivaravgifter med 18 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2020, hela kommunen.
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 september 2020, §19

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 14.30-14.45.

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP): Att socialnämnden får 12 mnkr, att barn- och
utbildningsnämnden får 5 mnkr och att fritid- och folkhälsonämnden får
1 mnkr. De fördelade pengarna ska inom respektive nämnd användas inom
följande: Socialnämnden - Öka bemanningsgraden på kommunens äldreboenden
och att skapa fler tillsvidareanställningar.
Barn- och utbildningsnämnden - Öka antalet mentorer och skolvärdar så att
lärarna får mer pedagogisk tid med eleverna, samt förstärka elevhälsan. Detta i
syfte att få fler elever att nå målen.
Fritid- och folkhälsonämnden - Anställa ytterligare fältassistenter samt öka
samarbetet med skola och polis för att förebygga brott och droganvändning.
Öka tryggheten i samhället. Förebyggande arbete ger lägre kostnader på sikt
för kommunen.

Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till Mikael
Kindbladhs (WeP) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag till fördelning
och Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
att bifalla Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande gällande fördelningen av de ökade
statliga medlen.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §206 Dnr: KS.2020.45 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner 2020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1 september 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 september 2020 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2020
Kommunstyrelsen den 23 september 2020, §193

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2020.45

Redovisning av obesvarade motioner per

1 september 2020

2016

Erik Anderson (K)

2016-04-27

KS.2016.92

Motion om kollektivavtalskrav

Kommentar: Överlämnad den 28 april 2016 till kommunstyrelsekontoret för

beredning. Motionssvaret har behandlats i kommunstyrelsen den 16 augusti

2017 där man lämnat förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde

den 30 augusti 2017. Med anledning av att ärendet om Policy för upphandling

blev återremitterat på Kf den 30 augusti 2017 beslutades att ärendet om

svar på motion om kollektivavtalskrav skulle utgå och tas upp och behandlas

vid ett senare sammanträde tillsammans med Policyn för upphandling.

Beredning pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

2018

Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD)

2018-02-06

KS.2018.32

Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds

kommun.

Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsen den 22 februari 2018 för

beredning. Remitterad till fritidsnämnden för yttrande senast den 1 juni

2018. Fritidsnämnden har kommit in med svar och kommunstyrelsen har

berett motionen den 29 augusti 2018. Kommunfullmäktige behandlade

motionen den 27 september 2018 och beslutade att återremittera ärendet

till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
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Erik Anderson (K)

2018-10-22

KS.2018.207

Motion om simhallar i Gislaved och Anderstorp

Kommentar: Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för

beredning.

Erik Anderson (K)

2018-10-22

KS.2018.208

Motion om bassäng i Smålandsstenar

Kommentar: Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för

beredning.

Erik Anderson (K)

2018-10-22

KS.2018.209

Motion om väntsalar i Anderstorp och Hestra

Kommentar: Överlämnad den 25 oktober 2018 till kommunstyrelsen för

beredning.

Peter Bruhn (MP)

2018-12-13

KS.2018.247

Motion angående klimatomställningsplan

Kommentar: Överlämnad den 13 december 2018 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling

för beredning med svar senast den 29 mars 2019. På grund av hög

arbetsbelastning har avdelningen för hållbar utveckling fått svarstiden

förlängd. Beredning pågår.
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2019

Marie-Louise Dinäss (S) och Pelle Gullberg (S)

2019-02-12

KS.2019.50

Motion angående jämställd fördelning av ekonomiska stöd

Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till socialnämnden för beredning med

svar senast den 14 juni 2019. Socialnämnden har kommit in med svar och

beredning av motionssvaret har gjorts inom kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsen har behandlat motionssvaret den 6 november 2019 och

beslutat att återremittera motionen till kommunstyrelseförvaltningen,

avdelningen för arbete och utbildning, för beredning med svar senast våren

2020. Svar har kommit in. Under Coronapandemin har man valt att inte lyfta

motionssvar för politisk behandling då man vill hålla sammanträdestiderna så

korta som möjligt. Motionssvaret kommer att lyftas för politisk hantering så

snart man bedömer att det är lämpligt.

Marie-Louise Dinäss (S) och Suzana Bathanovic (S)

2019-02-12

KS.2019.55

Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck

Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling,

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med svar senast den 14

juni 2019. Samtliga har kommit in med svar och beredning av motionssvaret

har gjorts av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen har behandlat

motionssvaret den 11 december 2019 och beslutat att återremittera ärendet

med uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att kartlägga den interna

kompetensen inom området, omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar

med frågan och titta på närliggande kommuner om det finns möjlighet att

samverka kring en kommunal samordnare som har ansvar för arbetet mot

hedersrelaterat våld och förtryck. Beredning pågår inom

kommunstyrelseförvaltningen.

Peter Bruhn (MP)

2019-02-28

KS.2019.68

Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy
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Kommentar: Överlämnad den 28 februari 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till avdelningen för hållbar utveckling

och HR med svar senast den 14 juni 2019. På grund av hög arbetsbelastning

har avdelningen för hållbar utveckling fått svarstiden förlängd. Beredning

pågår.

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) och Fredrik Johansson (S)

2019-03-11

KS.2019.90

Motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun

Kommentar: Överlämnad den 28 mars 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och bygg- och

miljönämnden för beredning med svar senast den 30 augusti. Svar har

kommit in och beredning av motionssvaret har gjorts av

kommunstyrelseförvaltningen. Kommunfullmäktige har hanterat

motionssvaret den 26 mars 2020 och beslutat att ärendet bordläggs med

anledning av de omständigheter som råder kring coronaviruset, Covid-19

och tas upp på ett lämpligt sammanträde framöver.

Rose-Mari Modén (S), Pelle Gullberg (S) och Hasse Johansson (S)

2019-05-02

KS.2019.146

Motion om vandrings- och kanotleden längs Nissan

Kommentar: Överlämnad den 16 maj 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till fritid- och folkhälsonämnden och

tekniska nämnden med svar senast den 30 augusti 2019. Svar har kommit in

och beredning av motionssvaret pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsen har behandlat motionssvaret den 6 november 2019 och

beslutat att återremittera motionen till kommunstyrelseförvaltningen för att

överlämna motionen till fastighet- och servicenämnden för beredning med

svar senast våren 2020. Svar har kommit in. Under Coronapandemin har

man valt att inte lyfta motionssvar för politisk behandling då man vill hålla

sammanträdestiderna så korta som möjligt. Motionssvaret kommer att lyftas

för politisk hantering så snart man bedömer att det är lämpligt.
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Josefine Dinäss (S), Rose-Mari Modén (S) och Naile Azizi (S)

2019-05-02

KS.2019.145

Motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid och

suicidförsök i Gislaveds kommun

Kommentar: Överlämnad den 16 maj 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till räddningsnämnden och

socialnämnden för beredning med svar senast den 13 september 2019. Svar

har kommit in och kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt

motionssvaret. Kommunstyrelsen behandlade motionssvaret den 1 april

2020 och beslutade att återremittera ärendet för att låta fler nämnder, barn-

och utbildningsnämnden, socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och

kulturnämnden bereda motionen. Inväntar fortfarande svar från barn- och

utbildningsnämnden.

Mattias Johansson (SD) och Ulf Poulsen (SD)

2019-08-29

KS.2019.179

Motion angående budgetprocessen i Gislaveds kommun

Kommentar: Överlämnad den 29 augusti 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till ekonomiavdelningen och kvalitet-

och verksamhetsutvecklingsenheten för beredning med svar senast den 31

oktober 2019. Beredning pågår.

Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S)

2019-09-26

KS.2019.194

Motion angående digital lekplats

Kommentar: Överlämnad den 26 september 2019 till kommunstyrelsen

för beredning. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning

med svar senast den 27 mars 2020. Svar har inte kommit in.

Peter Bruhn (MP) och Lukas Yassin (MP)

2019-09-26

KS.2019.193

Motion om klimatsmart och vackert byggande
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Kommentar: Överlämnad den 26 september 2019 till kommunstyrelsen

för beredning. Motionen har remitterats till kulturnämnden, bygg-och

miljönämnden, Gisletorp Lokaler AB och AB Gislavedshus för beredning

med svar senast den 27 mars 2020. Svar har kommit in och

kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt motionssvaret. Under

Coronapandemin har man valt att inte lyfta motionssvar för politisk

behandling då man vill hålla sammanträdestiderna så korta som möjligt.

Motionssvaret kommer att lyftas för politisk hantering så snart man

bedömer att det är lämpligt.

Peter Bruhn (MP) och Lukas Yassin (MP)

2019-09-26

KS.2019.192

Motion gällande klimatsmart mat

Kommentar: Överlämnad den 26 september 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen, avd. hållbar

utveckling för beredning. Kommunstyrelsen har behandlat motionssvaret

men under Coronapandemin har man valt att inte lyfta motionssvar för

politisk behandling i kommunfullmäktige då man vill hålla

sammanträdestiderna så korta som möjligt. Motionssvaret kommer att lyftas

för politisk hantering så snart man bedömer att det är lämpligt.

Tomas Johansson (WeP)

2019-10-23

KS.2019.216

Motion angående brister på handikapptoaletter vid kommunala anläggningar

Kommentar: Överlämnad den 24 oktober 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för

beredning med svar senast den 27 mars 2020. Svar har kommit in. Under

Coronapandemin har man valt att inte lyfta motionssvar för politisk

behandling då man vill hålla sammanträdestiderna så korta som möjligt.

Motionssvaret kommer att lyftas för politisk hantering så snart man

bedömer att det är lämpligt.

Evangelos Varsamis (S) och Josefine Dinäss (S)

2019-11-04

KS.2019.229

Motion gällande god utemiljö i förskolan
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Kommentar: Överlämnad den 21 november 2019 till kommunstyrelsen

för beredning. Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden,

tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning med

svar senast den 17 april 2020. Svar har endast kommit in från fastighet- och

servicenämnden.

Marie-Louise Dinäss (S) och Ylva Samuelsson (S)

2019-11-04

KS.2019.228

Motion gällande att stoppa matsvinnet

Kommentar: Överlämnad den 21 november 2019 till kommunstyrelsen

för beredning. Motionen har remitterats till kommunstyrelsens avdelning för

hållbar utveckling, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för

beredning med svar senast den 17 april 2020. Svar har kommit in från

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och avdelningen för

hållbar utveckling håller på att sammanställa motionssvaret. Under

Coronapandemin har man valt att inte lyfta motionssvar för politisk

behandling då man vill hålla sammanträdestiderna så korta som möjligt.

Motionssvaret kommer att lyftas för politisk hantering så snart man

bedömer att det är lämpligt.

Thomas Johansson (WeP)

2019-12-10

KS.2019.245

Motion gällande cykelställ i Reftele

Kommentar: Överlämnad den 12 december 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till fastighet- och servicenämnden för

beredning med svar senast den 24 april 2020. Svar har inte kommit in.

Tommy Östring (WeP)

2019-12-10

KS.2019.244

Motion angående att införa mobila fritidsgårdar

Kommentar: Överlämnad den 12 december 2019 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till fritid- och folkhälsonämnden för

beredning med svar senast den 24 april 2020. Svar har kommit in. Beredning

pågår inom kommunstyrelseförvaltningen.
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2020

Mattias Johansson (SD), Glenn Hummel (SD) och Sören Axelsson (SD)

2020-01-28

KS.2020.32

Motion gällande fler parkeringsplatser i Gislaveds kommun

Kommentar: Överlämnad den 28 januari 2020 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning

med svar senast den 15 maj 2020. Svar har ännu inte kommit in.

Jörgen Karlsson (S) och Suzana Bahtanovic (S)

2020-02-03

KS.2020.43

Motion gällande att skapa en Gislaved kommun App

Kommentar: Överlämnad den 27 februari 2020 till kommunstyrelsen för

beredning. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen,

avdelning kommunikation och digitaliseringsgruppen för beredning med svar

senast den 18 juni 2020. Svar har kommit in. Under Coronapandemin har

man valt att inte lyfta motionssvar för politisk behandling då man vill hålla

sammanträdestiderna så korta som möjligt. Motionssvaret kommer att lyftas

för politisk hantering så snart man bedömer att det är lämpligt.

Mörkmarkerade motioner ligger med i beslutsprocessen för

besvarande och kan komma att utgå.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §202 Dnr: KS.2020.149

Införande av kommunal parkeringsövervakning

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gislaveds kommun
inför parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning med mera från och med den 1 januari 2021,

att tekniska nämnden ansvarar och beslutar om parkeringsövervakning från och
med den 19 november 2020, samt

att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som
motsvarar Gislaveds kommun, samt att parkeringsövervakningen ska fullgöras
av minst en (1) parkeringsvakt.

Reservation
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos
Varsamis (S) och Ylva Samuelsson (S) reserverar sig till förmån för Marie
Johanssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har berett ärendet på sammanträdet den 8 september 2020.

Parkeringsövervakning på allmän plats inom kommunen får idag endast utföras
av Polismyndigheten. De har dock begränsade resurser att övervaka att
parkeringsregler efterlevs. Syftet med parkeringsövervakningen är att främja
trafiksäkerheten på gatorna, öka framkomligheten i trafiken samt förbättra
trivseln i boendemiljöer. Inga fordon får hindra framkomligheten för
utrycknings- och servicefordon. Syftet ska uppnås genom att skapa god
efterlevnad av generella bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar
uppställning och parkering av fordon.

Fastighetsägarna i Gislaveds centrum vill att parkeringsmöjligheterna förbättras
för kunder som ska besöka centrum. En bättre regelefterlevnad på allmänna
parkeringsplatser skapar ett mer tillgängligt centrum. Privata fastighetsägare har
möjligheten att själva besluta om t.ex. parkeringsförbud eller tidsreglerad
parkering samt övervakning på sina parkeringsytor.

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera reglerar
kommunens möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. Den
kommunala parkeringsövervakningen föreslås utföras av det upphandlade
bevakningsföretaget. I beslutet ska anges det område som
parkeringsövervakningen ska omfatta och det minsta antal parkeringsvakter
som behövs där.

Ett införande av kommunal parkeringsövervakning bör också föregås av en
tydlig och bred informationsinsats, för att öka förståelsen bland våra invånare.
Samråd om införande av kommunal parkeringsövervakning har skett med
Polismyndigheten och de ställer sig positiva till genomförande av kommunal
parkeringsövervakning. Parkeringsövervakningen ska i den mån det går
självfinansieras från avgiftsunderlaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §202 (forts.)

Tekniska nämnden har berett ärendet den 8 september 2020. Ärendet är
samverkat med polismyndigheten, samt att Trafiksamverkan inom GGVV
(GnosjöGislavedVärnamoVaggeryd) har informerats.

Parkeringsövervakningen ska i den mån det går självfinansieras från
avgiftsunderlaget.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 30 september 2020 behandlat
ärendet och föreslår att Gislaveds kommun inför parkeringsövervakning enligt
lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning med mera från och med
den 1 januari 2021, att tekniska nämnden ansvarar och beslutar om
parkeringsövervakning från och med den 19 november 2020, samt att den
kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvarar
Gislaveds kommun, samt att parkeringsövervakningen ska fullgöras av minst en
(1) parkeringsvakt.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden Konsekvens analys om införande av kommunal
parkeringsövervakning daterad den 30 april 2020
Tekniska nämnden Information om förslag till riktlinjer för kommunal
parkerings övervakning i Gislaveds kommun
Tekniska nämnden den 8 september 2020, §60
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2020
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 30 september 2020, §16

Yrkanden
Marie Johansson (S): Avslag på förslaget.

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C),
Mikael Kindbladh (WeP) och Fredrik Sveningson (L): Bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag och Marie
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla allmänna utskottets förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida
2020-09-08 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §60 Dnr: TN.2020.22

Kommunal parkeringsövervakning

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Gislaveds kommun svarar för parkeringsövervakning enligt lag (1987:24) om
kommunal parkeringsövervakning m.m, fr.o.m. den 1 januari 2021,

den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som
motsvarar Gislaveds kommun,

parkeringsövervakningen ska fullgöras av minst 1 parkeringsvakt som utför
bevakning minst 20 tim/månad,

parkeringsvakt anlitas via upphandlat bevakningsföretag och förordnas av
tekniska nämnden, samt

ge tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för parkeringsövervakningen.

Reservationer
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån till sitt eget yrkande och överlämnar en skriftlig reservation.

Ärendebeskrivning
Parkeringsövervakning på allmän plats inom kommunen får idag endast utföras
av Polismyndigheten. De har dock begränsade resurser att övervaka att
parkeringsregler efterlevs. Syftet med parkeringsövervakningen är att främja
trafiksäkerheten på gatorna, öka framkomligheten i trafiken samt förbättra
trivseln i boendemiljöer. Inga fordon får hindra framkomligheten för
utrycknings- och servicefordon. Syftet ska uppnås genom att skapa god
efterlevnad av generella bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar
uppställning och parkering av fordon.

Fastighetsägarna i Gislaveds centrum vill att parkeringsmöjligheterna förbättras
för kunder som ska besöka centrum. En bättre regelefterlevnad på allmänna
parkeringsplatser skapar ett mer tillgängligt centrum. Privata fastighetsägare har
möjligheten att själva besluta om t.ex. parkeringsförbud eller tidsreglerad
parkering samt övervakning på sina parkeringsytor.

Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. reglerar kommunens
möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. Den kommunala
parkeringsövervakningen föreslås utföras av det upphandlade bevaknings-
företaget. I ett beslut om kommunal parkeringsövervakning ska området för
parkeringsövervakningen anges liksom det minsta antal parkeringsvakter som
behövs. Ett införande av kommunal parkeringsövervakning bör också föregås av
en tydlig och bred informationsinsats, för att öka förståelsen bland våra
invånare. Samråd om införande av kommunal parkeringsövervakning har skett
med Polismyndigheten och de ställer sig positiva till genomförande av
kommunal parkeringsövervakning.

Beslutsunderlag
Konsekvensanalys om införande av kommunal parkeringsövervakning, daterad
2020-04-30
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Tn §60, forts.

Information om förslag till riktlinjer för kommunal parkeringsövervakning i
Gislaveds kommun, daterat 2020-03-06
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2020-08-25, §33

Yrkanden
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) yrkar: att avslå
arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras
Skarphagen (S) yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att tekniska
nämnden beslutar enligt arbetsutskotts förslag.

Omröstning begärs.Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röster för arbetsutskottets förslag.
Nej-röster för Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S)
yrkande.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för arbetsutskotts förslag och 2 nej-röster för Jörgen Karlssons
(S) och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande beslutar tekniska nämnden
enligt arbetsutskotts förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Polismyndigheten
Tekniska förvaltningen
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Konsekvensanalys - Införande av kommunal parkeringsövervakning

Sammanfattning
Ett införande av kommunal parkeringsövervakning är nödvändigt för att kunna upprätthålla god
ordning, god trafiksäkerhet, bra framkomlighet och en bättre trafikmiljö i vår kommun.
Parkeringsövervakning ger en ökad respekt för gällande parkeringsregler. Det är också ett steg i rätt
riktning för att nå Nollvisionens mål, då olycksrisken förväntas minska i takt med bättre och säkrare
parkering av fordon. En bättre efterlevnad av gällande parkeringsregler skapar också levande centrum
i våra tätorter, då besöksparkeringar förväntas bli tillgängliga i större utsträckning. Målet om ett
levande centrum i Gislaveds tätort är helt i linje med det Idé och gestaltningsprogram för Gislaved
2040, som antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019.

Ärendebeskrivning
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. reglerar kommunens möjlighet att besluta
om kommunal parkeringsövervakning. Övervakning på allmän plats inom kommunen får idag endast
utföras av Polismyndigheten, som har begränsade resurser att avsätta till detta. Syftet med kommunal
parkeringsövervakning är att främja trafiksäkerheten på gatorna, öka framkomligheten i trafiken samt
förbättra trivseln i centrala områden och i boendemiljöer. Inga fordon får heller hindra
framkomligheten för utrycknings- och servicefordon. Syftet ska uppnås genom att skapa god
efterlevnad av generella bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar uppställning och
parkering av fordon.

Fastighetsägare och butiksinnehavare i Gislaveds centrum vill förbättra parkeringsmöjligheterna för
kunder som ska besöka centrum. Privata fastighetsägare har möjligheten att själva besluta om t.ex.
parkeringsförbud eller tidsreglerad parkering samt övervakning på sina parkeringsytor.
I centrala Gislaved finns drygt 1 100 parkeringsplatser. Av dessa ägs drygt 500 av kommunen. Under
2016 gjordes en kartläggning över användningsgraden av dessa parkeringar. Under dagtid visade det
sig att de kommunala parkeringarna var nyttjade till 62 % och de privatägda var nyttjade till 52 %. Det
är troligen en något högre siffra idag, men parkeringsplatser finns tillgängliga inom centralorten. Ett
ökat parkeringsbehov syns dock i centrala Gislaved, då man numera i högre utsträckning pendlar in
till tätorten. Kollektivtrafikförbindelser är tyvärr inte alltid tillfredsställande, vilket gör att en del
tvingas välja bil som färdmedel. Gislaveds tätort har däremot ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät,
som borde kunna uppmuntra till ökad cykling för de som har möjligheten.

En resvaneundersökning som gjordes bland kommunanställd personal 2018, visar att 22 % av
personalen, som har mindre än fem kilometers resväg, väljer att köra bil till sin arbetsplats. Om
flertalet av dessa skulle välja att gå, cykla eller åka kollektivt finns här stor potential för att minska
kommunens koldioxidutsläpp från arbetspendling och samtidigt främja folkhälsan. Samma
resvaneundersökning visar att 67 % av kommunens medarbetare väljer bil, utan samåkning, för att ta
sig till arbetet. 14 % cyklar, 13 % promenerar, 7 % samåker i bil och 5 % åker kollektivt.
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Det finns flera olika åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppen från persontrafiken samt öka
centrumets attraktivitet. Den egna bilen är i dagsläget ett bekvämt och bekant alternativ vilket gör
att andra transportsätt, som t.ex. kollektivtrafiken, inte övervägs som ett alternativ. För att ändra
uppfattningen om kollektivtrafiken som transportmedel behöver fördelarna med kollektivtrafiken öka,
parallellt med att nackdelarna med att ta den egna bilen också ökar. Parkeringsplatser behöver
samtidigt finnas för dem som inte har möjlighet att cykla eller resa kollektivt. I centrum finns en del
tidsbegränsade parkeringar som är avsedda för att tillgängliggöra centrum. De ska inte användas för
uppställning av fordon för arbetspendlare. Kommunal parkeringsövervakning skulle innebära en bättre
regelefterlevnad och att fler parkeringsplatser blir tillgängliga oftare under dagarna i Gislaveds tätort.

Våra tätorter kommer att få en behaglig centrummiljö om bilar parkerar på avsedd plats. Ett attraktivt
centrum ökar viljan att vistas i centrum, vilket är positivt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Där
människor kan mötas i det gemensamma stadsrummet ökar känslan av trygghet och tillhörighet.

I våra mindre tätorter är det generellt inte tillgängliga parkeringsplatser som är det huvudsakliga
problemet, utan oftare att det ofta sker parkering som är både trafikfarlig och som strider mot
trafikförordningens regler.

Beredning
Samråd har skett med Polismyndigheten och de ställer sig positiva till genomförande av kommunal
parkeringsövervakning. Diskussioner har också förts med fastighet- och serviceförvaltningen samt
bygg- och miljöförvaltningen, vilka också ser positiva effekter med införandet av parkeringsövervakning.

Ekonomi
Den kommunala parkeringsövervakningen föreslås utföras av det upphandlade bevakningsföretaget.
Kostnaden för övervakningen uppskattas till minst 130 000 kr/år, om bevakningsföretaget anlitas i
minimal omfattning (20 tim/månad). Intäkten av felparkeringsavgifter beräknas i stort sett kunna
motsvara kostnadsbeloppet, men tekniska nämnden får räkna med att det kan uppstå kostnader för
att bringa ordning i trafiken.
Markägare har, enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP), rätt att ta ut en
kontrollavgift när fordon parkerar olovligt inom tomtmark. Kontrollavgiften får dock inte vara högre
än den avgift som kommunen beslutat som felparkeringsavgift. Kommunal tomtmark, som inte är
allmän plats eller som inte regleras av lokala trafikföreskrifter, omfattas också av LKOP.

Barnperspektivet
Förslaget förväntas i viss omfattning ha påverkan på barnperspektivet. Barn ska ha en god
tillgänglighet och rörelsefrihet i gaturummet och det förutsätter att det är tryggt, säkert och att det
finns utrymme för barn att gå och cykla i våra tätorter. Felparkerade bilar tar plats i det utrymmet
samtidigt som parkering för nära övergångsställen och korsningar liksom på gångbanor är exempel på
uppställning som är direkt farligt för barn, och även för andra oskyddade trafikanter.

Miljöperspektivet
Där den tillåtna parkeringstiden inte följs innebär en felparkering att platsen inte är tillgänglig för
andra fordon och det leder till en ökad så kallad söktrafik. Där uppställning sker på platser där
stannande eller parkering inte är tillåten kan hindrande bilar medföra att framkomligheten försämras
vilket kan medföra utsläpp från fordon i kö. Eventuellt kan vi också, genom att begränsa
parkeringsmöjligheterna, få effekter på val av transportmedel. Resande med kollektivtrafik eller cykel
är viktiga delar i ett hållbart transportsystem.
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Förutsättning
Dessa riktlinjer beslutas av ansvarig trafiknämnd under förutsättning att kommunfullmäktige, med stöd av
lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m, beslutar att Gislaveds kommun ska svara för
kommunal parkeringsövervakning.

Syfte

Syftet med parkeringsövervakningen är att främja trafiksäkerheten på gatorna, öka framkomligheten i
trafiken samt förbättra trivseln i centrum och i boendemiljöer. Inga fordon får hindra framkomligheten för
utrycknings- och servicefordon. Syftet ska uppnås genom att skapa god efterlevnad av generella
bestämmelser och lokala trafikföreskrifter som reglerar uppställning/parkering av fordon.

Målsättning

Målsättningen med parkeringsövervakningen är att ge så få parkeringsanmärkningar som möjligt men så
många som är nödvändigt. Parkeringsvakterna ska vara på rätt plats vid rätt tid, arbeta i förebyggande syfte
och ge en god service till de som bor och vistas i kommunen. Parkeringsövervakning ska i första hand
betraktas som en servicefunktion.

Genomförande

Rätt plats, vid rätt tidpunkt anses uppnådd genom att övervakningen i huvudsak förläggs till centrala delarna
av de större tätorterna under dagtid. Kontroller i bostadsområden och i andra delar av kommunen sker
genom stickprovskontroller. Parkeringsanmärkningar som utfärdas, i enlighet med beslut om kommunal
parkeringsövervakning, ska i första hand hanteras genom handterminal.

Uppdraget

Parkeringsvakts uppdrag är att bevaka så att generella bestämmelser och att gällande lokala trafikföreskrifter
efterlevs. Kontrolltiden* för överträdelse av tid eller avgift ska vara minst 5 minuter. För överträdelse av
parkeringsförbud, enligt lokala trafikföreskrifter, ska kontrolltiden vara minst 10 minuter Kontrolltiden ska
alltid anpassas efter förhållandena på platsen. För förseelser som avser omedelbar överträdelse används inte
kontrolltid. Övervakningen sker under varierande tider, och kan vara styrt av behov påtalat av tekniska
förvaltningen eller ske slumpartat. Övervakningen fullgörs av minst en parkeringsvakt under minst 20
tim/månad, men tekniska nämnden kan avtala om utökad bevakningstid.

Förebyggande syfte

Arbeta i förebyggande syfte är, förutom att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, att uppträda väl synligt i
uniform och i fordon som är markerade och lätt igenkännbara. I förebyggande syfte ingår också att söka
kontakt med trafikanterna och förklara bestämmelserna med syfte att motivera trafikanterna till en bättre
regelefterlevnad.

Ge god service

Ge god service innebär, förutom att ge information om gällande bestämmelser och svara på frågor, att
allmänt vara kommunens språkrör mot allmänheten vad gäller frågor om trafik och vägval m.m. Den
förordnade parkeringsvakten ska också, till beställaren, på lämpligt sätt rapportera felaktigheter i
trafikmiljön och även vidarebefordra allmänhetens synpunkter på trafikregleringar.

* Kontrolltid = den tid då parkeringsvakten håller fordonet under uppsikt innan parkeringsanmärkning
utfärdas.
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Prioriteringar

Övervakningen ska prioriteras i följande ordning:
 Trafiksäkerhet

 Tillgänglighet och framkomlighet

 Tidsbegränsad parkering

Prioriteringsordning av bestämmelseslag Bestämmelsetyp

Generella förbud att stanna och parkera fordon Trafiksäkerhet

Lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats eller förbud att
parkera fordon samt om förbud att stanna och parkera

Tillgänglighet och framkomlighet

Lokala trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering Tidsbegränsad parkering

Prioriteringen ska också återspeglas av nivån på felparkeringsavgifterna.

Parkeringsvakternas uppträdande

Parkeringsvakterna ska ha rätt utbildning, vara hjälpsamma och ha förmåga att anpassa sig efter aktuell
situation. Parkeringsvakterna måste behandla alla trafikanter/parkerare lika och rättvist.

Förordnande av parkeringsvakt och krav på utbildning
Parkeringsövervakningen kommer att utföras av kommunens upphandlade bevakningsföretag. Parkeringsvakt
förordnas av tekniska nämnden med stöd av lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt förordning
(1987:26) om parkeringsvakter i kommuner.

En parkeringsvakt ska ha utbildning enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Se Rikspolisstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m. (RPSFS 2002:1 FAP 759-1) och Rikspolisstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag (RPSFS
2012:18 FAP 579-2). Bevakningsföretags personal ska dessutom vara godkänd av länsstyrelsen.
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Område för parkeringsövervakning
Hela Gislaveds kommuns yta.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §203 Dnr: KS.2020.47 2.4.8

Taxor 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens
taxor gällande kopiering och borgerlig vigsel (enligt bilaga ett (1)) daterade den
2020-09-11 att börja gälla från 1 januari 2021,

Anta socialnämndens taxor (enligt bilaga två (2)) daterade den 2020-09-11 att
börja gälla från 1 mars 2021.

Anta räddningsnämndens taxor (enligt bilaga tre (3)) daterade den 2020-09-11
att börja gälla från 1 januari 2021.

Anta kulturnämndens taxor (enligt bilaga fyra (4)) daterade den 2020-09-11 att
börja gälla från 1 januari 2021.

Anta fritid-och folkhälsonämndens taxor (enligt bilaga fem (5)) daterade den
2020-09-11 att börja gälla från 1 januari 2021.

Anta barn-och utbildningsnämndens taxor (enligt bilaga sex (6)) daterade den
2020-09-11 att börja gälla från 1 januari 2021.

Anta SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund) taxor gällande
avfall (enligt bilaga sju (7)) daterade den 2020-09-11 att börja gälla från 1 januari
2021.

Anta tekniska nämndens taxor (enligt bilaga åtta (8)) daterade den 2020-09-11
att börja gälla från 1 januari 2021.

Anta bygg-och miljönämndens taxor (enligt bilaga nio (9)) daterade den 2020-
09-11 att börja gälla från 1 januari 2021.

Protokollsanteckning
Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos
Varsamis (S) och Ylva Samuelsson (S) deltar inte i beslutet utan återkommer
när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Beslut om taxor inom olika verksamhetsområden kan endast beslutas av
kommunfullmäktige. Varje nämnd har förberett underlag till förslag för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sammanställt kommunens taxor till
förslag för kommunfullmäktige.

Taxor där förslag på förändring föreligger- redovisade under respektive nämnd
eller förbund.

Kommunstyrelsens taxor
Kopierings taxa
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en
kommun eller en myndighet. Om den som begär ut en handling däremot
önskar en kopia på handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift.
Kopieringstaxan gäller för hela kommunen. Taxans nivåer föreslås vara
oförändrad jämfört med 2020.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 2(6)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §203 (forts.)

Borgerlig vigsel
Sveriges kommuner ska tillhandahålla service till sina invånare om möjligheter
till borgerlig vigsel, vilket också erbjuds i Gislaveds kommun. Gislaveds
kommun tar ingen avgift av de som viger sig. Många kommuner tar
dock ut en administrativ avgift för vigsel, särskilt om ingen i paret är
folkbokförd i kommunen. Med bakgrund av ovanstående föreslås att vigsel i
Gislaveds kommun ska vara helt avgiftsfri om någon i paret är folkbokförd i
kommunen, men att ersättning för resekostnader tas ut om vigselceremonin
sker utanför Gislaveds kommuns gränser, oavsett folkbokföring. En
administrativ avgift för vigsel tas ut om 500 kr om ingen i paret är folkbokförd i
Gislaveds kommun. Taxan föreslås vara oförändrad jämfört med 2020.

Socialnämndens taxor
De flesta taxor kvarstår enligt tidigare beslut och räknas endast upp enligt
prisbasbelopp (december 2020), konsumentprisindex (oktober 2020) och
maxtaxa/högkostnadsskydd (december 2020). De nya taxorna föreslås träda i
kraft från den 1 mars 2021. Förvaltningen behöver ställtid i inledningen på året
för att räkna om alla avgifter för enskilda individer.

Förvaltningen föreslår en höjning av avgift på frukost 32 kr inkl. moms,
kvällsmat med dryck 48 kr inkl. moms och ny avgift införs avseende
barnportioner med dryck, 37 kr inkl. moms. Avgifterna gäller för besökande
pensionärer och närstående som äter på nämndens restauranger. Barnportion
gäller för barn som inte fyllt 12 år. Från 12 år föreslås ordinarie portionspris för
vuxna.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men
har för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall
ansvara för en s.k. provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära
ersättning från dödsboet. Förvaltningen föreslår därför att en ny taxa införs
gällande provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.
Taxa per timme föreslås till 0.83% av prisbasbeloppet, 491 kr inkl. moms.

Räddningsnämndens taxor
Inför budget 2021 ska kommunens nämnder anta nya taxor.
Räddningsnämndens taxor har tidigare haft översyn och flera delar index-
uppräknas. Inför år 2020 gjordes bland annat en större översyn av
taxekonstruktionen för myndighetsutövning samt tillstånd för brandfarlig vara. I
ny taxa för år 2021 ingår inte längre delegation att teckna rabatterade avtal då
denna inte använts och nämnden ska ha kostnadstäckning för sina åtaganden.
Enstaka förtydliganden har tillkommit och taxa för släckhjälp utan avtal är tillagt.

Kulturnämndens taxor
Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden tidigare beslutat att
inga deltagaravgifter för barn och ungdomar i Gislaveds dansstudio och
Scenverkstan ska överstiga 150 kr per termin från och med 2018. Övrig
verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i kulturförvaltningen är
huvudsakligen avgiftsfri. Entréavgifter kan förekomma vid konserter eller andra
scenkonstföreställningar med professionella artister.
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Fritid-och folkhälsonämndens taxor
Fritid- och folkhälsonämnden föreslår bland annat justering av taxor kopplade
till Hälsolyftet och stuguthyrning. Det föreslås till ändrad taxa för
publikarrangemang med entréavgift.

Barn- och utbildningsnämndens taxor
Förslaget innebär att musikskolans avgifter är oförändrade.
En ny taxa för behandling av ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
verksamhet införs. Avgiften för personallunch föreslås höjas från 41 kr till 50 kr
(inkl. moms), avgiften för pedagogisk lunch är oförändrad 15 kr och mellanmål
höjs från 7,50 kr till 10 kr. Taxor för lokaluthyrning har inte reviderats på drygt
20 år och föreslås höjas. En taxa föreslås för ideella föreningar och en för
affärsmässigt driven verksamhet. De kostnader som är förknippade med
uthyrningen i form av tjänster för vaktmästeri/teknik/lokalvård ersätts i sin
helhet av hyresgästen. Taxan för lägerlogi harmonierar med motsvarande taxa i
fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Förslaget innebär nolltaxa för ideella föreningar. Kostnader som är förknippade
med uthyrning i form av tjänster för vaktmästeri/teknik/lokalvård ersätts i sin
helhet av hyresgästen.

SÅM taxor gällande avfall
Kommunalförbundet SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny
avfallstaxa för år 2021.

Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshanteringen gällande
hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala
renhållningsansvaret.

Avfallstaxan är samordnad mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
kommuner och ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Föreslagen taxa bygger på samma modell som tidigare taxa . Avgiften är
uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen betalas för samtliga
bebyggda fastigheter och finansierar återvinningscentraler, miljöstationer,
administration, information m.m. Den rörliga delen är beroende av
abonnemang och kärl och ska täcka kärl-, hämtnings-, och
behandlingskostnader.

Avfallstaxan är miljöstyrande vilket innebär att det abonnemang som bedöms
ge störst miljönytta har en lägre taxa. Fyrfackskärl för småhus och utsortering
av matavfall för flerbostadshus och verksamheter har således den lägsta taxan
och abonnemangsvalet att behålla sitt kärl för blandavfall är dyrast.

Förändringar i taxan

Renhållning

För att uppnå nollresultat som är målet för verksamheten behöver avgifterna i
taxan för Gislaveds, Gnosjö och Värnamo kommuner ökas med 3%.
Anledningen till förslagen höjning är:

· Höjd skatt på förbränning av avfall
· Tre stycken gasbilar i drift från 2021-01-01. Kostnaden är 180 000 kr/år/bil
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· Skiftkörning i Värnamo och Vaggeryd är bortförhandlad, kostnaden är
325 000 kr/år

· Indexökning i befintliga entreprenadavtal
· Förändrad prisbild i nya transport- och behandlingsavtal för

återvinningscentralerna

Slamtömning

För enskilda avlopp föreslås en höjning på i snitt 5-6 % för Gislaved, Gnosjö
och Värnamo kommuner. Taxepåverkan varierar dock beroende av
abonnemangstyp vilket framgår i bilagan ”Prisexempel slamtömningstjänster för
2021”. Anledning till föreslagen höjning är:

· Införandet av nytt system för slamtömning i GGV, samma tvåfackssystem
som idag används i Vaggeryd

· Harmonisering mellan taxan i Vaggeryd (där deltömningen redan ingår) och
befintlig taxa i GGV

· Behandlingsavgifter för omhändertagandet av slammet i de kommunala
avloppsreningsverken kommer att öka

Tekniska nämndens
VA-verksamhetens kostnader för 2021 kommer att öka. För att täcka dessa
ökade kostnader behöver den nuvarande VA-taxan justeras.

Avgifterna i VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och
brukningsavgifter (periodiska avgifter). Brukningsavgifterna i sin tur består av en
fast årsavgift och en rörlig avgift beroende på brukad mängd vatten.

För att möta upp Va-verksamhetens förväntade kostnadsökning så föreslås
följande justeringar: höja brukningsavgifter (Fast och rörlig) med 3,5 %.

Följande taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområden fastställs utan
förändringar:

· Marktaxa försäljning industrimark och arrenden
· Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark
· Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Gislaveds kommun

Följande taxor inom tekniska nämndens verksamhetsområden är under
framtagande inom kort:

· Felparkeringsavgifter och kontrollavgift
· Marktaxa för arrenden samt försäljning av bostäder och industrimark.

Felparkeringavgifter helt ny taxa

Gislaveds kommun har behov av att se över den gällande taxan för
felparkeringsavgifter. Den behöver förtydligas och specificeras i enlighet med
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning
m.m. En översyn av felparkeringsavgiftens storlek behöver också göras. Den
nuvarande felparkeringsavgiften för överträdelse av tid är 300 kr och för
överträdelse i övriga fall är den 500 kr.
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Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att vår
felparkeringsavgift är lägre än de flesta andra kommuners avgift. De nya
föreslagna nivåerna, 400-700 kr, är en anpassning till andra kommuners
avgiftsnivåer.

I parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp; gatumark och
tomtmark. Gatumark avser oftast gator, torg eller allmän parkering.
Tomtparkering sker på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning.
Även kommunen äger tomtmark, där ytan kan vara upplåten för parkering.
Vid felaktig parkering på gatumark kan en parkeringsanmärkning utfärdas. Vid
olovlig parkering på tomtmark kan en kontrollavgift utfärdas. Kontrollavgiften
får aldrig överstiga kommunens beslutade nivåer om felparkeringsavgift.

Kommunen har behov av en taxa för kontrollavgift vid olovlig parkering på
kommunal tomtmark. Eftersom fastighet- och servicenämnden ansvarar för en
del kommunal tomtmark har även deras yttrande avseende kontrollavgiften
inhämtats. De har inget att erinra mot förslaget.

Kontrollavgift kan utfärdas vid felaktig parkering på kommunal eller privat
tomtmark. Kontrollavgifter regleras i lag (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering.

Felparkeringsavgifter avser överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen
(1998:1276), i föreskrifter enligt 10 kap. 14§ trafikförordningen eller i lokala
trafikföreskrifter. Felparkeringsavgifter regleras i lag (1976:206) om
felparkeringsavgift samt i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift.

Bygg- och miljönämndens taxor
Taxan för bygglov har kompletterats med att moms måste påföras för viss
verksamhet.

Taxan för miljöfarlig verksamhet har förenklats så att riskbedömningarna inte
finns som en extra åtgärd i taxan. Bilagorna har förenklats för att underlätta för
verksamhetsägarna.
En justering av taxan för alkoholtillstånd/tillsyn är gjord för att bättre spegla
arbetsinsatsen.

Nämndens timtaxa har varit samma under 3 år, kostnadsökningen motiverar
att det sker en höjning. Verksamheterna bär bara en större del av kostnaderna
för tillsynen. Nämnden har som mål att förenkla taxorna successivt.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 kommunstyrelsens taxor daterad den 11 september 2020
Bilaga 2 Socialnämndens taxor daterad den 11 september 2020
Bilaga 3 Räddningsnämndens taxor daterad den 11 september 2020
Bilaga 4 Kulturnämndens taxor daterad den 11 september 2020
Bilaga 5 Fritid- och folkhälsonämndens taxor daterad den 11 september 2020
Bilaga 6 Barn-och utbildningsnämndens taxor daterad den 11 september 2020
Bilaga 7 SÅM:s (Samverkan Återvinning Miljö - kommunalförbund)taxor daterad
den 11 september 2020
Bilaga 8 SÅM:s tekniska nämndens taxor daterad den 11 september 2020
Bilaga 9 bygg-och miljönämndens taxor daterad den 11 september 2020



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 6(6)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §203 (forts.)

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



 

Fritid- och folkhälsonämnd 
Taxa 2020 exkl. moms Taxa 2020 inkl. moms 

Förslag taxa 2021 exkl. 

moms 

Förslag taxa 2021 inkl. 

moms 

TAXA: Simhallar och tempererade utomhusbad     

Bad, vuxen 50 kr 50 kr Oförändrad Oförändrad 

Bad, ungdom 9-19 år 20 kr 20 kr Oförändrad Oförändrad 

Bad, barn under 9 år i vuxens sällskap avgiftsfri avgiftsfri Oförändrad Oförändrad 

Bad, över 65 + 5 30 kr 30 kr Oförändrad Oförändrad 

Bad, familj 1 120 kr 120 kr Oförändrad Oförändrad 

     

10-kort bad, vuxen 450 kr 450 kr Oförändrad Oförändrad 

10-kort bad, ungdom 9-19 år 150 kr 150 kr Oförändrad Oförändrad 

10-kort bad, över 65 + 5 275 kr 275 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Årskort, vuxen 1 500 kr 1 500 kr Oförändrad Oförändrad 

Årskort, barn 500 kr 500 kr Oförändrad Oförändrad 

Årskort, 65 + 5 900 kr 900 kr Oförändrad Oförändrad 



Årskort, familj 1 1 800 kr 1 800 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Kursavgift, vuxen 4 (per kurs) 800 kr 800 kr Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, barn 4 (per kurs) (från 5 år – momsfritt) 440 kr/550 kr 440 kr/550 kr Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim 2 (per kurs) 480 kr 600 kr Oförändrad Oförändrad 

Kursavgift, babysim ”drop in” 2 (per tillfälle) 60 kr 75 kr Oförändrad Oförändrad 

Vattengympa, utöver entréavgift (per termin, 10 ggr) 250 kr 250 kr Oförändrad Oförändrad 

Vattengympa, utöver entréavgift (per tillfälle) 30 kr 30 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Psolarie (per tillfälle) 20 kr 20 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Lokal bidragsberättigad förening:     

50 meter bana/stor bassäng (per timme) 80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 

50 meter bana/stor bassäng, senior (per timme) 120 kr 120 kr Oförändrad Oförändrad 

25 meter bana/liten bassäng (per timme) 50 kr 50 kr Oförändrad Oförändrad 



25 meter bana/liten bassäng, senior (per timme) 100 kr 100 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Övriga 3     

50 meter bana (per timme) 180 kr 180 kr Oförändrad Oförändrad 

25 meter bana (per timme) 150 kr 150 kr Oförändrad Oförändrad 

Hel simhall (per timme) 1 000 kr 1 000 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Gislebadet: barnkalas entré samt serviceavgift (fix av bord 

samt dukning, tilltugg ordnas av kund) (per barn)  
25 kr 25 kr Oförändrad Oförändrad 

 
1 Familj: 2 vuxna och 3 barn alternativ 1 vuxna och 4 barn, totalt 5 personer 
2 Inklusive en vuxen 
3 Icke bidragsberättigad förening, förening som inte har sin ordinarie verksamhet i simhallen, privatpersoner och företag som hyr utanför ordinarie öppethållande, 

inklusive en badmästare. För extra badmästare därutöver debiteras 500 kr per timme per badmästare 
4 Oavsett antal gånger vintersimskolan och sommarsimskola 
5 Ålderspensionär 

 

Vid publikarrangemang med entréavgift utgår vanlig taxa för hyra av bana/hall. Vid behov av extra personal debiteras 500 kr per timme per medarbetare.  

 



 

TAXA: Hälsolyftet (inklusive bad)     

Årskort, vuxen 2 400 kr 2 400 kr Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom 15-19 år 1 600 kr 1 600 kr Oförändrad Oförändrad 

Årskort, 65 + 6 900 kr 900 kr 1 000 kr 1 000 kr 

     

Halvårskort, vuxen 1 600 kr 1 600 kr Oförändrad Oförändrad 

Halvårskort, ungdom 15-19 år 1 000 kr 1 000 kr Oförändrad Oförändrad 

Halvårskort, 65 + 6 550 kr 550 kr 600 kr 600 kr 

     

Sommarkort, studerande 7 500 kr 500 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Passagebricka 100 kr 100 kr Oförändrad Oförändrad 

 
6 Gäller måndag-fredag klockan 7.00 – 14.00, lördag-söndag i enlighet med anläggningens öppettider, bad ingår ej och 65 + gäller ålderspensionär 
7 Gäller vid uppvisande av giltigt Mecenatkort (digitalt) 

 



 

TAXA: Idrottshallar/planer     

Lokal bidragsberättigad förening:     

Stor hall (per timme) 80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 

Stor hall, senior (per timme) 120 kr  120 kr Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall (per timme) 50 kr 50 kr Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall, senior (per timme) 80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum (per timme) 40 kr 40 kr Oförändrad Oförändrad 

Omklädningsrum (per timme) 50 kr 50 kr Oförändrad Oförändrad 

Klubbrum (per timme) 25 kr 25 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Övriga:     

Stor hall 8 (per timme) 250 kr 250 kr Oförändrad Oförändrad 

Halv/liten hall 8 (per timme) 150 kr 150 kr Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum 8 (per timme) 110 kr 110 kr Oförändrad Oförändrad 

Motionsrum, 8 delat nyttjandet 40 kr 40 kr Oförändrad Oförändrad 



Klubbrum 8 (per timme) 150 kr 150 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Passagebricka 100 kr 100 kr Oförändrad Oförändrad 

Iloq nyckel Ny taxa Ny taxa 300 kr  300 kr  

 
8 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag 

Vid avbokning av tillfällig och säsongsbokning tas en avbokningsavgift av bokade tider på 50 % av hyreskostnader för både externa och interna bokningar 

Vid publikarrangemang med entréavgift utgår vanlig taxa för hyra av bana/hall. Vid behov av extra personal debiteras 500 kr per timme per medarbetare.  

Föreningstaxa gäller under ordinarie öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad och eventuell städkostnad 

 

TAXA: Lägelogi/stugor     

Lägerlogi Gisle Sportcenter per person och påbörjat dygn 50 kr 50 kr Oförändrad Oförändrad 

Stugor Gisle Stugby (per natt) 580 kr 650 kr Oförändrad Oförändrad 

Stugor Gisle Stugby (per vecka) 1 785 kr 2 000 kr  2 500 kr 

Stugor Gisle Stugby (per månad) 5 357 kr 6 000 kr  7 500 kr 

Slutstädning Gisle Stugby (per stuga) 320 kr 400 kr  600 kr 

 

Stugorna hyrs ut max en månad 

Vid avbokning senare än 1 dag före ankomst debiteras 50 % av bokningens värde 

 



TAXA: Bowling     

Per bana 8 (per timme) (måndag-fredag till kl. 17.00) inkl. skor 160 kr 160 kr Oförändrad Oförändrad 

Per bana 8 (per timme) (måndag-fredag efter kl. 17.00 samt 

lördag-söndag) inkl. skor 
200 kr 200 kr Oförändrad Oförändrad 

Per bana 8, Pensionär (per timme) (måndag-fredag till kl. 

17.00) inkl. skor 
100 kr 100 kr Oförändrad Oförändrad 

Per bana 8, Skolungdom, (per timme) (måndag-fredag fram till 

kl. 17.00) inkl. skor 
100 kr 100 kr Oförändrad Oförändrad 

Discobowling 8 240 kr 240 kr Oförändrad Oförändrad 

Per bana 8, Skollovspel (för barn, per timme) inkl. skor 80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Årskort, vuxen 1 800 kr 1 800 kr Oförändrad Oförändrad 

Årskort, ungdom 15-19 år 1 200 kr 1 200 kr Oförändrad Oförändrad 

Årskort, 65 + 5 1 500 kr 1 500 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Hyra förvarning av klot, per säsong 300 kr 300 kr Oförändrad Oförändrad 

Klottvätt per klot, per tillfälle 150 kr 150 kr Oförändrad Oförändrad 



     

Lokal bidragsberättigad förening:     

Per bana (per timme) 80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Bowling barnkalas 100 kr 100 kr Oförändrad Oförändrad 

 
5 Ålderspensionär 
8 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag 

 

Vid avbokning av tillfällig och säsongsbokning tas en avbokningsavgift av bokade tider på 50 % av hyreskostnader för både externa och interna bokningar 

Vid publikarrangemang med entréavgift utgår vanlig taxa för hyra av bana/hall. Vid behov av extra personal debiteras 500 kr per timme per medarbetare.  

Föreningstaxa gäller under ordinarie öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad och eventuell städkostnad 

 



 

TAXA: Ishall     

Lokal bidragsberättigad förening:     

Hel hall (per timme) 80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, senior (per timme) 120 kr 120 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Övriga:     

Hel hall 8 (per timme) 750 kr 750 kr Oförändrad Oförändrad 

Hel hall, 9 lokalt Korplag (per timme) 375 kr 375 kr Oförändrad Oförändrad 

 
8 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag 
9 Lag anslutet till seriespel för mjukhockey 

Vid publikarrangemang med entréavgift utgår vanlig taxa för hyra av bana/hall. Vid behov av extra personal debiteras 500 kr per timme per medarbetare.  

Föreningstaxa gäller under ordinarie öppettid. Övrig tid debiteras med personalkostnad och eventuell städkostnad 

 



 

TAXA: Utomhusanläggningar     

Gräsplan (per timme) 80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 

Gräsplan, senior (per timme) 120 kr 120 kr Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 10 (per timme) 250 kr 250 kr Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 10 (per timme) 400 kr 400 kr Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna ungdom 10 (0-19 år 11) (per timme) 150 kr 150 kr Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna ungdom 10 (0-19 år 11) (per timme) 200 kr 200 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Övriga:     

Gräsplan 8 (per timme) 250 kr 250 kr Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 7-manna 8 & 10 (per timme) 350 kr 350 kr Oförändrad Oförändrad 

Konstgräsplan, 11-manna 8 & 10 (per timme) 600 kr 600 kr Oförändrad Oförändrad 

 
8 Icke bidragsberättigad förening, privatpersoner och företag 
10 Gäller perioden 1 november – 30 april, övrig tid se gräsplan 
11 Enligt Svenska fotbollsförbundets tävlingsregler betecknas en spelare som ungdom/junior till och med det kalenderår spelaren fyller 19 år 

 



 

TAXA: Maskinuthyrning inkl. personal     

Gödsling (per plan) 280 kr 350 kr Oförändrad Oförändrad 

Luftning (per plan) 800 kr 1 000 kr Oförändrad Oförändrad 

Sandspridning (per plan) 800 kr 1 000 kr Oförändrad Oförändrad 

Övriga arbeten (per man och timme) 500 kr 500 kr Oförändrad Oförändrad 

 

TAXA: Övrig taxepolitik     

Vid speciella tillfällen och under kortare tidsperioder medges fritid- och folkhälsonämnden besluta om speciella hyresvillkor. Speciella tillfällen kan t.ex. vara en 

riktad marknadsföringskampanj under lågsäsong för att höja intresset för en speciell verksamhet eller ett större föreningsläger där paketpris på mat, logi och 

träningskostnader efterfrågas. 

 

Vid exceptionella tillfällen kan behov av speciell GGVV taxa vara aktuell för att stödja föreningarna mellan kommunerna. Det råder en enighet i GGVV kommunerna 

om detta. Ett exceptionellt tillfälle kan t.ex. vara tillfällig stängning i en anläggning och föreningar behöver söka träningsmöjligheter i grannkommun. 

 



 

TAXA: Föreningslokaler som hyrs på årsbasis     

Anderstorp:     

Anderstorps Skytteklubb 10 000 kr 10 000 kr Oförändrad Oförändrad 

Gymnastikföreningen Gnistan 23 000 kr 23 000 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Broaryd: TAS BORT     

Broaryds GoIF 5 000 kr 5 000 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Gislaved:     

Furutopp 21 000 kr 21 000 kr Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Skridskoklubb:     

- Kanslilokal i Gislerinken 10 000 kr 10 000 kr Oförändrad Oförändrad 

- Anvandande av tvättmaskiner 2 000 kr 2 000 kr Oförändrad Oförändrad 

- Cafeteria med bredvidutrymmen Avgiftsfri Avgiftsfri Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Skytteklubb 10 000 kr 10 000 kr Oförändrad Oförändrad 



Gislaveds Sportdykarklubb 5 000 kr 5 000 kr Oförändrad Oförändrad 

Gislaveds Storband 6 000 kr 6 000 kr Oförändrad Oförändrad 

     

Föreningsförråd, stort/eget rum 300 kr 300 kr Oförändrad Oförändrad 

Föreningsförråd, litet/galler 120 kr 120 kr Oförändrad Oförändrad 

 

 

 

 



Kulturnämnd 
Förslag taxa 

2020 exkl 

moms 

Fastställd taxa 

2020 inkl 

moms 

Förslag taxa 

2021 exkl 

moms 

Förslag taxa 

2021 inkl 

moms 

per termin       

Teatergrupper Scenverkstan    
  

TAXA: Terminsavgift      

Samtliga barn och ungdomsgrupper (6 - 25 år) 150 kr 150 kr 150 kr Ingen moms 

     

Dansgrupper Gislaveds dansstudio     

TAXA: Terminsavgift     

Samtliga barn och ungdomsgrupper (6 - 25 år) 150 kr 150 kr 150 kr Ingen moms 

     

Teater – och dansgrupper för vuxna     

TAXA: Per lektion (60 - 90 minuter)     

Vuxen   125 kr 125 kr Ingen moms 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Ansvar för den kommunala avfallsverksamheten och gällande regler  
Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) har på uppdrag av 
kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Gislaveds 
kommun.  

Bestämmelser för avfallshanteringen återfinns i miljöbalken, avfallsförordningen, andra 
förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i Föreskrifter för avfallshantering i 
Gislaveds kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-04-26, § 61. 

AVGIFTENS UTFORMNING 
Avfallstaxan består av följande delar: en fast avgift, en rörlig avgift, tilläggsavgifter och 
avgifter för flytande avfall. 

Fast avgift: Den fasta avgiften ska betalas av samtliga fastighetsinnehavare, för varje 
bostad eller lägenhet. Den fasta avgiften bidrar till att finansiera SÅMs 
återvinningscentraler, miljöstationer, gröntippar, del av administration, information, 
m.m. och fördelas på olika abonnenter efter bedömt nyttjande. Då två eller fler
fastighetsägare delar på ett eller flera avfallskärl debiteras fast avgift för varje
fastighetsägare. Fast avgift betalas även vid uppehåll i hämtningen t.ex. på grund av
outnyttjad fastighet.

Rörlig avgift: Den rörliga avgiften är beroende av vilket abonnemang man har valt och 
täcker hämtnings- och behandlingskostnaderna. 

Tilläggsavgifter: Tilläggsavgifterna täcker annat än den ordinarie kärlhämtningen.
Exempel på tilläggsavgifter är latrinhämtning, hämtning av grovavfall eller 
trädgårdsavfall, extrahämtningar och liknande tjänster. 

Avgifter för flytande avfall: Avgifter för flytande avfall avser avgifter för slamtömning 
av enskilda avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare och matavfallstankar samt 
vissa övriga avgifter och tilläggsavgifter. 

AVGIFTSMOTTAGARE OCH AVGIFTSPRINCIPER 
Avgift får tas ut enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 27 kap. 4 – 6 §, för den 
avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgift ska erläggas till 
kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM).  

Avgiften ska vara årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller 
bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle. 

Avgiften får vara miljöstyrande, det vill säga. tas ut så att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning enl. SÅMs rutiner. 

AVGIFTSSKYLDIG  
Varje fastighetsinnehavare i kommunen ska teckna abonnemang för aktuell avfalls-
hantering och betala avgift enligt denna avfallstaxa för varje fastighet där hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall uppkommer. Fakturamottagande kan överföras på 
nyttjanderättshavaren med dennes och SÅMs medgivande, dock kvarstår 
avgiftsskyldigheten hos fastighetsägaren och SÅM har rätt att kräva antingen 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare. 
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AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR PÅ GRUND AV ÄNDRADE 
HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av abonnemang eller dylikt träder i kraft 
inom fem arbetsdagar efter det att anmälan har mottagits av SÅM.  
 
Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle ha medfört 
högre avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt. 

KOMMUNALT ANSVAR FÖR AVFALL 
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet ska samlas in/tas 
emot, borttransporteras, behandlas och bortskaffas genom SÅMs försorg.  

HÄNVISNINGAR 
Paragrafer som hänvisas till i detta dokument återfinns i föreskrifter för avfallshantering 
i Gislaveds kommun. 

IKRAFTTRÄDANDE 
Taxan träder ikraft 2021-01-01 då tidigare taxa antagen 2019-11-21 § 144 upphör att 
gälla.
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AVGIFTER 

Moms ingår i samtliga avgifter. 
 
Avgiften anges i svenska kronor (SEK) och är årlig om inte annat anges. 
 

FAST AVGIFT PER BOSTAD OCH BOSTADSTYP 

Fast avgift tas ut per bostad och bostadstyp enligt tabell nedan. Det innebär som 
exempel att två eller flera bostadshus på samma fastighet medför två eller flera fasta 
avgifter, en för vardera bostad. 
 

Kategori Avgift 
kr per år 

Småhus, permanentboende, per bostad  1 103 kr 

Fritidshus, per bostad  696 kr 

Obebodd fastighet med uppehåll enl. 
avfallsföreskrifter 

670 kr 

Flerbostadshus, per lägenhet 596 kr 

Korridorboende, per lägenhet 300 kr 

 
 
För verksamhet tas fast avgift ut per behållare och tömning. Verksamheters 
matavfallsbehållare omfattas inte av fast avgift. 
 

Kategori Avgift 

Verksamhet med kärl, kr per kärl och tömning 26 kr 

Verksamhet med container/djupbehållare,  
kr per behållare och tömning 

107 kr 
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RÖRLIG AVGIFT 

A. PERMANENTBOSTÄDER I SMÅHUS 

 
A1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
Hämtning av kärl 1 var 14:e dag och kärl 2 var 4:e vecka. Flerbostadshus och 
verksamheter kan använda fyrfackskärl om avfallsmängd och proportion fungerar samt 
under förutsättning att detta godkänts av SÅM.  
 

Kärlstorlek 
Fyrfackskärl 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

2 x 370 liter 1 843 kr 

2 x 660 liter 3 460 kr 

 
A2 Taxa för abonnemang ”Extra kärl för restavfall”  
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 14:e dag i samband med ordinarie 
hämtning 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

190 liter 957 kr 

 
A3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning”  
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- 
och byggfrågor. 
 

Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för 
matavfall får inte användas. 
Hämtning av kärl 1 var 4:e vecka och kärl 2 var 4:e vecka. 
 

Kärlstorlek 
Fyrfackskärl 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

2 x 370 liter 1 521 kr 

 
A4. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering”  
 
Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 

 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

140 liter 1 843 kr 

190 liter 2 485 kr 
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A5. Taxa för abonnemang ”blandat mat- och restavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. 

 

Kärlstorlek 
 

Avgift per år  

0–3 meter från farbar väg 

140 liter 2 936 kr 

190 liter 3 985 kr 

370 liter 8 538 kr 
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B. PERMANENTBOSTÄDER I FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER  
Avgifter i detta avsnitt gäller när kärl är placerade 0-3 m från tomtgräns vid farbar väg. 
Om kärl efter överenskommelse med SÅM placeras längre in på tomten än 3 m 
tillkommer avgift för gångavstånd, se tabell gångavståndstillägg. 
 
Avgifter i detta avsnitt kan även gälla för t.ex. samfällighetsförening med fast avgift 
småhus under förutsättning att detta har godkänts av SÅM. En förutsättning är 
gemensam behållarplats och en fakturamottagare. 
 
Säsongsbetonade verksamheter ska kontakta SÅM inför säsongens uppstart varvid 
SÅM startar ett vanligt abonnemang (fast och rörlig avgift) efter överenskommet 
datum. Inför säsongens avslut ska verksamheten åter kontakta SÅM varvid 
abonnemanget avslutas. SÅM kan även tillhandahålla säsongsabonnemang för 
verksamheter där säsongen följer de tider som framgår i avsnitt C Fritidshus med 
sommarabonnemang och avgiften beräknas utifrån antalet hämtningar. 
 
 
B1. Taxa för abonnemang ”Sortera matavfall” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande utsorterat matavfall  

 

Kärlstorlek 
Matavfall 

Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 

140 liter 428 kr 942 kr 2 046 kr 

 
 
Rörlig avgift vid hämtning av kärl innehållande restavfall 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 

140 liter 728 kr 1 597 kr Erbjuds inte 

190 liter 1 061 kr 2 325 kr Erbjuds inte 

370 liter 2 099 kr 4 628 kr 10 091 kr 

660 liter 3 749 kr 8 259 kr 18 006 kr 

 
 
B2.  Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall  

 

Kärlstorlek 
 

Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 2 gånger/vecka 

190 liter 1 607 kr 3 535 kr 7 713 kr 

370 liter 3 203 kr 7048 kr 15 372 kr 

660 liter 5 709 kr 12 565 kr 27 412 kr 
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B3.  Taxa för abonnemang ”Djupbehållare” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av djupbehållare innehållande restavfall, matavfall eller 
blandat mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

Storlek och avfallsslag Avgift per år och behållare 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 

Restavfall eller blandat mat- 
och restavfall, upp till 5 m3 

13 658 kr 30 045 kr 

Matavfall, upp till 3 m3  10 815 kr 23 793 kr 

 

 
 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

Avfallsslag Avgift per ton 

Restavfall 1 030 kr 

Matavfall 515 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 545 kr 

 
 

B4.  Taxa för abonnemang ”Hushållsavfall i container” 
 
Rörlig avgift vid tömning av container innehållande restavfall, matavfall eller blandat 
mat- och restavfall. Behandlingsavgift tillkommer enligt nedan.   
 

Volym m3 Årshyra Avgift per år 

1 gång/14:e dag 1 gång/vecka 

Upp till 4 4 000 kr 14 523 kr 31 951 kr 

4,1-8 6 000 kr 14 523 kr 31 951 kr 

 
Behandlingsavgift debiteras per ton avfall. 

Avfallsslag   Avgift per ton 

Restavfall 1 030 kr 

Matavfall  515 kr 

Blandat mat- och restavfall 1 545 kr 
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C. FRITIDSHUS MED SOMMARABONNEMANG 
C1. Taxa för abonnemang ”Fastighetsnära insamling för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling. 
Hämtning av Kärl 1:  varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar 

per säsong. 
Hämtning av Kärl 2:  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 

hämtningar per säsong. 
 

Kärlstorlek 
Matavfall och 

restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 707 kr 

2 x 660 liter 1 329 kr 

 
 
C2. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering med fastighetsnära hämtning för 
fritidshus” 
 

Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till den nämnd som ansvarar för miljö- 
och byggfrågor. 
 
Rörlig avgift vid hämtning av två fyrfackskärl för fastighetsnära insamling, fack för 
matavfall får inte användas. 
Hämtning av Kärl 1  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 

hämtningar per säsong. 
Hämtning av Kärl 2  en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 

hämtningar per säsong. 
 

Kärlstorlek 
Matavfall och 

restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

2 x 370 liter 579 kr 

 
 

C3. Taxa för abonnemang ”Hemkompostering för fritidshus” 
 

Rörlig avgift vid hämtning av restavfall var 4:e vecka. 
Hämtning en gång var fjärde vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 5 hämtningar per 
säsong. 
 

Kärlstorlek 
Restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 707 kr 

190 liter 954 kr 
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C4. Taxa för abonnemang ”Blandat mat- och restavfall för fritidshus” 
 
Rörlig avgift vid hämtning av blandat mat- och restavfall var 14:e dag. 
Hämtning varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, totalt 10 hämtningar per säsong. 
 

Kärlstorlek 
blandat mat- 
och restavfall 

Avstånd till kärlet från farbar väg 

0–3 meter 

140 liter 1 125 kr 

190 liter 1 532 kr 

370 liter 3 289 kr 
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TILLÄGGSAVGIFTER HUSHÅLLSAVFALL 

GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG FÖR FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER  
Placering av kärl längre in på tomt än 3 meter från farbar väg, kan godkännas för 
flerbostadshus och verksamheter om förutsättningarna uppfyller krav enligt gällande 
föreskrifter och om arbetsmiljökrav uppfylls. Verksamheter/flerbostadsfastigheter som 
deltar i matavfallsinsamlingen betalar inte gångavståndstillägg för matavfallskärlen 
under förutsättning att de står på samma ställe som kärl för restavfall. 
 

Avstånd  

Avgift  
kr per kärl och år 

1 gång / 14:e 
dag 

1 gång/vecka  2 gånger / vecka  

3,1-10 meter 260 kr 520 kr 1 040 kr 

10,1-20 meter 520 kr 1 040 kr 2 080 kr 

20,1-30 meter 780 kr 1 560 kr 3 120 kr 

30,1-40 meter  1 040 kr 2 080 kr 4 160 kr 

40,1-50 meter 1 300 kr 2 600 kr 5 200 kr 

            Över 50 meter debiteras 20 kr per påbörjat 10-metersintervall och per hämtning. 

EXTRA SÄCK FÖR RESTAVFALL I SAMBAND MED HÄMTNING AV AVFALL I 
KÄRL 
Om beställning sker av hämtning av extra behållare/säck i samband med ordinarie 
hämtning. 
 

Säckstorlek Avgift  
kr per säck 

≤ 190 liter 50 kr 

> 190 liter 100 kr 
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EXTRA HÄMTNING AV AVFALL I KÄRL 
Beställning av hämtning av avfall i kärl, eller hämtning av säck när hämtning inte sker i 
samband med ordinarie hämtning. 

Kärlstorlek Avgift  
kr per kärl 

Alla kärl, oavsett storlek 280 kr 

EXTRA TÖMNING AV DJUPBEHÅLLARE OCH CONTAINER 

Behållarstorlek Avgift per behållare 

Upp till 8 m3 700 kr 

FELSORTERINGSAVGIFT 

Om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar från SÅM kan normal hämtning inte 
utföras. Detta gäller även om kärlet är för tungt eller innehåller dåligt förpackat avfall, 
se kommunens föreskrifter om avfallshantering. Avfallet ska omfördelas, förpackas och 
sorteras i rätt avfallsslag av fastighetsinnehavare innan det hämtas.  

Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller mot fastställd avgift i taxan, 
se kapitel extra hämtningar av mat- och restavfall.  

Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan SÅM överlämna ärendet till 
tillsynsmyndigheten för vidare handläggning. 

I vissa fall med bristfällig sortering kan behållaren tömmas och då tillkommer en 
felsorteringsavgift enligt tabellen nedan. Det gäller exempelvis när en behållare som 
bara ska innehålla matavfall, innehåller felsorterat avfall som inte är farligt avfall. 
Avfallet klassas om till restavfall och töms eftersom det annars finns risk för lukt, 
skadedjur eller annan olägenhet.  

Behållare Avgift per behållare och 
tömning 

Tilläggsavgift utöver ordinarie 
avgift för tömning 

Kärl, upp till 660 liter 150 kr 

Container eller djupbehållare 
upp till och med 4 kbm 

500 kr 

Container eller djupbehållare 
över 4 kbm  

1 000 kr 
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GROVAVFALL 
För budning av grovavfall eller annat skrymmande avfall från hushåll gäller att 
avfallet om möjligt ska emballeras och att kollit inte får väga mer än 25 kg eller vara 
längre än 1,2 m. Om kollit är större eller tyngre än ovan angivet, eller på annat sätt 
kräver dubbelbemanning för att hanteras, debiteras avgift för skrymmande kolli enligt 
tabellen. 

Grovavfall Avgift  
per kolli 

Avgift  
per skrymmande kolli 

 

Hämtning vid 
tomtgräns 

350 kr 500 kr 

 

TRÄDGÅRDSAVFALL 
Trädgårdsavfall hämtas vid tomtgräns. Hämtning sker varannan vecka 1 april till 15 
november totalt 16 gånger. 

Kärlstorlek Avgift per år 

240 liter 788 kr 

 

BYTE, HEMTAGNING AV KÄRL ELLER LEVERANS AV MATERIAL M.M. 
När kärl byts mot annan storlek ska det gamla kärlet tas hem. Avgift debiteras inte när 
abonnemang byts till sortering med fyrfackskärl eller till sortering med matavfall. 

Avgift per uppdrag 250 kr 

TIMPRIS  
Vid hämtning av annat än flytande avfall, med andra metoder än de som anges i denna 
avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, debiteras 
avgift baserat på timpris för arbete på plats. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LATRINHÄMTNING 
Hämtning sker efter avrop. Ny behållare lämnas vid hämtning. 
 

Tjänst Avgift per behållare, vid väg 

Hämtning av 
latrinbehållare 

400 kr 

Timpris sopbil Avgift 

Framkörningsavgift 1 000 kr 

Timpris, debiteras per 
påbörjad halvtimme 

1 100 kr/tim 

Timpris servicebil Avgift 

Framkörningsavgift 500 kr 

Timpris, debiteras per 
påbörjad halvtimme 

700 kr/tim 
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FLYTANDE AVFALL 

TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
 
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. 
Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid. 
 
Schemalagd deltömning 
Tömningen utförs med tvåfacksteknik där vattenfasen återfylls i anläggningen. 

Volym Schemalagd deltömning en 
gång per år* 

0–3 m3 1 000 kr 

3,1–6 m3 1 300 kr 

> 6,0 m3 300 kr/m3** 

 
*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. 
Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. 
Från och med andra tömningen per år tillämpas budning. 
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3. 
 
Schemalagd heltömning 

Volym Schemalagd heltömning en 
gång per år* 

0–3 m3 1 200 kr 

3,1–6 m3 1 500 kr 

> 6,0 m3 300 kr/m3** 

 
*Schemalagd tömning innebär att anläggningen töms i samband med planerad körtur inom området. 
Körturen och dess tidpunkt beslutas av renhållaren. En schemalagd tömning per år ingår till detta pris. 
Från och med andra tömningen per år tillämpas budning. 
**debiteras som tillägg per extra m3 utöver 6 m3. 
 
Budningar och akuta tömningar 
Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning 
tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. Tilläggsavgifterna är 
desamma oavsett om del- eller heltömning beställs samt oavsett anläggningens volym. 

Budad tömning 
inom 5  

arbetsdagar 
(tilläggsavgift) 

Budad tömning 
nästkommande 

arbetsdag 
(tilläggsavgift) 

Akut tömning inom 
3 h vardag, beställd 

före kl. 15:00 
(tilläggsavgift) 

Akut tömning inom 
3 h vardag, beställd 

mellan kl. 15:00-
06:00 eller helgdag 

(tilläggsavgift) 

400 kr 1 200 kr 2 000 kr 3000 kr 
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Minireningsverk 
Avgiften avser minireningsverk för 1-2 hushåll. Större anläggningar debiteras enligt 
timtaxa. För ej schemalagd tömning tillkommer budningsavgift enligt tabell ovan. Vid 
tömning av minireningsverk ska det finnas en tömningsinstruktion för att tömning ska 
kunna ske. 

Minireningsverk Avgift 

Schemalagd tömning  1 250 kr 

 
Timpris  
Vid hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar med andra metoder än de 
som anges i denna avfallstaxa debiteras avgift baserat på framkörning samt timpris för 
arbete på plats. 

Framkörning, tur och 
retur 

1 000 kr 

Timpris, debiteras per 
påbörjad halvtimme 

1 250 kr/tim 
(Avser arbete på plats) 

 
Specialtömning 
Vid hämtning av flytande avfall på fastighet där förhållandena avviker från vad som är 
normalt tillämpas specialfordon och avgift enligt nedan. Som exempel menas fastighet 
där vägens farbarhet inte uppfyller kraven i föreskrifter för avfallshantering och där 
normalt hämtningsfordon inte kan nyttjas. Specialtömning schemaläggs normalt av 
SÅM men i samförstånd med kund. 

Specialtömning Avgift 

Per tömning 2 400 kr 

 
Bomkörning 
Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på 
grund av hinder, debiteras en avgift. 

Bomkörning Avgift 

Per tillfälle 375 kr 
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TILLÄGGSTJÄNSTER I SAMBAND MED TÖMNING AV ENSKILDA 
AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Det åligger kund att hålla brunnslock, manluckor och liknande frilagda, lättåtkomliga 
och lättöppnade. För extraarbete i form av framgrävning, losstagning, demontering etc. 
av lock och luckor erläggs tilläggsavgift utöver ordinarie avgift. Tilläggsavgiften gäller 
även vid t.ex. stopp i bilen orsakade av ovidkommande föremål. 
 
Tidsbokning och dagavisering kan beställas i samband med schemalagd och budad 
tömning av enskilda avloppsanläggningar. Tidsbokning och dagavisering medför 
tilläggsavgifter enligt tabellen nedan vilka debiteras utöver avgift för schemalagd 
tömning samt budningsavgift. Tidpunkten för tidsbokningen beslutas av SÅM men 
anpassas så långt det är möjligt efter kundens önskemål. Vid dagavisering planerar 
entreprenören tömningsdag och SÅM meddelar den till kunden. 
 
SMS-avisering kan beställas mot tilläggsavgift och aviseringen sker då 1-2 timmar 
innan schemalagd eller budad tömning. 
  

 

 
Extra tömning av BDT, fördelningsbrunn eller liknande som sker i samband med 
ordinarie eller budad tömning debiteras enligt nedan. 

BDT, fördelnings-
brunn m.m. 

Tilläggsavgift 

Per tillfälle i samband 
med annan tömning 

450 kr 

 
Om avståndet mellan tömningsbil och slambrunn överstiger 20 meter debiteras en 
tilläggsavgift för slangdragning. 

Avstånd Tilläggsavgift 

20–50 meter 150 kr 

51-70 meter 300 kr 

>70 meter 1000 kr 

  

Tilläggstjänst Tilläggsavgift 

Timpris för extraarbete 
på plats 

1 250 kr/tim 
(Debiteras per påbörjad halvtimme) 

Tidsbokning 300 kr 

Dagavisering 125 kr 

SMS-avisering 50 kr 
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SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE OCH MATAVFALLSTANKAR 
Vid hämtning av fett från fettavskiljare debiteras avgift för tömning och avgift för 
behandling enligt nedan. 
 
Avgift per tömning om inte annat anges. Avgifter gäller för normalt arbete vid tömning. 
Vid längre tid än 30 min på plats debiteras timtid för extraarbetet per påbörjad 
halvtimme. 

Tjänst Avgift 

Schemalagd tömning, 
per tillfälle 

1 250 kr 

Behandlingsavgift     
fett-/matavfall, per m3 

500 kr 
 

Timpris för extraarbete 
på plats, tilläggsavgift 

1 250 kr/tim 

 
Budningar och akuta tömningar 
Vid budning, extratömning och akuta uppdrag debiteras avgift för schemalagd tömning 
tillsammans med tilläggsavgift enligt nedanstående tabell. 

Budad tömning 
inom 5  

arbetsdagar 
(tilläggsavgift) 

Budad tömning 
nästkommande 

arbetsdag 
(tilläggsavgift) 

Akut tömning inom 
3 h vardag, beställd 

före kl. 15:00 
(tilläggsavgift) 

Akut tömning inom 
3 h vardag, beställd 

mellan kl. 15:00-
06:00 eller helgdag 

(tilläggsavgift) 

400 kr 1 200 kr 2 000 kr 3000 kr 

 
Tilläggstjänst slangdragning 
Om avståndet mellan tömningsbil och fettavskiljare överstiger 20 meter debiteras en 
tilläggsavgift för slangdragning. 

Avstånd Tilläggsavgift 

20–50 meter 150 kr 

51-70 meter 300 kr 

>70 meter 1000 kr 

 
Bomkörning 
Där kunden har ansvar för framkomligheten, men tömning ej har kunnat utföras på 
grund av hinder, debiteras en avgift. 

Bomkörning Avgift 

Per tillfälle 375 kr 
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DEFINITIONER 

HUSHÅLLSAVFALL 
Med hushållsavfall avses avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet och som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken. Se 
även föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun. 

FASTIGHETSINNEHAVARE 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 
kap. 5 § fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare. 
Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare. Med nyttjanderättshavare avses 
den som har rätt att bruka eller nyttja fastigheten t.ex. genom arrende. 

SMÅHUS 
Definitionen av småhus i taxan följer fastighetstaxeringslagen. Ett småhus är en 
byggnad med en eller två bostäder. Det finns olika typer av småhus. Fristående villor, 
radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus. 

KORRIDORBOENDE 
Boende i korridor med gemensamt kök, t.ex. studentkorridorer och äldreboenden. 

VERKSAMHETER 
Som verksamhet räknas alla inrättningar som inte kan räknas som privathushåll eller 
korridorboende, t.ex. företag, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, och 
liknande. 

FARBAR VÄG 
Vad som avses med farbar väg finns beskrivet i föreskrifter för avfallshantering i 
Gislaveds kommun. SÅM äger tolkningsföreträde över föreskrifterna. 

YTTERLIGARE DEFINITIONER 
Ytterligare definitioner finns i Föreskrifter för avfallshantering i Gislaveds kommun. 
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ORDINARIE HÄMTNINGSINTERVALL 

Fastighetsnära insamling Ordinarie hämtningsintervall 
Permanentbostäder Kärl 1 varannan vecka 
Permanentbostäder Kärl 2 en gång var fjärde vecka 
Fritidsbostäder Kärl 1 varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, 

totalt 10 hämtningar per säsong. 
Fritidsbostäder Kärl 2 en gång var fjärde vecka från vecka 19 till 

vecka 38, totalt 5 hämtningar per säsong 

Sortera matavfall 
Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 
Verksamheter en gång per vecka 

Blandat mat- och restavfall 
Permanentbostäder i småhus varannan vecka 
Permanentbostäder i flerbostadshus en gång per vecka 
Fritidsbostäder varannan vecka från vecka 19 till vecka 38, 

totalt 10 hämtningar per säsong. 

Verksamheter en gång per vecka 

Grovavfall efter beställning 

Latrin 
Permanent- & fritidsbostäder efter beställning 

Slam från enskilt avlopp minst en gång per år eller enligt beslut från 
den nämnd som ansvarar för miljö- och 
byggfrågor 

Slam från fettavskiljare efter beställning, dock minst en gång per år 

Trädgårdsavfall  varannan vecka 1 april till 15 november totalt 
16 gånger per säsong. 

BESTÄMMELSER VID ÄNDRADE HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

LÄNGRE HÄMTNINGSINTERVALL ÄN OVAN ANGIVET 
För hushåll som har anmält till den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor att 
de hemkomposterar kan hämtningsintervallet var 4:e vecka erhållas efter anmälan till 
SÅM. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH LATRIN 
Uppehåll i hämtningen beviljas av SÅM i enlighet med Föreskrifter för avfallshantering i 
Gislaveds kommun. Skriftlig anmälan ska lämnas till SÅM senast två veckor före uppe-
hållsperiodens början. Den fasta avgiften tas ut även vid uppehåll i hämtningen. 

AVFLYTTNING, ÄNDRAT ABONNEMANG 
Ändrade förhållanden ska snarast anmälas till SÅM av den som är avgiftsskyldig. Byte 
av kärl kan beställas hos SÅM. För byte av kärl debiteras avgift enligt denna taxa. 

GEMENSAM HÄMTNING, DELAT KÄRL 
Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare med samma typ av abonnemang kan 
få rätt att använda gemensamt kärl (2 st. kärl om FNI) för sitt hushållsavfall. Vid delat 
kärl debiteras fast avgift för respektive fastighetsinnehavare samt rörlig avgift för 
behållaren.  
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FELSORTERING 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”fastighetsnära insamling” 
ska dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till 
abonnemang ”blandat mat- och restavfall”.  
 
Om felsortering förekommer när kunden har abonnemang ”sortera matavfall” ska 
dialog inledas med abonnenten. Sker ingen rättelse kan abonnemanget ändras till 
abonnemang ”blandat mat- och restavfall”. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att felsorterat avfall åtgärdas innan behållaren 
kan tömmas. Behållaren töms antingen vid nästa ordinarie hämtningsdag eller efter 
beställning av extra hämtning.  

GROVAVFALL FRÅN HUSHÅLL 
Sorterat grovavfall till materialåtervinning kan avlämnas kostnadsfritt på SÅMs 
återvinningscentraler, avgiften ingår i taxans fasta avgift. Grovavfall kan också hämtas 
efter beställning mot avgift enligt denna taxa. 

FARLIGT AVFALL FRÅN HUSHÅLL 
Farligt avfall från hushåll kan avlämnas kostnadsfritt till miljöstation på SÅMs 
återvinningscentraler. Hanteringsanvisningar i de lokala avfallsföreskrifterna ska följas. 

LATRIN 
Latrinbehållare tillhandahålls av SÅM och ingår i avgiften för latrinhämtning. Hämtning 
sker vid tomtgräns eller vid vägkant till farbar väg efter beställning. Kärlet ska vara 
förslutet med lock. Avgift debiteras enligt denna taxa. 

SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas i enlighet med beslut som fattats av bygg- 
och miljönämnden, dock minst en gång per år. Avgiften för hämtning av avloppsslam 
baseras på anläggningens volym samt på den slanglängd som behövs i samband med 
tömningen. Med slanglängd avses avstånd från farbar väg till anläggningens lock. 
Eventuellt behov av slangdragning avgörs av chauffören. Olika avgifter debiteras för 
schemalagd hämtning och för hämtning efter beställning. Avgift debiteras enligt denna 
taxa. Vid krav på akut tömning debiteras tilläggsavgift enligt denna taxa. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING AV SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
Om bygg- och miljönämnden medgivit uppehåll i hämtning av slam från enskild 
avloppsanläggning debiteras ingen avgift för slamtömning. 

SLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 
Fettavskiljare ska tömmas efter behov, dock minst en gång per år. Avgiften för 
hämtning av slam från fettavskiljare baseras på hämtning, hämtad volym samt på 
slanglängd som behövs i samband med tömningen. Avgift debiteras enligt denna taxa. 

SPECIELLA TJÄNSTER OCH UNDANTAG  
För speciella tjänster och när SÅM måste frångå normala rutiner och ingen tillämpbar 
avgift finns beslutar SÅM om avgift under beaktande av principerna i Miljöbalken och i 
denna taxa. 
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Barn- och utbildningsnämnden Taxa 2020 exkl. moms Taxa 2020 inkl. moms Förslag taxa 2021 exkl. 
moms 

Förslag taxa 2021 inkl. 
moms 

TAXA: Musikskolan     

Avgifter i musikskolan      

1.1 15-20 minuters lektion 700 kr per termin 700 kr per termin Oförändrad Oförändrad 

1.2 30-40 minuters lektion 900 kr per termin 900 kr per termin Oförändrad Oförändrad 

1.3 Suzukiundervisning 1 000 kr per termin 1 000 kr per termin Oförändrad Oförändrad 

Syskonrabatt: 100 kr för andra barnet, 200 kr för tredje 
barnet och övriga syskon     

1.4 Instrumenthyra 200 kr per termin 200 kr per termin Oförändrad Oförändrad 

1.5 Kör, drill och orkester Avgiftsfri Avgiftsfri Oförändrad Oförändrad 

1.6 Vuxenundervisning (i mån av plats) 1 100 kr per termin 1 100 kr per termin 1 500 per termin 1 500 kr per termin 

Avgiften debiteras efter tredje lektionen och återbetalas inte 
om eleven slutar.     

Kostnad för noter, strängar, rör tillkommer.     

TAXA: Ansökan om godkännande av fristående 
förskola/vissa fristående fritidshem samt enskild 
pedagogisk omsorg 

    

2.1 Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående 
förskola och fristående fritidshem 10 000 kr 10 000 kr Oförändrad Oförändrad 
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2.2 Avgift för ansökan om godkännande att starta enskild 
pedagogisk omsorg - - 10 000 kr 10 000 kr  

Behandling av ansökan påbörjas när avgiften är betald.     

TAXA: Måltider     

3.1 Personallunch 36,61kr 41 kr 44,65 kr 50 kr 

3.2 Pedagogisk lunch 15 kr 15 kr Oförändrad Oförändrad 

3.3 Pedagogiskt mellanmål 7,50 kr 7,50 kr Oförändrad Oförändrad 

TAXA: Uthyrning av lokaler     

Ideella föreningar      

4.1 Normalklassrum  100 kr per timme 100 kr per timme 200 kr per tillfälle 200 kr per tillfälle 

4.2 Specialsalar (bild/musik/hemkunskap/slöjd/data)  100-250 kr per timme 100-250 kr per timme  300 kr per tillfälle 300 kr per tillfälle 

4.4 Samlingssalen Gislaveds Gymnasium 500 kr per tillfälle 500 kr per tillfälle 1 000 kr per tillfälle 1 000 kr per tillfälle 

4.5 Cafeteria Oasen (pentryt är ej tillgängligt för uthyrning)  250 kr per tillfälle 250 kr per tillfälle 1 000 kr per tillfälle 1 000 kr per tillfälle 

4.7 Konsertsalen, lokalhyra 1 500 kr per tillfälle 1 500 kr per tillfälle 0 kr per tillfälle 0 kr per tillfälle 

4.8 Behov av vaktmästeri/teknik/lokalvård i samband med 
förhyrning. Överenskommelse om behov och omfattning sker 
i samband med bokning.  

    

a) mån-fre kl. 08.00-16.00 - - 500 kr per timme 500 kr per timme 
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b) vardagar efter kl. 16.00, lördag-söndag samt övriga 
helgdagar och aftnar - - 850 kr per timme 850 kr per timme 

4.9 Lägerlogi med inkvartering i skolsalar, per person och 
påbörjat dygn - - 50 kr 50 kr 

TAXA: Uthyrning av lokaler     

Affärsmässig verksamhet      

4.1 Normalklassrum  100 kr per timme 100 kr per timme 400 kr per tillfälle 400 kr per tillfälle 

4.2 Specialsal (bild/musik/hemkunskap/slöjd/data)  100-250 kr per timme 100-250 kr per timme  600 kr per tillfälle 600 kr per tillfälle 

4.4 Samlingssalen Gislaveds Gymnasium 500 kr per tillfälle 500 kr per tillfälle 2 000 kr per tillfälle 2 000 kr per tillfälle 

4.5 Cafeteria Oasen (pentryt är ej tillgängligt för uthyrning)  250 kr per tillfälle 250 kr per tillfälle 2 000 kr per tillfälle 2 000 kr per tillfälle 

4.7 Konsertsalen, lokalhyra 1 500 kr per tillfälle 1 500 kr per tillfälle 5 000 kr per tillfälle 5 000 kr per tillfälle 

4.8 Behov av vaktmästeri/teknik/lokalvård i samband med 
förhyrning. Överenskommelse om behov och omfattning sker 
i samband med bokning.  

    

a) mån-fre kl. 08.00-16.00 - - 500 kr per timme 500 kr per timme 

b) vardagar efter kl. 16.00, lördag-söndag samt övriga 
helgdagar och aftnar - - 850 kr per timme 850 kr per timme 

TAXA: Övrig taxepolitik     

Vid speciella tillfällen kan avvikelser från dessa taxor behöva 
ske, t.ex. vid lägerverksamhet och cuper.  Barn- och 
utbildningsnämnden äger då rätt att besluta om sådana 
avvikelser. 

    

 



  

MARKTAXA 
FÖRSÄLJNING INDUSTRIMARK OCH ARRENDEN 
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GISLAVED – EN ATTRAKTIV OCH VÄXANDE KOMMUN 
Gislaveds kommun har idag vänt en negativ trend och växer. Man är därmed en attraktiv del 
av Entreprenörsregionen och lockar såväl befintliga företag att expandera som nya att flytta 
hit. Efter en helt ny dragning av riksväg 27 har kommunen idag även planlagd mark med fina 
nya skyltlägen. Priset på kommunens industrimark har dock inte justerats sedan början av 
1990-talet och behöver idag justeras så att priset dels speglar den attraktivitet kommunen 
har idag, och dels så att priset på detaljplanerad industrimark ligger i linje med kommunens 
kostnader. 

BAKGRUND 
Efterfrågan på industrimark vid en större väg är generellt större än efterfrågan på mark som 
inte har ett attraktivt skyltläge. På samma vis är efterfrågan på industrimark generellt högre i 
större centralorter såsom Gislaved, Smålandsstenar och Anderstorp, än i mindre tätorter 
och samhällen.  

Andra faktorer som spelar roll i företagens etableringsval är risk och tid. Utvecklingen mot 
att fler och fler kommuner markbereder sin industrimark och säljer den grovplanerad, är 
tecken på att företagen idag efterfrågar mindre risk och kortad exploateringsprocess. 
Genom att betala ett högre pris på marken, köper företaget sig minskad risk för kostsamma 
överraskningar i markberedningen – och kortad tid fram till byggstart. 

MARKTAXA FÖRSÄLJNING 
Gislaveds kommun höjer grundtaxan på mark som är mest efterfrågad, det vill säga i 
attraktiva skyltlägen såsom i närheten av ett större vägkryss eller intill en riksväg/huvudled. 
Utöver det, tar kommunen fram en taxa för en markberedningstjänst i olika lägen.   

Tabell 1. 

Läge AAA-läge AA-läge A-läge B-läge

Skyltläge 
vägkryss 

Skyltläge 
riksväg 

Central- 
orter 

Mindre 
tätorter 

Grundpris 95 75 65 50 

Markberedning 65 65 65 65 

Totalpris 160 140 130 115 

Pris i kronor per kvadratmeter 

Vid utveckling av nya planlagda industriområden, görs en övergripande exploateringskalkyl 
för att avgöra om marken ska erbjudas markberedd eller inte. Kommunens skyldighet att 
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hantera exploateringsprojekten kostnadsneutralt avgör hur erbjudandet ska se ut. Redan 
planlagd industrimark erbjuds markberedd efter bedömning av utbud och efterfrågan samt 
kostnader och intäkter i projektet. 

MARKTAXA ARRENDEN 
Gislaveds kommun höjer taxorna för sina markarrenden för att spegla en ökad 
attraktivitet och efterfrågan på mark generellt i kommunen. Arrendena, som inte har 
ändrats sedan början av 1990-talet, ligger efter justering i linje med övriga kommuner i 
länet. Arrendeavgiften indexregleras (följer konsumentprisindex), och betalas årligen i 
förskott. Tabell 2. 

Arrende Gislaveds
Kommun 

Jakt (begränsad) 75 

Jakt 100 

Betesmark 150 

Jordbruksmark 500 

 Pris i kronor per hektar (10 000 kvm)
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/FAX E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved 0371-811 51 gislaved.se 

TAXA FÖR GRÄVTILLSTÅND I ALLMÄN PLATSMARK 
Avgifter vid återställning av utförda grävningar 

Beslutad av kommunfullmäktige 2016-11-17, § 174.

Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 

1 Inledning 
För att täcka kostnader för Gislaveds kommuns arbeten med tillståndsgivning av ansökningar 
om grävtillstånd och Trafikanordningsplan (TA-plan) och uppföljning av de samma ska sökande 
betala avgifter enligt denna taxa. 

Att ta ut en avgift för att täcka självkostnaden för kommunens tjänster har stöd i 
Kommunallagen (1991:900) 8 kap 3§ b till c. Tjänsterna är att betrakta som 
myndighetsutövning varför moms inte ska påföras avgifterna. 

2 Avtalsvite 
I de fall sökanden av grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) brister i säkerhet eller 
inte följer villkor i tillstånd ska kommunen ha möjlighet att utfärda vite. Vite i detta fall utgörs 
av avtalsvite som ska framgå från det avtal som parterna har tecknat. 

3 Taxa för grävtillstånd 
3.1 Inkommen ansökan grävtillstånd 

 Godkänd ansökan  1 000 kr/ansökan 
 Avslagen ansökan     400 kr/ansökan 

3.2 Inkommen ansökan TA-plan 
 Granskning av TA-plan  600 kr/tim 

3.3 Besiktningskostnader mm 
 Byggmöte- och besiktningskostnad, förbesiktning av ledningsdragning 
 samt kontroll av TA-plan på plats      600 kr/tim 

Max kostnad för administration av grävtillstånd 10 000 kr/ansökan 
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Grundavgift 

kr per 
ingrepp 

Utfört 
arbete 

0 - 25m² 

Utfört 
arbete 

25 - 100m² 

Utfört 
arbete 

100 - 200m² 

Utfört 
arbete 

>200 m² 
3.4 Återställning beläggning yngre 
än 3 år 

     

Körbana huvud- och industrigata 5 150 kr 865 kr/m² 785 kr/m² 640 kr/m² Offereras 

Körbana lokalgata 5 150 kr 565 kr/m² 485 kr/m² 340 kr/m² Offereras 

Cykelbana, gångbana och motveck 2 635 kr 565 kr/m² 485 kr/m² 340 kr/m² Offereras 

Minsta kostnad   1 255 kr    

Korsning av körbana, schaktning 1 200 kr/m     
      
3.5 Återställning beläggning äldre 
än 3 år 

     

Körbana huvud- och industrigata  865 kr/m² 785 kr/m² 640 kr/m² Offereras 

Körbana lokalgata  565 kr/m² 485 kr/m² 340 kr/m² Offereras 

Cykelbana, gångbana och motveck  565 kr/m² 485 kr/m² 340 kr/m² Offereras 

Minsta kostnad   1 255 kr    
I asfaltspriset ingår klistring, justering +/- 5 cm i befintligt material, kantskärning och komprimering 

 
3.6 Återställning övriga ytor  0 - 25m² 25 - 100m² 100 - 200m² 200 < m² 

Befintlig små- och storgatsten satt i stenmjöl  845 kr/m² 800 kr/m² 760 kr/m² Offereras 

Justering av grus yta i befintligt material 140 kr/m² 120 kr/m² 100 kr/m² Offereras 

Justering av gräsyta inkl. såjord och sådd 115 kr/m²  95 kr/m²  75 kr/m² Offereras 
     
Riktningsjustering av befintlig råkantsten  150 kr/m    

Omsättning av befintlig råkantsten 270 kr/m    

Ny betongkantsten klistrad på jämn asfalt 215 kr/m    

 
Vid nertagning av standardträd <16cm omkrets inkl. plantering på ny plats 5 800 kr/st  

Vid nertagning av standardträd >16cm omkrets inkl. plantering på ny plats  Offereras  
 
Justering av befintliga betäckningar i grusyta 1 040 kr/st  

 
3.7 Materialåtervinning 
Återvinning av asfalt på kommunens upplag i Gislaved och Smålandsstenar     525 kr/ton  

 
3.8 Avtalsvite 
Grävtillstånd Minst   5 000 kr/vecka 

TA-plan Minst   5 000 kr/vecka 

Skada på avtalsskyddade träd Minst 20 000 kr/träd 

 
Avgifterna enligt ovan ska följa förändringarna i entreprenadindex E84, grupp 241 asfaltsbeläggningar med 
basmånad januari 2017 och med årlig justering med början i april 2018. 
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4 Tvist 
En eventuell tvist vid tillämpning av denna taxa ska avgöras i svensk allmän domstol. 

5 Regler 
Tekniska nämnden, eller den som tekniska nämnden bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att tolka 
taxan och i varje enskilt fall nedsätta eller eftergiva avgiften, samt föreskriva närmare anvisningar för 
grävtillståndet. 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från 
förfallodag till dess att betalning sker.  
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TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS I GISLAVEDS 

KOMMUN 
 

Beslutad av kommunfullmäktige den 17 november 2016, § 174. 
 

Inledning 

Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål.  

Med offentlig plats menas i huvudsak gator, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats 

i detaljplanen. 
 

Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats som ägs av Gislaveds kommun, med 

stöd av Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.  

 

Tillstånd från Polismyndigheten 

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd från Polismyndigheten enligt 3 kap.  

1-2 §§ Ordningslagen (1933:1617), med undantag för torghandel som sker på anvisade platser med 

kommunens godkännande. 
 

Det åligger nyttjaren att själv söka och bekosta polistillstånd. Ansökan ska göras skriftligt till polisen. 

Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas. 

 

Regler 

Vid all upplåtelse av offentlig plats ska de av kommunfullmäktige lokala ordningsföreskrifterna, samt i 

förekommande fall även lokala ordningsföreskrifter för torghandel, följas. Det åligger även nyttjaren att 

återställa området och söka nödvändiga tillstånd (bygglov, tillstånd från Polismyndigheten, etc.) 

 

1. Taxa för torghandel 
 

1.1 A. Saluplats, med tillgång till el * 

Saluplats, grundavgift för varje torghandelstillfälle, 3 löpmeter 130 kr/plats 

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 löpmeter   20 kr/meter 

 

B. Saluplats, utan tillgång till el 

Saluplats, grundavgift för varje torghandelstillfälle, 3 löpmeter 120 kr/plats 

Avgift för varje påbörjad meter utöver 3 löpmeter  20 kr/meter 

 

En saluplats kan endast bokas för 3, 6 eller 9 löpmeter.  
 

Politiska och ideella föreningar eller organisationer utan kommersiellt syfte samt skolklasser är 

avgiftsbefriade.  

 

En saluplats är 3 meter djup. Tekniska nämndens anvisningar ska följas. 
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1.2 Vid bokning av fast saluplats genom avtal som tecknas om minst 6 månader i följd och minst en 

torgdag/vecka: 
 

 Storlek 3 löpmeter 

Avgift/månad 

Storlek 6 löpmeter 

Avgift/månad 

Storlek 9 löpmeter 

Avgift/månad 

A. Tillgång till el * 

 

400 kr/torgdag/vecka 500 kr/torgdag/vecka 

 

600 kr/torgdag/vecka 

B. Utan tillgång till el 350 kr/torgdag/vecka 450 kr/torgdag/vecka 550 kr/torgdag/vecka 

 

Exempel:  

Saluplats inkl. el, 6 löpmeter, som bokas 3 dagar/vecka genom avtal om minst 6 månader, kostar 1 500 

kr/månad.  

 

Bokningar som tillkommer, utöver de som bokats genom avtal, debiteras enligt p 1.1. 

 

* Följande platser med tillgång till el, debiteras enligt punkt 1.1A eller 1.2A: 

Torget i Smålandsstenar 

Torget i Anderstorp, den parkeringsrad där elskåpet är placerat 

Köpmangatan i Gislaved 
 

Övriga platser debiteras enligt 1.1B eller 1.2B. 

 

1.3 Avgiften för enstaka torghandelstillfällen, enligt punkt 1.1, betalas till Gislaveds kommun av den som 

bokat saluplatsen via faktura ställd från Gislaveds kommun. Avgiften betalas månadsvis i efterskott. 

Om avbokning av saluplats inte sker före kl 08.00 samma dag som handel ska äga rum, debiteras 

torghandelsplats enligt gällande taxa.  

 

1.4 För den som genom avtal har bokat fast saluplats, enligt punkt 1.2, sker betalning månadsvis i förskott 

via faktura ställd från Gislaveds kommun. Avgift för fast saluplats återbetalas inte.  

 

1.5 Uppsägning av avtal om fast saluplats kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast månaden efter 

den dag uppsägning sker. Gislaveds kommun äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om 

inte lokala ordningsföreskrifter för torghandel eller andra avtalade villkor följs. 

 

2 Taxa för upplåtelse av offentlig plats 
 

I avgifterna nedan ingår inte el, vatten eller omhändertagande av avfall.  

Det åligger nyttjaren att själv söka och bekosta polistillstånd, eventuellt bygglov och andra, för upplåtelsen, 

erforderliga tillstånd.  

 

2.1 Aktiviteter, marknader, evenemang eller andra kommersiella arrangemang av tillfällig karaktär på torg 

och andra offentliga platser: 
 

  0,5 kr/m²/dygn, minsta debitering är 500 kr/tillfälle  
 

2.2 Avgift för upplåtelse av Marknadsplatsen, Gislaved: 
 

 1500 kr/ dygn, första dygnet 

   500 kr/dygn för efterföljande sammanhängande dygn 
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Forts. 2 Taxa för upplåtelse av offentlig plats 

 

2.3 Byggetableringar av olika slag 

Upplag av material eller schaktmassor, uppställning av bodar, byggställningar, container eller liknande 

 

2 kr/m²/vecka, minsta debitering är 500 kr/tillfälle  

 

2.4 Uteserveringar 

  

20 kr/m²/år 

 

2.5  Handikappramper 

Ingen avgift för handikappramper.  

 

2.6 Gatukök, kiosker, matvagnar mm 

 

75 kr/m²/månad i Gislaved 

65 kr/m²/månad i Anderstorp och Smålandsstenar 

55 kr/m²/månad i övriga orter 

 

2.7 Avspärrningar och trafikregleringar 

Avspärrningar, trafikregleringar, skyltningar etc. som är en direkt följd av upplåtelsen, och som helt 

eller delvis utförs av personal på tekniska kontoret    
 

Faktisk kostnad 

 

Tekniska nämnden, eller den som tekniska nämnden bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att 

fastställa avgiften, om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt ovan. 

 

Tekniska nämnden, eller den som tekniska nämnden bestämt i sin delegationsordning, äger rätt att tolka 

taxan och i varje enskilt fall nedsätta eller eftergiva avgiften, samt föreskriva närmare anvisningar för 

upplåtelsen 

 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från 

förfallodag till dess att betalning sker.  

 

Upplåtelse av offentlig (allmän) plats och kommunal mark är för närvarande mervärdesskattebefriad. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017. 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

 

 

 

 

 

 

Förslag till  

Felparkeringsavgifter och kontrollavgifter vid olovlig parkering i 

Gislaveds kommun  
 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige den XX 2020, § X, och träder ikraft den 1 januari 

2021.  

 

Felparkeringsavgifter avser överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276), i 

föreskrifter enligt 10 kap. 14§ trafikförordningen (1998:1276) eller i lokala trafikföreskrifter. 

Kontrollavgift kan utfärdas vid olovlig parkering på kommunal eller privat tomtmark.  

Den taxa för kontrollavgift som avses i detta taxedokument gäller kontrollavgift på kommunalägd 

tomtmark.  

 

Lagstöd 

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering  

Lag (1976:206) om felparkeringsavgift 

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift 

 

Introduktion  

I parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp; gatumark och tomtmark. Gatumark är ofta 

allmän plats, gata eller torg. Tomtmark kan vara privat mark, avgränsade markparkeringar eller 

parkeringshus/garage. Även kommunen äger tomtmark, där ytan kan vara upplåten för parkering.  

 

De två typerna av mark regleras av två olika lagstiftningar. Gatumarken regleras av offentligrättslig 

lagstiftning och tomtmarken av civilrättslig lagstiftning. Det innebär att det blir två olika förfaringssätt 

vid olovlig/felaktig parkering.  Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning 

ut av en polisman eller en parkeringsvakt som har ett förordnande från kommunen. Vid felparkering 

på tomtmark kan kontrollavgift utfärdas. Kontrollavgiften får aldrig överstiga kommunens beslutade 

nivåer om felparkeringsavgift.  

Enligt förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift får felparkeringsavgiftens storlek fastställas till 

lägst 75 kronor och till högst 1300 kr.  

 

Bakgrund 

Gislaveds kommun har behov av att se över den gällande taxan för felparkeringsavgifter. Den 

Behöver förtydligas och specificeras samt att en översyn av felparkeringsavgiftens storlek behöver 

göras.  

Kommunen har också behov av en taxa för kontrollavgift för olovlig parkering på kommunal 

tomtmark.  
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Felparkeringsavgifter vid överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen 

(1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

 

Felparkeringsavgifter vid överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen 

(1998:1276) 

Parkerat fordon 

 

 

Taxa Överträdelse 

enligt punkt 

  

700 01 på allmän plats inom tättbebyggt område 

som är terräng 

3 kap 48§ 

700 02 på gång- eller cykelbana 3 kap 48§ 

700 03 mot färdriktningen 3 kap 52§ 

700 04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett 

övergångsställe, en cykelpassage eller en 

cykelöverfart 

3 kap 53§ 

700 05 i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 

10 m från korsande körbanas närmaste 

ytterkant 

3 kap 53§ 

700 06 i ett körfält eller en körbana för fordon i 

linjetrafik m.fl. 

3 kap 53§ 

700 07 för annat ändamål än på- eller avstigning på 

hållplats, ändamålsplats eller laddplats 

3 kap 54§ 

700 08 för annat ändamål än på-eller avstigning på 

plats avsedd för viss trafikantgrupp eller 

visst fordonsslag 

3 kap 54§ 

700 09 enligt antecknad överträdelse  

Taxa Överträdelse 

enligt punkt 

  

400 20 med något hjul utanför en 

uppställningsplats eller annan markering  

3 kap 49§ 

400 21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, 

utom vardag före sön- och helgdag, 

3 kap 49a§ 

400 22 utan att giltig parkeringsbiljett eller 

motsvarande är synlig och läsbar 

3 kap 49a§ 

400 23 utan att tiden på parkeringsskiva eller 

motsvarande har ställts in eller utan att 

angivelsen är synlig och läsbar 

3 kap 49a§ 

 

700 24 framför en infart till en fastighet eller så att 

fordonstrafik till eller från fastigheten 

väsentligen försvåras 

3 kap 55§ 

700 25 på en huvudled 3 kap 55§ 

700 26 på en gågata eller inom ett 

gångfartsområde 

8 kap 1§ 

400 27 enligt antecknad överträdelse  
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Felparkeringsavgifter vid överträdelse av särskilda trafikregler i lokala 

trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap 14§ trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon 

Felparkeringsavgifter vid överträdelse av särskilda trafikregler i lokala 

trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap 14§ trafikförordningen (1998:1276) 

Parkerat fordon 

Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på kommunal tomtmark 

(Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 

Taxa Överträdelse 

enligt punkt 

700 30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 

700 31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 

700 33 enligt antecknad överträdelse 

Taxa Överträdelse 

enligt punkt 

700 34 inom område där fordon inte får parkeras 

700 35 på plats där fordon inte får parkeras 

400 37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 

400 38 längre än tillåten tid 

400 39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 

400 41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 

400 42 enligt antecknad överträdelse 

Taxa 

400 längre tid än tillåten tid 

700 inom område eller plats med förbud att parkera 
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VA-TAXA 2021 
Taxa för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 

 



1 Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, §xxx 

TAXA 
för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2020. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Gislaveds kommun. Förvaltningen av 
den anläggningen handhas av tekniska förvaltningen, som är underställd tekniska nämnden. Avgifter 
enligt denna taxa ska betalas till Gislaveds kommun. 

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Gislaveds kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 4 § § lagen om allmänna vattentjänster 
(2006.412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar 
för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3
I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte 
ännu bebyggts. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i en med bostadsfastighet jämställd fastighet som 
används för i § 3 första stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet. 

Om andelen ytor utan va-installation uppgår till mer än hälften av den totala bruttoarean jämkas 
ytorna utan va-installation med 1/3. 



2 Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, §xxx 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 
övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt, FP för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Avgiftsskyldighet gäller för fastighetsägare då fastigheten finns inom den allmänna va-
anläggningens verksamhetsområde och då fastigheten med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt, 
enligt 24 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 



 

 3 Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, §xxx 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ § 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 

§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet samt för flerfamiljsfastighet ska 

erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 

40 000 50 000 

b) 
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

32 000 40 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 30,40 38,00 

d) en avgift per bostadsenhet 14 000 17 500 

e)* 
en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

12 400 15 500 

 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 
8.2. 

5.4 Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
ska erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut 
erlagd. 
 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iaktta begränsningsregeln i 5.3. 



4 Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, §xxx 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
bostadsenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6
6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms (kr) Med moms (kr) 

a) 
en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkt för V, S och Df 

40 000 50 000 

b) 
en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

32 000 40 000 

c) en avgift per m2 tomtyta 44,00 55,00 

d)* 
en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

12 400 15 500 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna 
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till närmsta tiotal kronor. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare 
inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 
ska erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med 

   Bostads-
fastighet 

 Annan 
fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande. 

   Bostads-
fastighet 

 Annan 
fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 *) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 

§ 8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt 

   V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100 % - 

 
För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d). 

 Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 
6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 
fastighet ska utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 
a). Etableringskostnaden avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. Beloppet avrundas till närmsta 
tiotal kronor. 

§ 9  
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
anläggningsavgift. 
Avgift utgår med: 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 90,00 112,50 

 

§ 10 
Avgifter enligt § § 5-6 baseras ett medelvärde av serie 311 och 322 i 
entreprenadindex (indextal maj 2020). När detta index ändras, har huvudmannen 
rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
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§ 11
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5-8 får 
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen 
på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats 
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det 
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet 
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras istället för redan befintlig och 
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 
den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 
allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än 
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§ § 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 
14.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

    Utan moms (kr)  Med moms (kr) 

 a) en fast avgift per år 
2173,5 

 
2716,9 

 

 b) en avgift per m³ levererat vatten 16,9 21,1 

c) 
en avgift per år och bostadsenhet  
för bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

517,5 
 

646,9 
 

d) en avgift per år och m² tomtyta för annan 
fastighet 

0,54 
 

0,67 
 

e) 

en avgift per år och mätare 
Q3 4 
Q3 10 
Q3 16 
DN 50-80 

150 
3 900 
10400 
17 000 

187,5 
4875 

13 000 
21 250 

f)  en fast avgift per månad för byggvatten 
517,5 

 
646,9 

 

  

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 

Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 15 % 5 % 

Avgift per m3 14.1 b) 40 % 60 % - - 

Avgift per bostadsenhet 14.1 c) 35 % 30 % 30 % 5 % 

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 35 % 30 % 30 % 5 % 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte ska fastställas genom mätning tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 150 m3/bostadsenhet och år. 

  

14.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b) och 14.1 f). Om mätning inte sker 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per bostadsenhet. 
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För sådan tillfällig förbrukning som tappning till transportfordon ska erläggas brukningsavgift 
enligt 14.1 b). Om mätning inte sker ska brukningsavgift erläggas för den mängd vatten som 
genom huvudmannens uppskattning kan antas ha tappats. 

14.5 Vakant 

 

 

14.6 Antas mätare visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, 
om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren själv begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägaren som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska 
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 
framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o dyl.), ska erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). 

 

§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 
brukningsavgift 

 

 

 

§ 16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska 
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd samt att 
den levererade vattenmängden överstiger 1 000 m3 . 

  

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 0,53 0,66 



 

 10 Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, §xxx 

§ 17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. 
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål: 

   V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40 % 40 % 15 % 5 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sinn skyldighet vattentillförseln avstängts eller reduceras eller annan åtgärd 
vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Nedtagning av vattenmätare 358 447,50 

Uppsättning av vattenmätare 358 447,50 

Avstängning av vattentillförsel 358 358 (momsfritt) 

Påsläpp av vattentillförsel 358 358 (momsfritt) 

Undersökning av vattenmätare 235 293,75 

Länsning av vattenmätarbrunn 358 447,50 

Förgäves besök 358 447,50 

   
 

Har fastighet med stöd av § 43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster avstängts från 
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling. 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 50 % ovan angivna belopp. 

§ 19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen 
särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 14-17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan 
grund som anges i § § 14 och 16. 
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett.  

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning 
bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund 
av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller 
annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 
Avgifter enligt § 14 är baserade på ett medelvärde av serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal 
maj 2020). När detta index ändras för huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 
oftare än en gång årligen. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i 
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 
 
*** 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 
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TAXEJÄMFÖRELSE VA 2018-2021 

Va-taxan föreslås höjas (enligt separat taxedokument). Här visas vad den föreslagna höjningen får för 
konsekvenser i jämförelse med nuvarande taxa och våra grannkommuners gällande va-taxor.  

BRUKNINGSAVGIFTER 

Indatan till nedanstående diagram är hämtade från Svenskt Vattens årliga taxestatistik 2018 och 2019, 
och uppgifter om VA-taxa 2020 för grannkommuner är hämtade från respektive va-chef i jämförelse 
till föreslagen va-taxa 2021 för Gislaveds kommun. Samtliga avgifter redovisas inklusive moms.  

 
 

   

   

 
Förslaget till va-taxa 2021 ger en ökning av den årliga kostnaden för typhus A med 130 kr/år. 
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Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 
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TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
DNR: TN.2020.26 

PM UNDERLAG VA-TAXA 2021 

Detta dokument utgör bakgrunden till föreslagna förändringar i brukningsavgifter för va-taxa 2021. 

Förväntade kostnadsökningar 
Va-verksamhetens kostnader förväntas öka av följande anledningar; ökad förnyelsetakt, drift av va-
anläggningar, utökad organisation, löneökningar och ökade kostnader för anläggningsarbete. De olika 
kostnadsökningarna redovisas var för sig nedan. 

Planerad investering och ökad förnyelsetakt 
Investeringsbudgeten ger ökade kapital- och räntekostnader i driftbudgeten. Totalt ökar 
kapitalkostnader med 1360 tkr under 2021. 
Utbyggnad av nya Va-anläggningar under 2019-2020 ger en utökning av driftkostnader som motsvarar 
300 tkr. 
Totalt ger investeringsbudget ökade kostnader i driftbudget med 1360 tkr+300 tkr= 1660 tkr 

Löneökningar 
Personalkostnaderna för va-verksamheten är totalt 11650 tkr. Den förväntade löneökningen är 2% 
vilket ger en kostnadsökning på cirka 233 tkr. 

Totalt= 1660+233=1893 
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Förväntade ökade intäkter med förslag till va-taxa 2021 
De ökade kostnaderna föreslås finansieras genom att den fasta avgiften och förbrukningsavgiften höjs 
samt att avgift för stora mätare återinförs. 

Fast avgift 
Den fasta delen av brukningsavgiften (14.1 a)) föreslås höjas till 2 173,5 kr (exkl moms). Antalet va-
abonnenter är cirka 7 000 st vilket ger en förväntad ökad intäkt på 514 tkr under 2021. 

Förbrukningsavgift 
Förbrukningsavgiften (14.1 b)) föreslås höjas till 16,9 kr/m3 (exkl moms). Under cirka 1445 000 m3 
vatten vilket ger en förväntad ökad intäkt på 867 tkr under 2021 

Förväntat överskott under 2020  

Det förväntade överskottet för 2020 sätts till 1000 tkr. 

Total intäktsökning 

Intäkt= 514tkr+867tkr+1000 tkr= 2 381 tkr 



Taxesammanställning 2021 räddningsnämnden

Räddningsnämndens taxa
Antagen taxa 
2020 exkl 
moms

Taxa 2021 exkl 
moms

Debitering
Påbörjad halvtimme debiteras som fullgjord halvtimme. Avgift beräknas efter den taxa som
gäller när ärendet inkommer, tillsynen genomförs eller uppdraget utförs. Avgift enligt denna taxa
faktureras normalt separat i efterskott om inget annat anges. 
Betalas inte fakturan vid angiven förfallodag tillkommer dröjsmålsränta, inkassoavgift etc 
enligt antagna kommunala principer. 
Särskilt beslutade faktorer gäller för tillsyn och tillståndsärenden.

Moms
Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom egen kommunal verksamhet. 
För övriga avgifter tillkommer moms. 

Avvikelser 
Inom räddningstjänstsamarbetet Räddsam F tillämpas taxa överenskomna mellan 
medlemskommunerna.

Indexuppräkning
Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 uppräknas from 1 januari
varje år med index för PKV med oktober månad föregående år som basmånad.

1 Myndighet

1.1 Grundtaxa
Separat tillsyn enligt LSO eller LBE 2 700 kr Index 
Samordnad tillsyn, LSO & LBE 3 600 kr Index 
Tillsyn på enklare objekt enligt LSO 2 250 kr Index 

1.2 Rörlig avgift
Ordinarie arbetstid per timme 900 kr Index 
För övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 
kollektivavtal 

1.3 Ansökan om egensotning 900 kr Index 

2 Personal

2.1 Servicearbete
Arbeten sker efter avrop. Ansvarig chef ansvarar för om och när 
arbetet kan genomföras med hänsyn till förvaltningens ordinarie 
verksamhet och förutsättningarna i övrigt. Minsta debitering 1 
timme.
Ordinarie arbetstid, per timme. Bilkostnad tillkommer i 
förekommande fall.

426 kr Index 

1
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Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 
kollektivavtal 

2.2 Utbildning (per timme)
Ordinarie arbetstid, per timme. Bilkostnad tillkommer i 
förekommande fall.

572 kr Index 

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt 
kollektivavtal 
För kurspaket, se punkt 6.

3 Automatiska brandlarm 

3.1 Onödigt larm
Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge. 4 100 kr 4 100 kr

3.2 Årsavgift
Avgift per år och anläggning enligt automatlarmsavtal. 1 700 kr 1 700 kr
Startavgift första kalenderåret för nytt larm. 2 200 kr 2 200 kr
Fakturering för årsavgift sker normalt i förskott för kalenderår.

4 Servicearbete

Arbeten sker efter avrop. Ansvarig chef ansvarar för om och när 
arbetet kan genomföras med hänsyn till förvaltningens ordinarie 
verksamhet och förutsättningarna i övrigt. Minsta debitering 1 
timme.

4.1 Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton),  kr per timme 561 kr Index 
Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer. Lägst 1 timme.

4.2 Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton),  kr per timme 337 kr Index 
Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer. Lägst 1 timme.

4.3 Dricksvattentransport, per lass  

Kostnad per lass. 2 200 kr Index 
Maximalt två vattentransporter per fastighet och år.
Poolfyllning genomförs inte. 

4.4 Restvärdesräddning  
Debiteras enligt avtal med Försäkringsbolagens 
Restvärderäddning (RVR).

5 Materiel

Uthyrning i regel utan personal.
Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande 
reparationskostnad. 

2
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Förekommen materiel debiteras med inköpspris till självkostnad. 
Minsta debitering 1 dygn, därefter per påbörjat dygn.

5.1 Brandslang 100 kr 100 kr
Per längd (25 m). Normalt högst 1 vecka.

5.2 Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg   30 kr 30 kr
Fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning.

5.3 Handbrandsläckare koldioxid 5 kg 30 kr 30 kr
Fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning.

6 Utbildning

Priser inkluderar personal- och bilkostnad om inget annat 
framgår. Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal, 
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk 
kostnad för kost debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad 
utbildningsmtrl, fika.

6.1 Hjärt- och lungräddning (HLR), kr/utb
HLR-utbildning 5100 5 100 kr
HLR-LABC 6600 6 600 kr
Barn-HLR 6600 6 600 kr

6.2 Brandkunskap för alla (BKA)
Brandkunskap för alla, kr/utb 6600 6 600 kr

6.3 Akut första omhändertagande
LABC-utbildning (kr/utb) 5100 5 100 kr

6.4 Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare (D-HLR)
DHLR-utbildning (kr/utb) 6600 6 600 kr
DHLR repetitionsutbildning (kr/utb) 2100 2 100 kr

6.5 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)
Följer Brandskyddsföreningens rekomenderade priser.

6.6 Skolutbildning (kr/klass)
Förskoleklass 1600 1 600 kr
Årskurs 2 2100 2 100 kr
Årskurs 5 2100 2 100 kr
Årskurs 8 2600 2 600 kr

6.7 Utrymningsövning 
Utrymningsövning, per tillfälle 2100 2 100 kr

3
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6.8 Övningsfält
Uthyrning enligt offert som baseras på faktisk användning och 
tillkommande slitage. 

Offert Offert

Personalkostnad för service/utbildning samt fordonskostnad 
tillkommer.

7 Släckhjälp utan släckavtal
7.1

Släckhjälp utan släckavtal debiteras enligt gällande MSB-taxa. - Ny 2021

4
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Kopieringstaxa

Förslag taxa 2021
exkl. moms 

Förslag taxa 2021
inkl. Moms 

Kopia och utskrift på papper.

Sida 1-9, ingen avgift. 

Sida 10, 60 kr. Från 

och med sida 11, 6 

kr/sida. 

Sida 1-9, ingen 

avgift. Sida 10, 60 

kr. Från och med 

sida 11, 6 kr/sida. 

Avskrift eller bestyrkt kopia. 

125 kr per påbörjad 

fjärdedels timme 

125 kr per 

påbörjad fjärdedels 

timme 

Kopia på ljud, bild och andra digitala upptagningar
125 kr per påbörjad 

fjärdedels timme 

125 kr per 

påbörjad fjärdedels 

timme 

Bilaga 1 (Kommunstyrelsens taxor)Kopieringstaxa och borgerlig vigsel taxa 

Kopieringstaxa daterad den 11 september



Bilaga 1  

Taxa för Borglig vigsel daterad den 11 september 2020 

Kommunstyrelsens taxa för borglig vigsel 
Förslag taxa 2021 

exkl. moms 

Förslag taxa 2021 

inkl. moms 

Om någon i paret är folkbokförd i Gislaved (oavsett var i kommunen vigseln äger rum). Faktisk 

reseersättning tas ut om vigseln sker utanför Gislaveds kommuns gränser 
avgiftsfri avgiftsfri 

En administrativ avgift tas ut om ingen i paret är folkbokförd i Gislaveds kommun 500 kr 500 kr 

Om vigselförrättaren tjänstgör för annan vigselförrättare i grannkommun avgiftsfri avgiftsfri 



 

Socialnämnden 
Förslag taxa 2021 exkl. 

moms 

Förslag taxa 2021 inkl. 

moms 
Taxa 2020 exkl. moms Taxa 2020 inkl. moms 

TAXA: ÄO, Omsorgen och Psykiatri     

Fastställda avgifter för insatser beviljade enligt 

socialtjänstlagen, SoL.  
    

1.1 Maxtaxa (högkostnadsskyddet) kostnad/månad hemtjänst 

2125 kr + uppräkning 

baserat på ny maxtaxa 

för 2021 

2125 kr + uppräkning 

baserat på ny maxtaxa 

för 2021 

Oförändrad Oförändrad 

1.2 Maxtaxa för omvårdnad och service i särskilt boende (vård 

och omsorgsboende) kostnad/månad 

2125 kr + uppräkning 

baserat på ny maxtaxa 

för 2021 

2125 kr + uppräkning 

baserat på ny maxtaxa 

för 2021 

Oförändrad Oförändrad 

1.3 Avgift för särskilt boende utan eget hyreskontrakt som 

delas med en eller flera personer, maximal kostnad/månad 

2125 kr + uppräkning 

baserat på ny maxtaxa 

för 2021 

2125 kr + uppräkning 

baserat på ny maxtaxa 

för 2021 

Oförändrad Oförändrad 

1.4 Avgift för hemtjänst/omvårdnad i ordinärt boende. 

Timtaxa (dock maximalt enligt högkostnadsskyddet). 

kostnad/månad 

300 kr + justering för 

pbb 2021 

300 kr + justering för 

pbb 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.5 Korttidsplats/växelvård, avgift för omvårdnad, 

kostnad/dygn 

71 kr + justering för 

PBB 2021 

71 kr + justering för 

PBB 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.6 Avgift för trygghetslarm, kostnad/månad 
250 kr + justering för 

pbb 2021 

250 kr + justering för 

pbb 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.7 Kombinerad avgift för trygghets-/tillsynsbesök med digital 

teknik (t.ex. kamera), kostnad/månad 

250 kr + justering för 

pbb 2021 

250 kr + justering för 

pbb 2021 
Oförändrad Oförändrad 

Avgifter Hemsjukvård 

1.8 Registrerad mottagare av hemsjukvård, kr/månad (alla 

HSL-insatser inkl. rehab-insatser, hjälpmedelsutprovning - 

högkostnadsskydd) 

320 kr + justering för 

PBB 2021 

320 kr + justering för 

PBB 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.9 Enstaka besök eller insatser från kommunens hemsjukvård 

hos ej registrerad mottagare 

160 kr + justering för 

PBB 2021 

160 kr + justering för 

PBB 2021 
Oförändrad Oförändrad 



1.10 Barn och unga upp till 20 år (avgift får inte tas ut) Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri Avgiftsfri 

Matkostnader, matdistribution: 

1.11 Matdistribution 
62 kr + justering för 

KPI inför 2021 

62 kr + justering för 

KPI inför2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.12 Distributionsavgift matdistribution 
5 kr + justering för 

KPI inför 2021 

5 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.13 Korttidsplats/växelvård matkostnad/dygn, vuxen från 21 

år 

130 kr + justering för 

KPI inför 2021 

130 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.14 Korttidsplats/växelvård matkostnad/dygn, barn 

0-11 mån  33 kr

1 år  36 kr 

2-5 år 45 kr

6-9 år 64 kr

10-13 år 79 kr

14-17 år  94 kr

18-21 år  100 kr

+ justering för KPI

inför 2021 

0-11 mån  33 kr

1 år  36 kr 

2-5 år 45 kr

6-9 år 64 kr

10-13 år 79 kr

14-17 år  94 kr

18-21 år 100 kr

+ justering för KPI

inför 2021 

Ny taxa Ny taxa 

1.15 Kost vid dagverksamhet för pensionär med 

demenssjukdom, lunch 

62 kr + justering för 

KPI inför 2021 

62 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.16 Kost vid dagverksamhet för pensionär med 

demenssjukdom, mellanmål 

10 kr + justering för 

KPI inför 2021 

10 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

Matpriser för besökande (pensionärer, närstående, personal) på socialnämndens restauranger: 

1.17 Lunch exkl. dessert, inkl. dryck 
66.97 kr + justering 

för KPI inför 2021 

75 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.18 Läsk/lättöl 
5.36 kr + justering för 

KPI inför 2021 

6 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.19 Efterrätt/dessert 
8.93 kr + justering för 

KPI inför 2021 

10 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 



1.20 Lättlunch, paj och sallad 
49.11 kr + justering 

för KPI inför 2021 

55 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.21 Storhelg, buffé 
133.94 kr + justering 

för KPI inför 2021 

150 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.22 Frukost 
28.57 kr + justering 

för KPI inför 2021 

32 kr + justering för 

KPI inför 2021 
21.43 kr 24 kr 

1.23 Kvällsmat inkl. dryck 
42.86 kr + justering 

för KPI inför 2021 

48 kr + justering för 

KPI inför 2021 
32.14 kr 36 kr 

1.24 Barnportion inkl. dryck (upp till 12 år, över 12 år = 

vuxenpris) 

33.04 kr + justering 

för KPI inför 2021 

37 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Ny taxa Ny taxa 

Matabonnemang för pensionär på vårdboende: 

1.25 Mat månadsabonnemang 
3900 kr + justering för 

KPI inför 2021 

3900 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.26 Mat månadsabonnemang medboende 
3900 kr + justering för 

KPI inför 2021 

4368 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

Övrigt: 

1.27 Hyra övernattningsrum (lakan och frukost ingår inte) 
144.65 kr + justering 

för PBB 2021 

162 kr + justering för 

PBB 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.28 Flyttstädning/timma 
273.60 kr + justering 

för PBB 2021 

342 kr + justering för 

PBB 2021 
Oförändrad Oförändrad 

1.20 Tillfällig vistelse i kommunen, ersättning utifrån LOV 

(t.ex. vistelse i sommarbostad) 

452 kr + justering 

efter slutförd 

lönerörelse 

452 kr + justering 

efter slutförd 

lönerörelse 

Oförändrad Oförändrad 

TAXA: Individ- och familjeomsorg, IFO 

2.1 Egenavgift familjerådgivning/besök 200 kr 200 kr Oförändrad Oförändrad 

2.2 Avgift för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär (missbruk eller annat hjälpbehov för 
80 kr 80 kr Oförändrad Oförändrad 



personer över 18 år), kostnad/dygn i HVB, stödboende eller 

familjehem (lagstadgad fast avgift) 

2.3 Taxa för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder för 

gravsättning enligt begravningslagen, kostnad/timmes nedlagd 

arbetstid (gäller när det finns tillgångar i dödsboet) 

393 kr 491 kr Ny taxa Ny taxa 

TAXA: Funktionshinder     

Fastställda avgifter för insatser beviljade enligt Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

eller socialtjänstlagen, SoL. 
    

2.1 Avgift från föräldrar för barn upp till 11 år (ej fyllt 11 år) 

avseende vård i familjehem eller i boende enligt SoL eller LSS, 

maximal kostnad/månad 

3146 kr 3146 kr Oförändrad Oförändrad 

2.2 Avgift från föräldrar för barn upp till 15 år (ej fyllt 15 år) 

avseende vård i familjehem eller i boende enligt SoL eller LSS, 

maximal kostnad/månad 

3446 kr 3446 kr Oförändrad Oförändrad 

2.3 Avgift från föräldrar för barn som har fyllt 15 men inte 18 

år avseende vård i familjehem eller i boende enligt SoL eller 

LSS, maximal kostnad/månad 

4146 kr 4146 kr Oförändrad Oförändrad 

2.4 Avgift från unga som har fyllt 18 år med hel 

aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande 

storlek avseende vård i familjehem eller i boende enligt SoL 

eller LSS, maximal kostnad/månad 

5160 kr + justering för 

konsumentverkets 

referensvärde 

5160 kr + justering för 

konsumentverkets 

referensvärde 

Oförändrad Oförändrad 

2.5 Avgift för kost vid korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet - verkställt på kommunens korttidsboende eller vid 

avlastning i stödfamilj (9 kap. 6 § LSS) 

Ålder       Månadskostnad       Alla måltider       Utan lunch   (samtliga uppräkning enligt KPI) 

0-11 mån            1000 kr          33 kr/dygn        26 kr/dygn 

1 år                    1080 kr          36 kr/dygn        28 kr/dygn 

2-5 år                 1350 kr          45 kr/dygn        36 kr/dygn 

6-9 år                 1910 kr          64 kr/dygn        49 kr/dygn 

10-13 år             2360 kr          79 kr/dygn         61 kr/dygn 

14-17 år             2820 kr          94 kr/dygn         72 kr/dygn 

18-21 år             2990 kr          100 kr/dygn       77 kr/dygn 

 

2.6 Avgift för anhörigstöd, exempelvis fortbildning, rekreation. 

Självkostnadspris, kostnad/dygn 
132 kr 132 kr Oförändrad Oförändrad 



2.7 Kostnad/månad för livsmedel och förbrukningsartiklar i 

gruppbostäder där alla måltider lagas gemensamt (9 kap. 9 § 

LSS) 
2305 kr + justering för 

KPI inför 2021 

2305 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 

2.8 Avdrag från hushållskassan vid frånvaro från gruppbostad 

Livsmedelskostnad  Må  Ti  On  To  Fr  Lö  Sö  Summa 

Frukost      20  20  20  20  20  20  20   140 kr 

Lunch     - - - - - 39.5   39.5  79 kr 

Mellanmål      10  10  10  10  10   10  10  70 kr 

Kvällsmat       31  31  31  31   31  31  31  217 kr 

Dygnskostnad      61   61  61  61  61   100.5  100.5   506 kr 

2.9 Avgift för kost i daglig verksamhet, lunch 
62 kr + justering för 

KPI inför 2021 

62 kr + justering för 

KPI inför 2021 
Oförändrad Oförändrad 



Plan- och bygglovtaxa
inklusive kart- och mättaxa

Denna taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med
stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om
inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges.
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Inledning

Utgångspunkter

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i
ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta,
framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked,
villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök
på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post-
och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för
program, om ett sådant behövs.

Allmänna regler om kommunala avgifter

Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller.
För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”.

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som
regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-
80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.

Självkostnadsprincipen

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får
överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller
handläggning som avgiften avser.
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För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som
uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen.

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget
tillhandahåller (självkostnaden)”.

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med
verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget
inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl.).
Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354).

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive
pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta
kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader.
Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Likställighetsprincipen

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i
det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna
ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga.

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den
s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen.

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat”.

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen
innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att
kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter.
Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende
för samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen
inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera
avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa
ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl.
s. 65-66).
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Retroaktivitetsförbudet

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I
rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala
avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap.
3 § kommunallagen:

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som
är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det”.

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en
taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av
avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 s. 10).

Plan- och bygglagen

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom
Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked
och ingripandebesked,

2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket, och
8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov
för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 §
(skylt eller ljusanordning eller annan bygglovspliktig anläggning) och den fastighet
som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter
för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig
synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och
tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det

(jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och
allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170
s. 351 f.).
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Administrativa rutiner

Kommunfullmäktiges beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att det är kommunfullmäktige
som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas.

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta
innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen
väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i princip
får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare
Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram
på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår.
Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för
allmänna kostnadsökningar.

Överklagande av beslut om taxa

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Varje
kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska
ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan
börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har
justerats, om inte senare tidpunkt angivits.
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Avgiftsbeslut i enskilda ärenden

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de
kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift
kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om
beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos
den ansvariga kommunala nämnden.

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till
tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas
till gällande regler.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.

Vad avgiftsbeslut bör innehålla

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:

 Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.

 Hur stor avgift som debiteras.

 När betalning ska ske.

 Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften.

Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.
Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller
minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för
särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får
beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning.

Antagande av taxan

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av
taxans konstruktion, omfattning och faktorer.

Betalning av avgift

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte
avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då
ske mot eventuell bygglovavgift
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Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa
Denna taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med
stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om
inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den
aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt
ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som
handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N
läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom
kommunen. I denna taxa anges justeringsfaktorn till 1,2.
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Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF Handläggningsfaktor
HF 1 Handläggningsfaktor för bygglov
HF 2 Handläggningsfaktor för startbesked
KOM Faktor för kommunicering
KF Kartfaktor
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
MF Mätningsfaktor
N Justeringsfaktor (kommunens justeringsfaktor)
J Justeringsfaktor (för bygglovavgifter)
NKF Nybyggnadskartefaktor
OF Objektfaktor
PLF Planavgiftsfaktor
UF Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB.

Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean
(OPA).

Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.

Kartavgift beräknas efter markarean.

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad
till en ny plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande
och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard
SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den
noggrannhet som inlämnade ritningar medger.

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler
och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.

Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.

Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.

Vid tidersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
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Avräkning

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts
och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i
förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan
betalningen ska ske.

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription
sker efter tio år.
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Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar –
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt
tabeller nedan.

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl.
PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och
liknande.

Area (m2) = BTA + OPA OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader

0 - 24 2

25-49 4

50-129 6

130-199 8

200-299 10

300-499 14

500-799 20

800-1199 26

1 200-1 999 36

2 000-2 999 46

3 000-3 999 56

4 000-4 999 64

5 000-5 999 72

6 000-7 999 88

8 000-9 999 100

10 000-14 999 125

15 000-24 999 170

25 000-49 999 235

50 000-100 000 400

Härutöver + 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2* 2
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I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda
BTA + OPA.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 2 Tidersättning

Timpriset fastställes till 1 050 kr/timme
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Tabell 3 Underrättelse och expediering

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas vid tillsyn och vid
delgivning av sakägare. Taxan tillämpas även vid kommunicering av avslagsbeslut.

Avgift = KOM x mPBB x N

Antal Kommentarer KOM

Sakägare 1-5  20

Sakägare 6-9  40

Sakägare 10- 60

Kungörelse + faktisk annonskostnad 50

Kungörelse av beslut i
Post- och Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad 5

Kontroll av
grannehörande

10
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBBxNxJ

(OF enligt tabell 1)

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

Åtgärd Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl arkivering 7

Planprövning

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked

3

Byggnaden

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet

7

Tomten

Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)

7
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked (anmälan och
genomförande) HF2

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N

(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)

Åtgärder Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

7

Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan eller

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan eller 5

Startbesked (gäller även rivning) 3

Arbetsplatsbesök 5

Extra arbetsplatsbesök/per styck 5

Slutsamråd inkl slutbesked 6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3

T
ill

hö
r 

nä
m

nd
sb

es
lu

t 
20

20
-0

8-
25

 B
m

G
T

 §
13

6 
BM

.2
02

0.
15



17 (39)

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter J

Kommentar: Vid prövning av bygglov för kompletteringsåtgärder utanför detaljplan
uttages inget påslag på bygglovavgiften.

Åtgärd Justeringsfaktor

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

1,25 bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten avvikelse 1,20 bygglovavgift

Varsamhet 1,1 bygglovavgift

Tillbyggnad Ingen justering

Ombyggnad Ingen justering

Ändring av beviljat bygglov 0,25 bygglovavgift

Ändrad användning ( när
ombyggnad inte sker)

0,25 bygglovavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov 0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning 0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong 0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning 0,25 bygglovavgift

Stor, enkel byggnad (t.ex. oisolerad
lagerhall)

0,3 bygglovavgift

T
ill

hö
r 

nä
m

nd
sb

es
lu

t 
20

20
-0

8-
25

 B
m

G
T

 §
13

6 
BM

.2
02

0.
15



18 (39)

Tabell 7 Avgift för besked

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Typ av besked Avgift

Förhandsbesked 100 x mPBB x N

Ingripandebesked 100 x mPBB x N

Planbesked 200 x mPBB x N

Villkorsbesked Tidersättning dock minst 50 mPBB x N

Strandskyddsdispens 200 x mPBB x N

Strandskyddsdispens för
uthus/friggebod mm

100 x mPBB x N
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Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

I Gislaveds kommun finns för närvarande ett fåtal planer där vi tar ut en planavgift i
samband med bygglov.

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller
upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut
senast vid beslut om bygglov.

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas
åtagande i övrigt.

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande
grad.

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) eller
vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan dock debiteras om det
lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).

Planavgift tas inte ut för:

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m2

- tillbyggnader oavsett byggnad, mindre än 50 m2

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid granskning 25 %,
efter antagande 50 % vid planavtal.
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Planavgift: mPBB x OF x PF x N

OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000
m².Objektsfaktorn avser detaljplanens totala byggrätt.

(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)

Avgift för f d fastighetsplan i separat ärende

Avgift= mPBB x PF x N

Kommentar

Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som antagits

enligt plan- och bygglagen) Planavgift för detaljplan och områdesbestämmelser

används endast i de fall planavtal ej tecknats.

Planfaktor (PF)

Nybyggnad

Planfaktor (PF)

Tillbyggnad

Planfaktor (PF)

Ändring
Områdesbestämmelser 18 12 5

Detaljplan 35 24 10

Åtgärd PF

Upphävande 200
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Tabell 9 Avgift för beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x mPBB x N

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

Avgift enligt plan- och byggförordningen Avgift = HF x mPBB x N

Åtgärd HF

Ny kontrollansvarig 25

Åtgärd HF

Medgivande eller förbud att använda hiss 100 x mPBB x N
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering.

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som bygg- och miljönämnden
vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller
ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild
taxa eller genom upprättat planavtal.

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N

Area (m2) = BTA + OPA OF HF1 HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader

Mycket enkla byggnader < 49 m2 2 20 20

0-24 2 24 28

25-49 4 24 28

50-129 6 24 28

130-199 8 24 28

200-299 10 24 28

300-499 14 24 28

500-799 20 24 28

800-1199 26 24 28

1 200-1 999 36 24 28

2 000-2 999 46 24 28

3 000-3 999 56 24 28

4 000-4 999 64 24 28

5 000-5 999 72 24 28

6 000-7 999 88 24 28

8 000-9 999 100 24 28

10 000-14 999 125 24 28

15 000-24 999 170 24 28
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Komplementbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N

25 000-49 999 235 24 28

50 000-100 000 400 24 28

Vindsinredning
≤ 199 m2

8 17 28

Objekt Yta BTA OF HF1 HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

<50 m2 2 17 13

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

>50 m2 4 17 15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus

 4 14 15
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Tabell 12 Tillbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N

Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2

Tillkommande yta BTA ≤ 15 m2 3 14 10

Tillkommande yta BTA 16-49 m2 4 17 15

Tillkommande yta BTA 50-129 m2 6 17 28

Tillkommande yta BTA 130-199 m2 8 17 28

Tillkommande yta BTA 200-299 m2 10 17 28

Tillkommande yta BTA 300-499 m2 14 17 28

Ytterligare intervall se
tabell 11

 

Komplementbyggnad OF HF1 HF2

Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads BTA

2 14 13

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 m2 4 14 13

Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat

> 15 m2 2 14 13

Burspråk 2 14 13

Takkupa 2 14 15
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Tabell 13 Enkla byggnader

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till
tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt
komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås utgår lika avgift som för
permanenthus.

Typ Yta BTA OF HF1 HF2

Fritidshus 40-80 m2 BTA 4 21 28

Kolonistuga < 40 m2 2 14 15

Nätstation/pumpstation,
transformatorstation

Oavsett storlek 4 14 13

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat, väderskydd

> 15 m2 men
≤ 50 m2

2 14 13

Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek 2 14 13

Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek 4 17 15

Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek 4 17 23
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Tabell 14 Övriga åtgärder

För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2.

Bygglovavgift = mPBB x HF x N x J

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2)1 x N

Yta BTA HF

Balkong 1-5 st 65

Balkong >5 st 130

Inglasning av balkong 1-5 st 65

Inglasning av balkong >5 st 130

Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65

Skärmtak < 50 m2 50

Skärmtak ≥ 50 m2 100

Övrigt – utan konstr. Yta BTA OF HF1 HF2

Större fasadändring 4 11 10

Mindre fasadändring* 2 11 10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus2

2 17 13

Hiss/ramp* 4 17 15

Mur och eller plank vid
enbostadshus

4 10 10

Mindre anordning som
mur och eller plank
avsedd för sopkärl

Fast pris: 1500 kronor

(inklusive karta à 550 kr)

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6 14 15

Bygglovspliktig
solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

2 14 13

Enkelt ärende 2 11 10

Frivilligt bygglov Avgift enl. normalt bygglov
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)

Avgift = HF2 x mPBB x N

HF2

Eldstad/st 25

Grundförstärkning enbostadshus 90

Grundförstärkning 200

Ventilations- eller VA-anläggning enbostadshus 50

Ventilations-eller VA-anläggning övriga 140

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
större

140

Stambyte 90

Sopsug 90

Fettavskiljare 30

Rivning utanför planlagt område 25

Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad eller
komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap 4a §
plan- och bygglagen (PBL), med tekniskt samråd

46

Uppförande eller tillbyggnad av sådan
komplementbyggnad eller
komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap 4a §
PBL, utan tekniskt samråd

30

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9
kap 4 b § 1 st 1 PBL, med tekniskt samråd

46

Sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9
kap 4b § 1 st 1 PBL, utan tekniskt samråd

30

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en
bostad som avses i 9 kap 4c § PBL, med tekniskt
samråd

46

Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en
bostad som avses i 9 kap 4c § PBL, utan tekniskt
samråd

30
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked

Avgift = HF x mPBB x N x J

Rivning HF

< 50 m2 BTA 25

50 - 250 m2 BTA 100

>250 m2 BTA 200
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Tabell 17 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x mPBB x N x J

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid
ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är
skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell.

Åtgärd HF om liten
påverkan på
stads- eller

landskapsbilden

HF om stor
påverkan på
stads- eller

landskapsbilden

Liten skylt

(om bygglovpliktig)

< 2 kvm 20 40

Stor skylt, stor vepa ≥ 20 m2 200

Vepa ≥ 1 m2 men ≤ 20
m2

80 -

Därutöver per skylt 10 10

Skylt, skyltpelare,
stadspelare

2- 10 m2 60 -

Ljusramp Ny/ny front - 100

Ljusramp Utöver den första 20 -

Ljusanordning vid
idrottsplats eller likn.

> 5 st - 100

Byggskylt eller -vepa ≤ 15 m2 - 60

Byggskylt eller -vepa ≥ 15 m2 10 -

Förbesiktning Per gång 10 20

Remiss Trafikverket m.fl 15 15
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Tabell 18 Marklov inklusive startbesked

Avgift = (HF1+HF2) x mPBB x N

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk

Avgift = (HF1 x J + HF2) x mPBB x N

Åtgärd HF1 HF2

Marklov såväl schakt som fyllning 17 18

Master, torn, vindkraftverk Beskrivning HF 1 HF 2

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod, miniverk och
gårdsverk

ett torn 250 100

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

fler än ett 550 150

Vindkraftverk ett verk 550 200

Vindkraftverk upp till 4 st 1 200 400

Vindkraftpark (>5 verk) 2 500 600
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar

Avgift = mPBB x OF x (HF1 x J + HF2) x N
Anläggning på land

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats,
Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana,
Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana

Anläggning i vatten

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Anläggningens yta < 4 999 m2 6 24 28

” 5 000-10 000 m2 8 24 28

” ≥ 10 000 m2 10 24 28

Mindre anläggningar
t.ex. parkeringsplats

4 24 15

Upplag/ materialgård 4 24 28

Tunnel/bergrum 4 24 28

Objekt Beskrivning OF HF1 HF2

Brygga, såväl ponton som
fast anlagd

för fler än 10-12 båtar,
(annars ej bygglov)

4 17 15

Småbåtshamn – se marina för fler än 10-12 båtar,
< 5 000 m2

7 17 15

Marina 5 000-10 000 m2,
flera bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80 24 28
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Tabell 21 Övriga ärenden

Avgift = HF x mPBB x N

Ärendetyp Beskrivning HF

Anstånd ingen avgift

Avslag såväl bygglov,
rivningslov, förhandsbesked <
250 kvm

50

Avslag såväl bygglov,
rivningslov, förhandsbesked
>250 kvm

150

Avvisa 20

Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)

25% av bygglovavgiften
eller tidsersättning
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Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om BM anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för
när nybyggnadskarta ska upprättas.

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.

Avgift = mPBB x NKF x N

Nybyggnadskarta NKF eller
tidersättning

NKF Enkel
nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser,
höjder, befintliga byggnader,
planinformation och anslutningspunkter

Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett
tomtyta

140 40

Övriga byggnader; flerfamiljshus samt
alla övriga byggnader och
anläggningar. Tomtyta mindre eller lika
med 1 999 m2.

140 40

2 000-4 999 m2 200 100

5 000-9 999 m2 275 125

10 000-15 000 m2 350 150

Tomtyta större än 15 000 m2 Skälighetsbedöm-
ning/nedlagd tid

Utdrag ur primärkartan 15

Karta för inbyggnad av sopkärl, 550kr

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta 10 10

Komplettering av nybyggnadskarta
< 1 999 m2
2 000-4 999 m2
5 000-9 999 m2
10 000-15 000 m2
>15 000 m2

40
60
80

100
120

40
60
80

100
120
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Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning Tidersättning

Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning

Utdrag ur fastighetskartan Timpriset/2 Timpriset/2
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Tabell 23 Avgift för utstakning

(Moms 25 % tillkommer)
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut
om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid
samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras
avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende
innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för
varje hustyp för sig.

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix.

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om
kommunen utfört arbetet.

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N

Grovutstakning kostar 50% av finutstakning.

Beskrivning UF

Huvudbyggnad (4 punkter) Nybyggnad Tillbyggnad

1-199 m2 140 60

200-499 m2 180 180

500-999 m2 220 220

1000-1 999 m2 260 260

2 000-2 999 m2 300 300

Större än 3000 m2 340 340

Tillägg per punkt utöver 4 5 5

Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under
förutsättning att det ingår i samma beslut.

Tidersättning Tidersättning

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer
och arbetsfixar

Tidersättning TidersättningT
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* Avgift avser alt gränsvisning

Komplementbyggnad Utstakningsfaktor
UF

<50 m2 (grovutstakning) 30

50 - 200 m2 (finutstakning) 50

>200 m2 (finutstakning) 175

Plank eller mur (grovutstakning) 30*

Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning

Mätpunkter Avgift
Första punkten 4 x mPBB x N
Punkten därutöver 2 x mPBB x N
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Tabell 24 Lägeskontroll

(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N

Lägeskontroll sker för

 ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2

Lägeskontroll Mätningsfaktor (MF)

1-199 m2 20

200-499 m2 25

500-999 m2 30

1000-1 999 m2 35

2 000-2 999 m2 40

Större än 3000 m2 50
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Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk
information

(Moms 6 % tillkommer för analogt material och 25 % för
digitalt)

Avgift per HA = mPBB x KF x N

Kommentar

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av
skattemedel och avgifter.

För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande
av avgift normalt avtal, som löper flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet.

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet
ändamål.

Denna tabell används för att beräkna kostnaden för kartunderlag till detaljplaner.

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel
i %

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning 30 9

Byggnader och övriga topografiska objekt 30 9

Vägar, järnvägar, adresser 20 6

Höjdinformation 20 6

All information 100 30T
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Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.

Karta / ortofoto / flygbild på papper KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)

0 – 12 (A4 och A3) 4

13 - 100 (A2-A0) 8

> 100 (större än A0) 12

Kommunkarta 5

Adresskarta 5

Tätortskarta 2
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Antagen av Kommunfullmäktige, Gislaved ÅÅÅÅ-MM-DD §xx samt Kommunfullmäktige, Tranemo
ÅÅÅÅ-MM-DD § XX, att gälla från och med 2021-01-01

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804)

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804)
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument1 och
2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
3. årlig offentlig kontroll
4. uppföljande kontroll som inte var planerad
5. utredning av klagomål
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. importkontroll
9. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Bygg- och miljönämnden
efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1140 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra
grunder som anges i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timmes
kontrolltid.

__________________________________________________________________________________________

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 sker i förhållande till den kontrolltid som
fastställts för en anläggning



Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat för
anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.

8 §Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens
kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår
då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i
efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för
att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov
eller övriga omständigheter, får X-nämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt
denna taxa.
Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till Bygg-
och miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som
föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5
§.



Avgift importkontroll

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift
till Bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-
bestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5
§, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gislaveds kommun genom dess Bygg- och
miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. Avgiften beräknas dock efter den taxa som gäller
vid påbörjad handläggning av ärendet.



Bilaga 1: Riskmodul
Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om

avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid

beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av

informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som

följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan.)
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende receptfria läkemedel

1. Inledande bestämmelser
Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622),
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak och
liknande produkter (SFS 2018:2088).

1.1. Självkostnads- och likställighetsprincipen
Kommunallagen (2017:725) styr hur avgifter i kommunal verksamhet ska sättas. Lagen
reglerar att en kommun endast få ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter i det fall att det
är angett i lag. Är det angett i lag att kommunen får ta ut avgifter, får kommunen inte ta ut
högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för kommunen att tillhandahålla tjänsten eller
nyttigheten. Detta är den så kallade självkostnadsprincipen, KL 2 kap. 6 §.

Förutom att kommunen måste följa självkostnadsprincipen vid bestämmande av ansöknings-
och tillsynsavgifter gäller likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet, KL 2 kap. 3 och 4
§§. Det innebär att alla som ansöker om serveringstillstånd i kommunen ska behandlas lika
och få samma avgift för samma sorts tillstånd.

2. Ansökningsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

2.1. Ansökningsavgifter
I ansökningsavgiften ingår tre kunskapsprov per PBI (person med betydande inflytande).

Ansökningsavgift stadigvarande
serveringstillstånd

Avgift

Nyansökning stadigvarande tillstånd 9 000 kr

Nytt tillstånd p.g.a. ändrad bolagsform eller ägarskifte 4 500 kr

Ändring befintligt tillstånd p.g.a. tillägg (t.ex. catering) 4 500 kr

Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (t.ex. PBI) 2 500 kr

Utökad serveringsyta 2 500 kr

Utökad serveringstid eller fler dryckesslag 1 000 kr

Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag
betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 1 900 kr.

Ansökningsavgift tillfälliga serveringstillstånd Avgift

Till allmänheten, enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader 6 000 kr

Till allmänheten, enstaka tillfälle, 1 – 3 dagar
Inkl. provsmakning (partihandlare), gemensam serveringsyta eller
pausservering

4 500 kr

Till slutet sällskap 1 000 kr

Utökad serveringsyta och/eller serveringstid 1 000 kr

Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd 1 000 kr



Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende receptfria läkemedel

3. Årliga tillsynsavgifter serveringstillstånd (alkoholdryck)

3.1. Stadigvarande servering till allmänheten
Tillståndshavarna delas upp i följande grupper:

 Restauranger där 50 % eller mer av den totala omsättningen består av
alkoholförsäljning

 Restauranger där 26 - 49 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Restauranger där 11 - 25 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Restauranger där 6 - 10 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Restaurang där 0 – 5 % av den totala omsättningen består av alkoholförsäljning

 Nyöppnad restaurang, första två åren

Ovanstående uppdelning är baserad på de uppgifter som tillståndshavare rapporterar in
genom föregående års restaurangrapport. Rörliga avgifter tillkommer utöver den fasta.

Fast avgift Avgift

Restaurang med över 50 % alkoholförsäljning 15 000 kr

Restaurang med 26 – 49 % alkoholförsäljning 12 000 kr

Restaurang med 11 – 25 % alkoholförsäljning 10 000 kr

Restaurang med 6 – 10 % alkoholförsäljning 7 000 kr

Restaurang med 0 – 5 % alkoholförsäljning* 4 000 kr

*Restauranger vars alkoholförsäljning inte överstiger 50 000 kr ska alltid räknas som den
minsta formen av restaurang. Detsamma gäller restauranger vars totala omsättning inte
överstiger 750 000 kronor och alkoholförsäljningen inte motsvarar mer än 20 % av den
totala omsättningen.

Rörlig avgift Avgift

Sen serveringstid (efter 01.00) 1 000 kr

Sen serveringstid (efter 02.00) 2 000 kr

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 1) 500 kr

Påminnelseavgift utebliven restaurangrapport (påminnelse 2) 1 000 kr

Utebliven restaurangrapport 1 maj 20 000 kr

Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål 1 050 kr / timme



Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende receptfria läkemedel

3.2. Nyöppnade restauranger, de två första åren
Tillsynsavgift för det första kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme.
Tillsynsavgift för andra kalenderåret utgår enligt timtaxa per påbörjad timme samt taxa som
engångsavgift för inre tillsyn, 1 900 kr.

3.3. Stadigvarande servering till slutet sällskap

Tillsynsavgift stadigvarande servering till slutet
sällskap

Avgift

Stadigvarande till slutet sällskap 2 500 kr

Stadigvarande för cateringverksamhet till slutet sällskap 2 500 kr

Provsmakning på tillverkningsställe 2 500 kr

4. Ansökningsavgifter försäljningstillstånd (tobaksvaror)

Ansökningsavgift försäljningstillstånd Avgift

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 6 000 kr

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 4 500 kr

Ändrade förutsättningar i bolag (Nya bolagsmän/ägare) 4 500 kr

Anmälan om ändring som påverkar tillsynen 2 500 kr

5. Årliga tillsynsavgifter för handel med receptfria
läkemedel, tobaksvaror, folköl samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare

Tillsynsavgifter Avgift

Folköl (detaljhandel och servering) 1 500 kr

Tobaksvaror

Avgift för inre tillsyn för tobaksvaror tillkommer

1 500 kr

1 900 kr

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1 500 kr

Receptfria läkemedel 1 500 kr

Säljer 2 av ovanstående 2 000 kr

Säljer 3 av ovanstående 2 500 kr

Säljer samtliga ovanstående 3 000 kr

Vid behov av extra tillsyn p.g.a. brister eller klagomål 1 050 kr / timme



Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende receptfria läkemedel

6. Avgift för extra kontroll och timtaxa
För brister vid tillsyn som medför extra tillsyn utöver den normala tillsynen tas avgift ut
enligt bestämd timtaxa. Timtaxan är 1 050 kronor / timme. Avgiften för extra tillsyn
debiteras efter utfört tillsynsbesök.

I kontrolltiden ingår:

 Tid för förberedelser

 Tid för besök på plats

 Tid för efterarbete

 Tid för resor till och från försäljningsstället

7. Särskilda skäl
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara
obefogat.

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo, i det enskilda
fallet, sätta ned eller efterskänka avgiften. Detta sker med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter.

Nämnden har också rätt att fatta beslut om övriga ansökning- och anmälningsavgifter.

8. Fakturering
Samtliga tillsynsavgifter avser kalenderår.

Avgiften för extra tillsynsbesök tas ut per påbörjad timme.

Den årliga tillsynsavgiften samt avgift för sen serveringstid faktureras före juni månads utgång
och baseras på föregående års restaurangrapport. Restaurangrapporten ska lämnas in till
kommunen senast 1 mars.

Övriga avgifter faktureras löpande.

Betalas inte fakturan inom 30 dagar från fakturadagen ska dröjsmålsränta erläggas enligt
räntelagen (1975:635).



Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx § xxx, att gälla från och med 2021-01-01

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för Gislaveds kommuns kostnader för prövning och tillsyn

enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller
natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark,
kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

3. Avgift enligt denna taxa ska betalas för

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens

eller undantag,

 Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller

åtgärd,

 Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt

4. Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,

 Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

5. Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den

kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller

den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

6. Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt

26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiften eller

ersättningens storlek ska bestämmas.

Timtaxa
7. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 050 kronor per hel timme

handläggningstid.



Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet

(fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller

verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) i förhållande till den faktiskt nedlagda

handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som

anges i taxan.

8. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktisk nedlagd handläggningstid avses med

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för

inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet

samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd

handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar

mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie

timavgift.

Avgifter för prövning
9. Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av

fast avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

10. Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid
ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.

11. Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.

12. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

13. I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för
kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för
kungörelse i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14. Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i taxan.



15. Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift enligt taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.

16. Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig
verksamhet med beteckning C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i
ärendet.

17. Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i
denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt
18. För regelbunden tillsyn över sådan hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2

betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som Bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms
genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en
avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt riskklassificering (placering i riskkolumn)
enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår
av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid
multiplicerat med timtaxan.

19. För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 4
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som Bygg- och miljönämnden
Gislaved-Tranemo tilldelar anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften
beräknas genom att tilldelad tillsynstid multiplicerat med timtaxan.

20. Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift
för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerat med timtaxan.

21. Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av en fast avgift eller en fast årlig avgift enligt
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multiplicerat med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga
1.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

22. För miljöfarlig verksamhet ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som
föreskrivs om tillåten produktionsvolym eller motsvarande i tillståndsbeslut eller beslut
om anmälan.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter



enligt taxebilaga 4 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga
verksamheterna. Tillägg ska inte göras för verksamheter som är under samma
underrubrik i taxebilaga 4.

23. Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas
från och med det kalenderår som följer efter det att tillståndsbeslut eller beslut om
anmälan har meddelats för verksamheten, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs,
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift
för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

24. Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser bedriva verksamhet eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap
miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig
för avhjälpande eller kostnader.

Betalning av avgift
25. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
26. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.



Tillhör kommunfullmäktiges beslut xxx att gälla från och med 2021-01-01

Taxebilaga nr 1 till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

SKYDD AV OMRÅDEN MM, 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får
utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

2 h

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur och
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och
vattenskyddsområde

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom kulturreservat
eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur-
och kulturreservat eller vattenskyddsområde

2 h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i
övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

MILJÖFARLIG VERKSAMHET, 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd avseende
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 3 h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6 h

4. Inrättande av två avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma
fastighet och vid samma tillfälle

7 h

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 4 h

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 1-25
personekvivalenter

8 h

7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100
personekvivalenter

15 h

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200
personekvivalenter

15 h



Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit
avseende:
1. Bergvärmepump 2 h

2. Övriga anläggningar 2 h

Anmälan
Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt 1
kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:215), tas ut med belopp som
motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamheten enligt
taxebilaga 4

Enligt taxebilaga 4

Handläggning av anmälan avseende:

1. inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 h

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 h

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Bergvärmepump 2 h

2. Övriga anläggningar 2 h

Tillsyn
Tillsyn över avloppsanordning med vattentoalett för 1-25 personekvivalenter 4 h/tillsynstillfälle

Uppföljande tillsyn över avloppsanordning med vattentoalett för 1-25
personekvivalenter

2 h/tillsynstillfälle

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) för vilken tillstånds eller anmälningsplikt gäller samt U-objekt med
fast avgift

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 4

Tillsyn över verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12
kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timavgift

ÖVRIGA VERKSAMHETER OCH HÄLSOSKYDD, 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 31 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h

3. Orm som inte avses i 4 1,5 h



4. Giftig orm 1,5 h

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan
orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 h

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 h

Prövning av ansökan att inrätta luftvärmepump med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd

1,5 h

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för
människors hälsa

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan
orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 h

Handläggning av anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt
vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats
för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Anlägga gödselstad 2 h

Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som
innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar,
piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, fotvård, skönhetsbehandling som
innebär silikoninjektioner

2 h

Nivå 2, måttlig hälsorisk: öronhåltagning, akupunktur 2 h

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

2h

3. Skol- och fritidsverksamheter

-Skola med mer än 400 elever
-Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever
-Skola med högst 100 elever
-Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

4 h
3 h
2 h
2 h

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten HVMFS
2012:14
Avgift för provtagning 1 h/ provtagnings-

tillfälle
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter
och frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig



ut enligt vad som anges i taxebilaga 2
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i
taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd Timavgift

VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR, 10 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpande åtgärd med anledning av en
föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad
eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 11 § miljöbalken med anledning av underrättelse
om påträffad förorening som kan innebära skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse
från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller
att allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER,
14 KAP MILJÖBALKEN

AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel

2 h

Handläggning av anmälan enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. Timavgift

Information
Handläggning av information om installation av cistern enligt
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

2 h

Tillsyn
Granskning av rapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser

1,5 h

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter 2 h



AVFALL, 15 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Prövning
Prövning av ansökan enligt kommunala föreskrifter för avfallshantering 2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om att
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än
trädgårdsavfall enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614)

1 h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av avfall med tillstånd enligt
avfallsförordningen (2020:614)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfall Timavgift



Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2020-xx-xx § xx, att gälla från och med 2021-01-01

Taxebilaga nr 2 till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå

KK AK PN Hälsoskyddsverksamhet
Utbildningsverksamhet och liknande

200.10-1 5 C Riksinternatskola
200.10-2 5 C Gymnasieskola med mer än 50 elever
200-10-3 4 C Gymnasieskola med högst 50 elever
200.10-4 4 C Resurscenter
200-10-5 4 C Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola
200.10-6 4 C Förskola
200.10-7 1 C Förskoleklass, öppen förskola, familjedaghem

Samlingslokaler och liknande
200.20-1 1 C Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och

högskolor
200.20-2 1 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
200.20-3 1 U Fritidsgård eller liknande

Skönhetsvård och liknande
200.30-1 2 U Solarium
200.30-2 1 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr
200.30-3 1 U Frisersalong

Vård och hälsa
200.40-1 4 U Lokaler för vård eller annat omhändertagande
200.40-2 2 C Fotvård
200.40-3 3 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet
200.40-5 2 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande
200.40-4 1 U Övriga alternativa behandlingar

Idrott och liknande
200.50-1 4 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande
200.50-2 3 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars

används av många människor
200.50-3 3 U Strandbad

Boende
200.60-1 6 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma bostadsområde
200.60-2 5 U Bostäder med mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter

inom samma bostadsområde
200.60-3 4 U Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 200 inom samma

bostadsområde
200.60-4 3 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma bostadsområde
200.60-5 4 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjligheter, folkhögskola med

boende
200.60-6 3 U Camping/stuganläggning
200.60-7 3 U Övrigt tillfälligt boende

Förvaring av djur
200.70-1 1 U Lokaler för förvaring av djur



Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2020-xx-xx § xx att gälla från och med 2021-01-01

Taxebilaga nr 3 till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid

Årlig tillsynstid
Verksamheten inplaceras i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 med tilläggspoäng av taxebilaga 3.
Verksamheten inplaceras vidare i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt
denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av
nedanstående tabell.

Riskbedömning
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0, varefter riskbedömningens påverkan
beräknas. Varje fråga i riskberäkningen genererar ett antal poäng. Maximal poängsumma är 9,
men det finns bara 6 riskkolumner. Om en verksamhet får mer poäng än 6 poäng, placeras
den i kolumn 6. I praktiken är nämligen den maximala poängsumman 6 för respektive
miljöfarliga verksamheter. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i rätt
riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabellen nedan. Verksamheten placeras in i
rätt kolumn genom det antal poäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen.



Riskbedömningstabell

 Avgifts- Riskkolumner

klass A B 0 1 2 3 4 5 6
1 T T T T 2 3 4 5 6

2 T T 2 3 4 5 6 7 8

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

6 7 8 9 10 12 13 14 16 18

7 9 10 12 14 15 16 17 20 25

8 12 13 16 18 20 21 23 26 30

9 15 17 20 23 25 26 29 33 40

10 18 20 24 27 30 32 35 39 45

11 21 23 28 32 35 37 40 46 55

12 24 26 32 36 40 42 46 52 60

13 27 30 36 41 45 47 52 59 70

14 30 33 40 45 50 53 58 65 75

15 33 36 44 50 55 58 63 72 85

16 36 40 48 54 60 63 69 78 90

17 39 43 52 59 65 69 75 85 100

18 42 46 56 63 70 74 81 91 105

19 45 50 60 68 75 79 86 98 115

20 48 53 64 72 80 84 92 104 120

21 51 56 68 77 85 90 98 111 130

22 54 59 72 81 90 95 104 117 135

23 57 63 76 86 95 100 109 124 145

24 60 66 80 90 100 106 115 130 150

25 66 73 88 99 110 116 127 143 165

26 72 79 96 108 120 127 138 156 180

27 78 86 104 117 130 137 150 169 195

28 84 92 112 126 140 148 161 182 210

29 96 106 128 144 160 169 184 208 240

30 108 119 144 162 180 190 207 234 270

31 120 132 160 180 200 211 230 260 300

32 135 149 180 203 225 237 259 293 340

33 150 165 200 225 250 264 288 325 375



Riskbedömning
Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:

Faktor och bedömningsgrund
Kolumnför
flyttning

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad 1
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler

eller inom vattenskyddsområde
1

c) Påverkar mer än ett miljömål eller miljökvalitetsnorm 1
2. Kemiska produkter

a) Råvaror och produkter med krav på särskild hantering 1

b) Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen

1

3. Tilläggspoäng
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser 1
b) Särskilt transportintensiv verksamhet eller använder ej

förnybar energi
1

Summa riskpoäng



Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat
tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer

Verksamhetsdel eller
liknande

Kriterier Riskpoäng

Alla typer av verksamheter Användning av produkter och
ämnen som innehåller kemikalier
vilka kan tas upp genom inandning
eller hudkontakt och då är skadliga
för människors hälsa

1

Alla typer av verksamheter Babysim 1
Alla typer av verksamheter Bad med högtempererad bassäng 1
Alla typer av verksamheter Bad med manuell rengöring 1
Alla typer av verksamheter Bad med äventyrskaraktär 1
Alla typer av verksamheter Bassäng, bubbelpool, floating, spa

o. dyl.
1

Alla typer av verksamheter Diatermi 1
Alla typer av verksamheter Enskilt vatten 1
Alla typer av verksamheter Förskola/fritids som extra

verksamhet i annan lokal eller
verksamhet enligt 38 § FMVH

1

Alla typer av verksamheter Försäljning av hygeniska och
kosmetiska produkter

1

Alla typer av verksamheter Gym som extra verksamhet 1
Alla typer av verksamheter Hög musik 1
Alla typer av verksamheter Nagelvård, nagelskulptering och

liknande
1

Alla typer av verksamheter Piercing 1
Alla typer av verksamheter Silikoninjicering 1
Alla typer av verksamheter Solarium som extra verksamhet 1
Alla typer av verksamheter Uteservering 1
Alla typer av verksamheter Verksamhet som bedrivs i bostad

eller utnyttjar vatten, WC o.s.v. i
bostad

1

Alla typer av verksamheter Yrkesmässig hygienisk verksamhet
som extra verksamhet under
samma organisationsnummer

1 per del

Alla typer av verksamheter Återanvändning av stickande och
skärande verktyg

1

Camping, stugbyar, strandbad o.
dyl i förekommande fall även andra
typer av verksamheter

Användning av torrtoalett 1

Camping, stugbyar samt annan
form av boende i grupp (t.ex. logi
för bärplockare o. dyl.

>25 campingenheter eller
stugor/lägenheter

1

Förskola/fritids >5 avdelningar 1
Idrottsanläggning >3 salar 1
Samlingslokaler >200 personer 1
Skolor och undervisningslokaler >400 elever 1



Skolor och undervisningslokaler Gymnastiksal 1
Skolor och undervisningslokaler Kemi- eller fysiksal 1
Skolor och undervisningslokaler Kvällsuthyrning 1
Skolor och undervisningslokaler
förskolor, samt vård/boende i
omsorg

Nära bulleralstrande
kommunikationsanläggning,
industri eller liknande

1

Skolor och undervisningslokaler Salar för yrkesinriktad utbildning 1
Skolor och undervisningslokaler Slöjdsal 1
Solarium >5 bäddar 1
Solarium Obemannat 1
Strandbad EU-bad 1
Strandbad Närhet till dagvattenutsläpp 1
Strandbad Närhet till utsläpp av

avloppsvatten
1

Tillfälligt boende >50 bäddar 1
Bed and breakfast >10 bäddar 1
Vård/boende i omsorg Blöjbyten 1
Vård/boende i omsorg >5 avdelningar 1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet >4 utövare av hygienisk

verksamhet under samma
organisationsnummer

1



Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2020-xx-xx § xx, att gälla från och med 2021-01-01

Taxebilaga 4 Taxa  enligt miljöbalken     

Tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet

Årsavgift 
antal timmar 

JORDBRUK
Djurhållning

1.20 C
Anläggning med stadigvarande djurhållning med 
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.

1.20.1 mer än 200 och upp till 400 djurenheter 8
1.20.2 mer än 100 och upp till 200 djurenheter 6

Med en djurenhet avses

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder,

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller 
äldre,

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders 
ålder och avelshannar,

8. etthundra kaniner,

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller 
äldre,

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,

11. tvåhundra slaktkycklingar,

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och 
ungar upp till en veckas ålder,

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, 
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, 

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet 
djur.

Anmälningsplikten gäller inte

1. renskötsel, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enl 1 eller 2 §.

U
Anläggning med stadigvarande djurhållning upp 
till 100 djurenheter (det högsta antalet 
djurenheter under året), dock inte inhägnad.

1.20.3 mer än 50 och upp till 100 djurenheter 4

Med en djurenhet avses samma som under 1.20.

2 kap 4 § 1.30 C
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 
produktion av foder, livsmedel eller annan 
liknande jordbruksproduktion.

1.30.1
 överstigande 50 hektar 8

1.30.2
 upp till 50 hektar 4

2 kap 3 §

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion

Lagrum

i MPF
Kod Nivå Verksamhet



Odling
U

Växthus eller plantskola med en odlingsyta:
1.30.3

större än 2000 kvadratmeter 4

3 kap 2 § 5.20 C

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 
ton foder förbrukas per kalenderår, om inte 
verksamheten är tillståndspliktig enl. 5.10.

5

Berg, naturgrus och andra jordarter
4 kap 4 § 10.30 C

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

10

Täkt för markinnehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 
hektar, eller

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen 
mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. omfattas av bearbetningskoncession enl. lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter, eller

2. är tillståndspliktig enl. 1 eller 2 §.

Anläggning för sortering eller krossning av berg, 
naturgrus eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller

2. utanför område som omfattas av detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om verksamheten 
bedrivs på samma plats under en längre tid än 
trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-
period.

4 kap 7 § 10.60 C
Anläggning för framställning, bearbetning eller 
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som 
baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

8

LIVSMEDEL OCH FODER

4 kap 5 § 10.40 C 10

4 kap 6 § 10.50 C 8

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING 
AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, 

BERG, NATURGRUS OCH ANNAT



TRÄVAROR

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
20.10 C Anläggning för behandling av trä eller 

träprodukter med kemikalier med en produktion 
av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller 
träprodukter per dygn eller högst 18 750 
kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår.

20.10.1 mer än 10 000 och upp till 18 750 kubikmeter per 
kalenderår

25

20.10.2 från 500 upp till 10 000 kubikmeter per 
kalenderår

20

20.10.3
upp till 500 kubikmeter per kalenderår

15

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
behandling mot blånadssvamp.

20.20 B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår.

20.20-1
Mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår. 65

20.20-2 - Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.

50

20.30 C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller

svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enl. 3 §.

20.30.1 - Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000
kubikmeter per kalenderår.

25

20.30.2 - Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.

15

20.30.3 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av 
träprodukter genom sågning, hyvling eller 
svarvning för en produktion av mer än 500 
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per 
kalenderår.

6

Träbaserade bränslen och bränslen av 
jordbruksprodukter

Anläggning för framställning eller bearbetning av 
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter

15

som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller

3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, 
eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

8 kap 2 §

Sågning, hyvling och svarvning av trä
8 kap 3 §

8 kap 4 §

8 kap 5 § C20.40



Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
8 kap 6 § 20.50-i B Anläggning med en produktion av mer än 600 

kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, 
träfiberskivor eller spånskivor.

70

20.60
Anläggning för tillverkning av

15

1. fanér eller plywood, eller

2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.

20.70
Anläggning för lagring av 15

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksam-heten är anmälningspliktig 
enl.10 §.

20.80 C Anläggning för lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enl. 8
§, eller

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är
tillståndspliktig enl. 8 §.

20.80.1 Mer än 2 000 kubikmeter på land utan 
vattenbegjutning.

6

20.80.2 Mer än 500 kubikmeter men högst 20 000 
kubikmeter på land med vattenbegjutning

15

20.80.3 Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 
kubikmeter i vatten.

10

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i 
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått 
mer än sex veckor, behövs med anledning av 
storm eller orkan och omfattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

8 kap 10 § 20.90 C 6

8 kap 7 § C

Lagring av timmer
8 kap 8 § B

8 kap 9§ 



GUMMI OCH PLASTVAROR

25.11 C Anläggning för att genom vulkning tillverka 
gummivaror, om produktionen baseras på mer än

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enl. 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

25.11.1 - Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

30

25.11.2 - Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

20

25.11.3 - Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

12

25.11.4 - Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

8

Anläggning för att genom ytterligare 
polymerisation tillverka produkter av plast, om

1. produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enl. 3 §.

25.50 C 
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar

ytterligare polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk
bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enl. 19 kap. 3 eller 4 §.

20.50.0 Mer än 1 000 ton plastråvara per kalenderår 15

25.50.1
Mer än 200 ton men högst 1 000 ton plastråvara 
per kalenderår. 8

25.50.2
 Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per 
kalenderår. 6

25.50.3
Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår. 4

25.50.4
Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 25

25.50.5

Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 15

25.50.6

Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 10

25.50.7

Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 8

25.50.8

Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per 
kalenderår för beläggning eller kalandrering med 
plast. 6

13 kap 6 §

13 kap 2 §

13 kap 4 § 25.30 C 6



MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller

2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.

26.110.1
mer än 2 000 ton

15

26.110.2 mer än 500 och upp till 2 000 ton 10

Andra mineraliska produkter
26.150 C Asfaltverk eller oljegrusverk

1. som ställs upp inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller

2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

STÅL OCH METALL

Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, 
zink eller magnesium, om produktionen är mer än 
10 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 8, 9 eller 14 §.

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, 
stål, zink, aluminium och magnesium, om 
produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 13, 14 eller 17 §.

METALL- OCH PLAST-YTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

28.25 C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk 
ytbehandling av metall eller plast.

8

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enl. 1 eller 2 §.

Anläggning för annan beläggning med metall än 
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om 
verksamheten ger upphov till mer än 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enl. 4 §.

Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enl. 10 §.

Anläggning för att med kemiska eller termiska 
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap 9 § 28.90 C 15

C 8

16 kap 7 § 28.71 C 6

16 kap 3 §

16 kap 5 § 28.40

14 kap 13 § 26.110 C

14 kap 17 § 12

15 kap 18 § 27.140 C 8

15 kap 10 § 27.60 C 6



28.95 C Anläggning för

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår, om verksamheten inte är en
fordonstvätt eller tillståndspliktig enl. 19 kap. 2,
3, 4 eller 6 §,

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per
kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods
per kalenderår,

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller

6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.

28.95.1 - Anläggning för produktion som omfattas av mer
än två punkter ovan.

12

28.95.2 - Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.

8

METALLBEARBETNING, MOTORER, 
TURBINER OCH REAKTORER

34.80 C Anläggning där det förekommer maskinell 
metallbearbetning och där total tankvolym för 
skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktig enl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system 
för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen 
till eller till öppnade behållare som används för påfyllning av 
metallbearbetningsmaskin.

34.80.1

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 10 kubikmeter men högst 20
kubikmeter.

25

34.80.2

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 5 kubikmeter men högst 10
kubikmeter.

12

34.80.3 - Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 1 kubikmeter men högst 5
kubikmeter.

8

34.80.4 U Total tankvolym för processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 
liter men högst 1 kubikmeter.

2

16 kap 10 §

Maskinell metallbearbetning
18 kap 8 §



FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

19 kap 1 § Med förbrukning avses i detta kapitel 
lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd 
som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns 
för återanvändning där även återanvändning av 
lösningsmedel som bränsle ingår men inte 
lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.

19 kap 4 § 39.30 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår med

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som

a) enl. föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge 
cancer vid inandning”

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 
fosterskador” (R61), eller

b) enl. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 2 eller 3 §.

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas 
per kalenderår med mer än 500 kilogram i

lackering av vägfordon till följd av reparation, 
underhåll eller dekoration som sker utanför 
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 2 eller 3 §.

39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska
lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig.

Anläggning som inte är anmälnings- eller 
tillståndspliktig och där det per kalenderår 
förbrukas

39.50.1 U mer än 3 ton men högst 5 ton organiska 
lösningsmedel

8

39.50.2 U mer än 1 ton men högst 3 ton organiska 
lösningsmedel

6

39.50.3 U mer än 0,5 ton men högst 1 ton organiska 
lösningsmedel

4

19 kap 6 § C 10

10

19 kap 5 § 39.35 C 10



HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 4 § 39.90 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, 
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per 
kalenderår.

6

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, 
EL, VÄRME OCH KYLA 

21 kap 1 § Med avfall  och farligt avfall  avses i detta kapitel 
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och 
avfallsförordningen (2020:614).

Anaerob biologisk behandling

Anläggning som genom anaerob biologisk 
behandling av stallgödsel, grödor eller annat 
biologiskt material producerar biogas.

Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är 
avfall och även om det material som inte är 
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt 
avfall per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enl. 2 §.

Förbränning
40.60 C Anläggning för förbränning med en total 

installerad tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, 
om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, 
om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
anmälningspliktig enl. 12 § eller avser en stationär 
förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid 
elavbrott.

40.60.1 Total installerad tillförd effekt av mer än 10 
megawatt, om inget annat bränsle används än 
eldningsolja eller bränslegas.

15

40.60.2 Total installerad tillförd effekt av mer än 2 
megawatt men högst 20 megawatt, om annat 
bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas.

15

40.60.3
Total installerad tillförd effekt av mer än 500 
kilowatt men högst 2 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas.

6

Vindkraft

Verksamhet med

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är 
högre än 50 meter,

2. två eller fler vindkraftverk som står 
tillsammans (gruppstation), eller

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett 
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är 
tillståndspliktig enl. 13 eller 14 §.

21 kap 15 § 40.100 C 8

21 kap 3 § 40.02 C 15

21 kap 11 §



FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C Anläggning för tvättning av 8

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

Anläggning för tvättning av

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår eller

2. fler än 250 andra motordrivna fordon per
kalenderår.

50.20 C
Anläggning där det per kalenderår hanteras

7

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande
motorbränsle, eller

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enl. 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

50.20.1 U Anläggning där det per kalenderår hanteras mer 
än 500 men högst 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränsle.

4

U Fordonsverkstäder överstigande 200 
kvadratmeter. Med verkstadsyta avses den yta 
där fordon underhålls, lackeras eller reparareras, 
samt ytor för kemikalie- och avfallsförvaring. 
Däremot avses inte ytor för förvaring av övriga 
reservdelar samt pann- eller kompressorrum.

50.20.2 U
Fordonsverkstad mer än 1500 kvadratmeter.

6

50.20.3 U Fordonsverkstad mer än 500 men högst 1500 
kvadratmeter.

4

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

Flygplatser

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enl. 
3 eller 4 §.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

RENING AV AVLOPPSVATTEN

28 kap 4 § 90.16 C Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 200 men högst 2000 
personekvivalenter.

18

90.16.1 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter.

10

23 kap 2 §

24 kap 5 § 63.50 C 8

50.10.3 U 4

23 kap 1 §



90.16.2 U Avloppsreningsanläggning som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som 
motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter.

6

90.16.3 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 4

AVFALL

29 kap 1 §
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för 
återanvändning, materialåter-vinna avfall, 
bortskaffa avfall, samla in avfall  och uttjänt bil 
avses i detta kap. detsamma som i 15 kap. 
miljöbalken.

29 kap 2 §
Med farligt avfall  och deponering  avses i detta 
kapitel detsamma som i avfallsförordningen 
(2020:614).

29 kap 3 § Med inert avfall  avses i detta kapitel detsamma 
som i 3 a § förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall.

29 kap 4 § Med förbränningsanläggning  och 
samförbränningsanläggning  avses i detta kapitel 
detsamma som i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall.

Förbränning

Samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt 
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda 
mängden är högst 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner 
rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall.

Deponering
29 kap 26 § 90.341 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts 

enl. 32 § förordningen (2001:512) om deponering 
av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enl. 33 § samma förordning.

5

Återvinning eller bortskaffande av avfall som 
uppkommit i egen verksamhet

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i 
egen verksamhet, om

1. mängden avfall är högst 500 ton per
kalenderår, och

2. behandlingen leder till materialåter-vinning
Biologisk behandling

90.171 C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 10 ton men
högst 500 ton per kalenderår, eller

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enl. 21 kap. 2 eller 3 §

90.171.1 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.

10

29 kap 31 §

29 kap 17 § 90.230 C 6

29 kap 29 § 90.391 C 8



90.171.2 - Den tillförda mängden annat avfall än park- och 
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 
ton per kalenderår.

8

90.171.3 - Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall 
är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per 
kalenderår.

6

Återvinning för anläggningsändamål
29 kap 35 § 90.141 C Återvinning av icke-farligt avfall för 

anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena 
mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa.

6

Mekanisk bearbetning och sortering
90.110 C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall 

genom mekanisk bearbetning, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning återvinna avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål.

90.110.1

- Den hanterade avfallsmängden är större än
20

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per 
kalenderår.

90.110.2 - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 
ton avfall per kalenderår.

15

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall 
är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet 
ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår i andra fall.

Uttjänta fordon

Tömma, demontera eller på annat sätt 
yrkesmässigt återvinna

1. uttjänta bilar som omfattas av 
bilskrotningsförordningen (2007:186), eller

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars 
totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om 
fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enl. bilskrotningsförordningen.

Lagring som en del av att samla in avfall

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att 
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle 
är

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och 
avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat 
icke-farligt avfall i andra fall.

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in 
det, om mängden avfall vid något tillfälle är

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och 
utgörs av olja,

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av blybatterier,

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av 
elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och 
utgörs av impregnerat trä,

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, 
eller

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra 
fall.

12

29 kap 41 §

29 kap 43 § 90.80 C

29 kap 46 § 90.120 C 12

29 kap 49 § 90.40 C 12

29 kap 51 § 90.60 C 6



Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

Yrkesmässigt behandla icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är högst 500 ton per 
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enl. någon annan bestämmelse i detta kapitel.

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för 
skjutning utomhus med skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

92.20.1 - Mer än 100 000 skott per kalenderår. 10

92.20.2 - Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott
per kalenderår.

8

92.20.3 - Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.

6

92.10001 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål 2

30 kap 3§ 92.30 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för 
motorfordon.

8

TEXTILTVÄTTERIER

30 kap 2 § 

29 kap 70 § 90.430 C 6



Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220)

Inledande bestämmelser
1. Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslag

(1988:220) samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

2. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet.

Avgiftsskyldighet
3. Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av

kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur.

Avgifter
4. Taxan är baserad på en beslutad timavgift, för 2021 uppgår den till 1 050 kronor.

5. För anmälan av ny verksamhet samt tillsynsbesök av befintlig verksamhet uttags timavgift
om
1 solbädd 2 timmar
2-5 solbäddar 3 timmar
6-9 solbäddar 4 timmar
10 solbäddar och fler 5 timmar

6. I avgiften för ett tillsynsbesök innefattas förberedelser, inspektion, efterarbete (rapport-
skrivning samt meddelande av råd och förelägganden) samt en uppföljande inspektion för
kontroll av efterlevnaden av meddelade råd och förelägganden. Krävs ytterligare tillsyn
debiteras timtaxa.

Betalning av avgift
7. Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Gislaveds kommun mot faktura.

Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. Betalas
avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen betalas på obetalt
belopp. Vid utebliven betalning skickas krav enligt kommunens policy varvid lagstadgade
kostnader debiteras.

Nedsättning av avgift
8. Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden, med hänsyn till verksamhetens

omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §208 Dnr: KS.2019.240 1.9

Tillåtlighetsprövning vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen lämnar in
och använder sitt veto mot ansökan att etablera vindkraft i Vimmelstorp i sin
helhet med följande motivering :
Området som ansökan avser är ett tyst område och är i stort sett fritt från
ljud, från mänsklig aktivitet. De som bor i området hänvisar till att ett av de
främsta skälen till att de bor och trivs i området är tystnaden och det rofyllda
lugnet. Detta skulle kraftigt påverkas och försämras av vindkraftverken.
Boende i närheten av vindkraftsetableringar i vår och i andra kommuner har
haft obehag och synpunkter på ljud och då speciellt det lågfrekventa ljudet från
vindkraftverken. Vi vill därför inte att de boende i detta område ska riskera att
få utstå samma störningar och obehag. Vi anser att kommunen ska visa stor
hänsyn till de boende och deras miljö. Vår grannkommun har en uttalad
restriktiv hållning till vindkraftverk. De södra verken ligger precis
vid kommungränsen till Hylte kommun och ett skulle komma så nära som ca
800m från bostad i den kommunen. Vi anser att Gislaveds kommun ska visa
samma hänsyn till grannkommunens invånare som till sina egna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, har begärt
kommunens yttrande om tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ inför
tillståndsprövning av vindkraftpark Vimmelstorp.

Företaget Eno Energy Sweden AB planerar att bygga en vindkraftpark cirka fem
kilometer öster om Skeppshult på fastigheterna Reftele-Rem 2:1, Vimmelstorp
1:3. 1:5-2, 3:3, 2:2-2 och Skatekull 1:4 i Gislaveds kommun. Parken föreslås
omfatta totalt nio vindkraftverk, vart och ett med en totalhöjd på 200 meter.
Vindkraftparken ligger i ett område som enligt vindkarteringen bedöms ha goda
vindförhållanden. Årsproduktionen av el beräknas uppgå till cirka 104 600
MWh i 20 år framåt.

Den föreslagna parken ligger i linje med kommunens inriktningsbeslut i
klimatstrategi och energistrategi. Förnybar, lokal energiproduktion utgör
grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. Den beräknade
årsproduktionen skulle utgöra ett betydande tillskott till lokalt producerad
förnybar energi.

Hur och var vindkraftverk lokaliseras styrs av den kommunomfattande
översiktsplanen. Några riksintressen, skyddade områden eller andra
motstående intressen finns inte upptagna i översiktplanen, i eller i direkt
anslutning till den planerade parken. Vindkraftparken berör heller inte något av
de områden i översiktsplanen som bedömts som olämpliga för
vindkraftsetablering. Översiktsplanen innehåller också riktlinjer för hur
vindkraft etableras. Förslaget till vindkraftpark bedöms inte strida mot några av
dessa riktlinjer. Parkens påverkan på människors hälsa, natur och miljö kan inte
bedömas som betydande.

Bygg- och miljönämnden har i yttrande till kommunstyrelsen den 25 augusti
2020 beslutat tillstyrka parken.
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Kommunstyrelsen har den 23 september 2020 behandlat ärendet och föreslagit
att tillstyrka vindkraftpark Vimmelstorp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020.
PM - Angående tillstyrkan av vindkraftpark Vimmelstorp i Gislaveds kommun,
daterad den 9 september 2020, kommunstyrelseförvaltningen.
Begäran om yttrande enligt 16 kap 4 § miljöbalken om gruppstation för
vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun, daterad den 3 december 2019,
Länsstyrelsen i Östergötland.
Tillståndsansökan Vindkraftpark Vimmelstorp 2019 med tillhörande bilagor och
kompletteringar, Eno Energy Sweden AB.
Till kommunen inkomna yttranden med synpunkter på vindkraftpark
Vimmelstorp.
Kommunstyrelsen den 23 september 2020, §192

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP) och Marie Johansson (S): Att kommunen lämnar in
och använder sitt veto mot ansökan att etablera vindkraft i Vimmelstorp i sin
helhet med följande motivering :
Området som ansökan avser är ett tyst område och är i stort sett fritt från
ljud, från mänsklig aktivitet. De som bor i området hänvisar till att ett av de
främsta skälen till att de bor och trivs i området är tystnaden och det rofyllda
lugnet. Detta skulle kraftigt påverkas och försämras av vindkraftverken.
Boende i närheten av vindkraftsetableringar i vår och i andra kommuner har
haft obehag och synpunkter på ljud och då speciellt det lågfrekventa ljudet från
vindkraftverken. Vi vill därför inte att de boende i detta område ska riskera att
få utstå samma störningar och obehag. Vi anser att kommunen ska visa stor
hänsyn till de boende och deras miljö. Vår grannkommun har en uttalad
restriktiv hållning till vindkraftverk. De södra verken ligger precis
vid kommungränsen till Hylte kommun och ett skulle komma så nära som ca
800m från bostad i den kommunen. Vi anser att Gislaveds kommun ska visa
samma hänsyn till grannkommunens invånare som till sina egna.

Mattias Johansson (SD): Bifall till Mikael Kindbladhs (WeP) och Marie
Johanssons (S) yrkande.

Fredrik Sveningson (L): Avslag på liggande förslag och att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå vindkraftspark Vimmelstorp.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens liggande förslag, Mikael
Kindbladhs (WeP) och Marie Johanssons (S) yrkande och Fredrik Sveningsons
(L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Fredrik Sveningsons
(L) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för Fredrik Sveningsons (L) yrkande.
NEJ-röst för Mikael Kindbladhs (WeP) yrkande.
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Omröstningsresultat

JA-röst NEJ-röst
Carina Johansson (C) Mikael Kindbladh (WeP)
Håkan Josefsson (C) Marie Johansson (S)
Anton Sjödell (M) Fredrik Johansson (S)
Jonas Ericson (M) Marie-Louise Dinäss (S)
Fredrik Sveningson (L) Evangelos Varsamis (S)
Maria Gullberg Lorentsson (M) Ylva Samuelsson (S)

Mattias Johansson (SD)
Stefan Nylén (SD)

Omröstningen utfaller med 6 JA-röster och 8 NEJ-röster. En ledamot är inte
närvarande. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Mikael
Kindbladhs (WeP) och Marie Johanssons (S) yrkande.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Hej Karin, 

Som företrädare för eno Energy Sweden AB har jag fått i uppgift att meddela er och MPD hos 
Östergötlands länsstyrelse att sökanden eno Energy Sweden AB nu önskar återkalla ansökan 
om tillstånd för Vimmelstorp Vindkraftspark i Gislaved kommun, Jönköpings län. 

Vänligen bekräfta att ni mottagit detta meddelande och att ärendet kommer att avslutas. 

Med Vänlig Hälsning 

Gerda  vindkraftsprojektör
Gerda  Egen Firma
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Miljöprövningsdelegationen

eno Energy Sweden AB
Viktoragatan 6
252 40 Helsingborg

Återtagande av ansökan om tillstånd

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen avskriver från vidare handläggning ärendet 
gällande ansökan om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på 
fastigheterna Vimmelstorp 1:3, 1:5-2, 2:2-2 och 3:3 samt Reftele-Rem 2:1 och Skatekull 1:4 i 
Gislaveds kommun.

Redogörelse för ärendet
Eno Energy Sweden AB inkom den 18 november 2019 med en ansökan om tillstånd till 
uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Vimmelstorp 1:3, 1:5-2, 
2:2-2 och 3:3 samt Reftele-Rem 2:1 och Skatekull 1:4 i Gislaveds kommun.

Ansökan, med miljökonsekvensbeskrivning, har kungjorts i Värnamo Nyheter. Handlingarna 
har hållits tillgängliga för allmänheten i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. 
Remissförfarande har genomförts med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i 
Hallands län, Bygg- och miljönämnd i Gislaveds kommun, Gislaveds kommun, 
Tillsynsnämnden i Hylte kommun, Försvarsmakten, LFV, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Trafikverket. Miljöprövningsdelegationen har efterfrågat yttrande enligt 16 kap. 
4 § miljöbalken från Gislaveds kommun.

Eno Energy Sweden AB har i skrivelse som inkom den 16 oktober 2020 meddelat att bolaget 
återtar ansökan. Miljöprövningsdelegationen ser inget hinder med att ärendet avskrivs.

Beslutande i ärendet
Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Rebecka Djerfsten, ordförande. 
Länsstyrelsens föredragande har varit miljöskyddshandläggare Karin Fröbom.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Enligt sändlista

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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1. Sammanfattning
Under sommaren 2013 fick Calluna AB i uppdrag att genomföra en 
fladdermusinventering kring Vimmelstorp med omgivningar. Syftet var att undersöka 
fladdermusfaunan i området och bedöma eventuella förändringar av fladdermössens 
förutsättningar i samband med etablering av ett vindkraftverk. 

Det undersökta området består av skogsmark som domineras av flack brukad 
barrskog. I omgivningarna finns inslag av sjöar, jordbruksmark och bebyggelse.  Med 
anledning av det geografiska läget besöktes området två gånger, en gång under 
högsommaren och en gång under sensommaren.

Totalt inventerades tjugofem platser i området med hjälp inspelningsutrustning vid 
sommarbesöket och tretton vid sensommarbesöket. Utöver det inventerades elva 
sträckor med manuell utrustning under sommarbesöket. 

Totalt påträffades elva arter fladdermöss.  Varav tre rödlistade arter, fransfladdermus, 
(hotkategori hänsynskrävande, VU), barbastell och dammfladdermus (båda med 
hotkategori  sårbar, EN).  

Endast två platser bedömdes ha något högre aktivitet än genomsnittet i övrigt 
bedömdes aktiviteten i området som låg.  Aktiviteten i skogsmarken avtog med en 
tydlig trend under sensommaren. Vi bedömer att det förekommer en lokal migration 
bort från skogsmarken under sensommaren. Det är dock oklart om mera långväga 
migratoriska arter passerar området. 

Bland arter med högre risk att påverkas av vindkraft, de s.k. högriskarterna, finns 
nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, dammfladdermus, trollfladdermus, stor 
fladdermus och gråskimlig fladdermus. Av dessa bedömdes de tre sistnämnda kunna 
påverkas lokalt på populationsnivå vid en vindkraftsetablering. Detta då de tycks vara 
mycket sparsamt förekommande i området. Även barbastell hittades på några platser 
och då framförallt i samband med sensommarbesöket. 

Det planerade vindkraftverken bedöms inte  ge direkta negativa fysiska effekter på 
någon värdefull fladdermusmiljö då de placeras i skogsmark. Vi har dock diskuterat 
värdet av de stråk av våtmarker, som löper genom området, som vindkraftverken 
kommer att placeras intill. Vi har föreslagit generella hänsynsåtgärder. Utifrån den 
höga artrikedommen i området har vi föreslagit att verksamhetsutövaren ska 
undersöka möjligheten att använda teknik för att stänga av vindkraftverken vid lite 
vind nattetid.  Vi anser också att det behövs en utökad undersökning av utbredningen 
av barbastell i området. Det senare utifrån att det är föreslaget 2 km i skyddsavstånd 
till kolonier av barbastell och artrika miljöer och att Naturvårdsverket (2011) anger att ” 
Tills artens benägenhet att jaga på hög höjd vid rik insektstillgång har klargjorts bör 
inte vindkraftverk etableras där arten förekommer”.
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2. Bakgrund

2.1 Uppdraget

Under sommaren 2013 fick Calluna AB i uppdrag av Johan Envall, Hansa Vind AB, att 
inventera fladdermusfaunan i ett utvalt område kring Vimmelstorp i Gislaveds och 
Hylte kommun, i Jönköpings län (figur 1 och kartbilaga 1-3). 

2.2 Syfte

Syftet med inventeringen var att få kännedom om fladdermusfaunan i området kring 
det planerade vindkraftparken. Utifrån kunskapen om artinnehåll och aktiviteten i 
området bedömmer vi sedan faunans känslighet vid en etablering av vindkraftverk. 
Bedömningen görs utifrån om värdefulla livsmiljöer kommer att påverkas negativt 
och/eller om populationer av rödlistade arter riskerar att påverkas, samt om det finns 
en förhöjd risk för andra arter vid etablering av vindkraftverk i området. Vid behov 
föreslås även hänsyn och skyddsåtgärder. 

2.3 Värdefulla fladdermusmiljöer 

Orsaken till att en viss plats hyser en artrik fladdermusfauna är en samverkan mellan 
det omgivande landskapets utseende och de lokala förutsättningarna. Bästa 
förutsättningarna för fladdermöss ges i ett landskap som består av en blandning av 
lövskogar och halvöppna miljöer med betande boskap, gärna i anslutning till vatten. 
En varierande bebyggelse i landskapet är också positivt (Rydell 1995). Om vi betraktar 
ett landskap i ett större perspektiv så tycker fladdermöss i regel inte om helt öppna 
landskap, t.ex. områden starkt präglade av åkerbruk (fullåkersbygd är ett exempel). Ett 
annat olämpligt landskap är täta skogar, som planterade granskogar eller igenslyade 
hyggen (t.ex. hårt brukade skogsbygder). Många fladdermusarter (t.ex. långörad-, 
bechsteins- och fransfladdermus) passerar sällan eller aldrig över öppna områden 
(Rydell 1995). För fladdermössen som grupp innebär alltså en övergång från ett 
småbrutet och varierat landskap, till ett storskaligt sådant med mer enahanda miljöer, 
stora negativa effekter. Fladdermusarterna har olika krav på sin livsmiljö och påverkas 
i varierande grad av en utarmning i landskapet. 

Av erfarenhet vet vi att god tillgång på öppet vatten är en förutsättning för artrika 
miljöer. Är vattnen grunda är det en fördel. Grunda sjöar har en hög produktion av 
insekter som i sin tur ger föda åt fladdermössen. Ett landskap med dikade sumpskogar, 
kärr, våtmarker, sänkta sjöar, igenlagda småvatten och täckdikade diken är inte lika 
attraktivt för fladdermöss. 

Eftersom fladdermöss i regel undviker öppna landskap är ett landskap med låg grad 
av sammanlänkning svårare att kolonisera för fladdermöss. Ligger olika 
landskapsutsnitt, som skulle kunna vara bra miljöer för fladdermöss, åtskilda av för 
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öppna miljöer är det svårt för fladdermöss att förflytta sig i landskapet. Omvänt ger ett 
landskap som är sammanknutet av miljöer, som stråk med lövskogar, vattendrag med 
vidhängande lövskog, alléer, samt stråk med större åkerholmar, ökade möjligheter för 
fladdermöss att förflytta sig i landskapet. 

Behovet av insektsrika biotoper är något som styr fladdermössens förekomst i 
landskapet. Under våren, när fladdermössen vaknar ur sin vinterdvala, är de starkt 
beroende av insektsrika miljöer. Landskapsutsnitt som hyser gott om insekter under 
våren och hösten är speciellt viktiga. De karaktäriseras i sin optimala utformning av att 
de oftast ligger intill stränder av grunda, näringsrika sjöar i anslutning till parklika 
eller luckiga skogar med grova ädellövträd (de Jong 1994). Miljöer av det här slaget 
kan hysa ett mycket stort antal av landskapets fladdermöss under våren och hösten, 
när inslaget av insekter minskar i landskapet. 

Fladdermössen genomför också förflyttningar i landskapet, både på lokal nivå och en 
mera långväga, där en del arter flyttar likt fåglar för att övervintra på kontinenten. 

2.4 Fladdermöss och vindkraft 

Senare tids forskning har visat att fladdermöss kan förolyckas i samband med 
kollisioner med vindkraftverk. En sammanställning av kunskapsläget finns i Rydell et 
al 2011. 

Med denna studie bedömer vi följande faktorer som påverkar risken för kollision: 

• Den storskaliga placeringen i landskapet, d.v.s om flyttstråk kan påverkas.

• Närheten till kolonier. Framför allt om det rör sig om utsatta arter som är ovanliga
eller rödlistade.

• Närheten till födosöksplatser. Aktiviteten hos fladdermöss är högre vid
födosöksplatser, var vi kan förvänta oss en ökad aktivitet.

• Placering av verk i anslutning till värdefulla biotoper.

• Infrastruktur som ger upphov till ledlinjer som leder fladdermöss från art -eller
individrika miljöer till vindkraftverk.

• Driftstid.

Flygsträckor mellan kolonier (dagvileplatser) och jaktmiljöer görs ofta längs s.k. 
ledlinjer, som kan vara bryn och bilvägar i skogsmiljö, vattendrag, eller alléer i öppna 
landskap. En betydande del av jakten genomförs också längs dessa ledlinjer. Om man 
drar servicevägar från jaktmiljöerna till ett vindkraftsläge ökar risken för kollision. 
Detta eftersom den nya gläntan kring verket kan erbjuda en ny jaktbiotop och den nya 
ledlinjen från en befintlig jaktbiotop kan då verka inbjudande. Sammantaget med att 
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fladdermössen gärna jagar insekter som samlas kring vindkraftverkens torn ökar 
därmed risken ytterligare.

Risk för kollision p.g.a närhet till kolonier (eller övervintringsplatser) gäller främst om 
kolonin ligger nära ett vindkraftverk. Ett skyddsavstånd på minst 200 m förordas här 
(Rodrigues m fl 2008). Betydligt längre skyddsavstånd kan dock vara aktuella för 
skyddade arter som förekommer i litet antal. Barbastell har t.ex. visat sig flyga upp till 
4 km från kolonin för att jaga (Ahlén 2011). 

Födosöksplatser är insektsrika och mer eller mindre öppna miljöer. De rikaste utgörs 
av gles lövskog intill vatten, t.ex. betesmarker gärna i närheten av lantbruk, 
bruksmiljöer, herrgårdar och liknade, men även skogsbilvägar, kalhyggen, våtmarker, 
m.fl. öppna miljöer utnyttjas.

Två andra faktorer som också har betydelse är flyghöjd och vindhastighet. Den absolut 
högsta aktiviteten för fladdermöss ovanför trädskiktet sker vid vindhastigheter under 
6 m/s enligt t.ex. Arnett (2005). 
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Figur 1.
Etableringsplatsen ligger straxt sydväst om Smålandsstenar.  Det inventerade området har avgränsats som 
ca två kilometer omkring den planerade byggplatsen utifrån var det finns områden med förhöjda värden 
för fladdermöss.  



Kollisioner över 6 m/s är dock ganska vanliga trots att antalet fladdermöss är betydligt 
lägre vid dessa hastigheter. Den ökade risken vid vindhastigheter under 6 m/s har 
kunnat kopplas till väderomslag då det är vanligt att luftskikt med olika temperaturer 
och förekomst av insekter kan uppstå på olika höjder (Arnett 2005). Vad gäller flyghöjd 
för olika arter är det främst högriskarterna som utnyttjar det fria luftrummet.

Högriskarterna är anpassade för jakt på insekter på relativt hög höjd i fria luften och 
utgörs av stor-, gråskimlig-, nordisk- och dvärgfladdermus, samt deras lite ovanligare 
släktingar Leislers fladdermus, pipistrell och trollfladdermus. Dessa arter utgör 
tillsammans 98 procent av dödsfallen vid vindkraftverk i Europa. Särskilt 
trollfladdermus kan lyftas fram här. Övriga arter, av vilka en del är mycket vanliga, 
befinner sig sällan på sådan höjd att de riskerar att kollidera med vindkraftverk (Rydell 
et al 2011). 

3. Metod

3.1 Fältmetod 

Genomförandet delas upp i rekognoscering, inventering och rapportering/analys. 
Rekognosceringen gjordes dagtid för att finna de intressantaste fladdermusmiljöerna, 
samt för att planera nattliga inventeringsrutter och informera närboende vid behov. 
Urvalet av miljöer grundas på erfarenheter av vilka strukturer i landskapet som är 
värdefulla för fladdermöss. 

Inventeringen genomfördes med tre olika metoder parallellt: 

• Artkartering (Ahlén 2012), på ett sätt som går att upprepa. Varje utvald plats
genomströvades nattetid med en ultraljudsdetektor (Pettersson D240) och alla
observationer av fladdermöss noterades. Vid några utvalda punkter gjordes också en
längre stunds observationer utan förflyttning. För utförligare beskrivning av
artbestämning av fladdermöss med ultraljudsdetektor, se t.ex. Ahlén 1981, 2004.

• Inspelningsutrustning (Autoboxar, Pettersson D 500X), som automatiskt spelar in
ultraljud från fladdermöss, placerades ut under en till tre nätter på respektive
provpunkt. På så sätt kan man få en uppfattning om vilka arter som passerar platsen.

• Vid förflyttningar i området inventerades sträckor längs vägar med handhållen
detektor från bil som framfördes i en eller fem km/h. Vid fladdermusintressanta
platser, som partier med lövskog, mindre hyggen och liknande, gjordes korta stopp.
Vid stoppen genomfördes ofta en kort promenad kring bilen för att inventera
närmiljön med handhållen utrustning.

I samband med varje inventeringstillfälle noterades uppgifter om hur lång tid varje 
besök varade, lufttemperatur, vindstyrka och molnighet. Sällsynta arter och intressanta 
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sonarläten i övrigt spelades in digitalt, vid samtliga tre metoder, för senare analys i 
BatSound Pro. 

Tio platser studerades med utplacerad inspelningsutrustning i det öppna landskapet  
kring gårdsmiljöer i jordbrukslandskapet och betesmarker samt bryn mot åker. 
Ytterligare femton platser undersöktes i skogsmarken där vindkraftverket ska placeras. 
Vid högsommarinventeringen satt autoboxarna ute en natt på samma plats och vid 
sensommarinventeringen satt de två till tre nätter på samtliga inventerade platser. Vi 
har också inventerat elva platser/sträckor manuellt.

Vid det manuella arbetet gjordes även en skattning av antalet individer av varje art. 
Detta är endast ett grovt mått på individrikedom eftersom flygande individer hela 
tiden rör sig. 

Mustaschfladdermus och Brandts fladdermus går bara att skilja åt om de fångas och 
studeras i handen. De noteras därför som en kollektiv art, mustasch/Brandts 
fladdermus (registreras som M/B i tabell 1och 2). För säker artbestämning krävs att 
fladdermössen fångas och morfologiska karaktärer studeras, som t.ex. att 
fladdermössens tänder studeras med lupp. Det är även svårt att med säkerhet skilja på 
det ovanstående kollektivet och vattenfladdermus då enbart data från autoboxar finns 
att tillgå. Arten är lätt att bestämma vid manuell inventering då visuella data finns att 
tillgå. Ingen av de nämnda arterna är rödlistade eller har ett beteende som gör att de 
kan antas vara speciellt utsatta för vindkraft. De vistas normalt inte i det fria 
luftrummet högt ovan trädskiktet, varför de bedöms ha lägre risk att skadas av 
vindkraftverk.

3.2 Omvärldsfaktorer – väderlek och tidpunkt på året

Väderobservationer utfördes på samma sätt i alla lokaler och genom standarder som 
utgår från SMHI (1979). Väderleken påverkar påtagligt aktiviteten hos fladdermöss. En 
standardiserad väderavläsning underlättar utvärderingen av resultat, samt framtida 
uppföljningar av inventeringen. Graden av molnighet och vindstyrka har noterats för 
varje lokal enligt rekommendationer från SMHI (1979). Temperaturen avlästes från 
bilens temperaturmätare. Vi har även noterat förekomst av dimma i anslutning till 
inventeringsrutten, då dimma reducerar möjligheten för fladdermöss att använda 
ultraljud. Mycket dimma i lokalens omgivning kan också innebära att koncentrationen 
av fladdermöss ökar i det dimfria området och omvänt, vilket försvårar en utvärdering 
av inventeringen. Vi har i möjligaste mån undvikit att inventera vid regnväder, då det 
har negativ inverkan på fladdermössens sonarljud samt på insektstillgången (Ransome 
1990).

Inventeringen utfördes under tre nätter under högsommaren med autoboxar, 
2013.07.24 – 2013.07.27, och under två nätter med manuell inventering, 2013.06.24 och 
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2013.07.26 (två inventerare). Under sensommaren, 2013.09.03 och 2013.09.07 användes 
fyra nätter för att upprepa högsommarens arbete med autoboxar. 

Högsommarens arbete genomfördes under yngelperioden, vilket är den bästa tiden på 
året att eftersöka fladdermöss om man vill knyta olika arter till en bestämd plats. 
Möjligheten att upptäcka platser, eller områden som indikerar förekomst av kolonier är 
också bäst under den här tiden på året. Sensommarinventeringen genomfördes för att 
studera om det går att upptäcka tecken på om mer storskalig migration förekommer 
genom området och/eller om fladdermössen tenderar att genomföra lokal migration 
till eller bort från det undersökta området. 

3.3 Avgränsning av inventeringsinsats

Förutom att genomföra en sommarinventering har vi valt att också göra en insats 
under sensommaren för att få en uppfattning om områdets betydelse efter 
reproduktionsperioden. 

Den manuella inventeringen ägde rum nattetid, när fladdermössen är som mest aktiva,  
från skymning till någon timme efter midnatt, beroende på aktiviteten under natten. 
Autoboxarna var aktiva mellan klockan 20.00 till 05.00 under högsommaren och mellan 
19.00 och 06.00 under sensommaren. 

Oklara artbestämningar som noterats med frågetecken har inte räknats in i 
sammanställningen ovan om de inte hör till ett släkte som går att skilja från de 
konstaterade arterna. Arter som är svåra eller omfattas av den raritetskommité som 
finns i landet har kontrollertas av Ingemar Ahlén,SLU. Vid det manuella arbetet har vi 
har prioriterat att göra många ”nedslag” under kortare tid för att främst få en 
uppfattning om artförekomsten på landskapsnivå.

3.4 Avgränsning av inventeringsområde

De undersökta platserna ligger på ett avstånd som mest två  km från de planerade 
vindkraftverken, se kartbilaga 1 och 2. Området, förutom närmiljön till det planerade 
vindkraftverket, som vi främst studerat är gårdsmiljöer och jordbrukslandskap i 
omgivningarna. 

4. Resultat och diskussion

4.1 Översiktlig beskrivning av utredningsområdet

Platsen för det planerade vindkraftverket utgörs av skogsmark, som i större 
omfattning breder ut sig i omgivningarna. Området ligger i ett mjukt kuperat 
skogslandskap, som främst domineras av brukad barrskog. Den karakteriseras av mer 
eller mindre slutna skogsskiften, ungskogar och hyggen. Skogsmarken som präglas av 
unga till medelålders brukade barrskogar är normalt av låg betydelse för 
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fladdermusfaunan.  I området finns flera mindre sjöar framför allt i den norra delen 
och den flacka karaktären på landskapet ger upphov frekvent förekommande myrar 
och sumpskogar. De nämnda markslagen i den norra delen kan sägas vara mera 
positiva för fladdermöss än barrskogslandskapet. Ytterligare förhöjs värdena i 
anslutning till jordbruksmark med komponenter som till exempel bebyggelse, hävdade 
betesmarker och ökat inslag av lövskog. Miljöer av den här karaktären förekommer 
främst i vindkraftparkens utkanter  men alltid av mera småskalig karaktär. Störst 
utbredning har den här typen av miljö kring gårdsbebyggelsen vid Vimmelstorp där 
ett aktivt jordbruk förekommer.                                                                    

4.2 Antal arter

Inom det på kartan undersökta området påträffades sammantaget elva arter. 

På en nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex eller flera arter 
vare en rik fladdermusmiljö (Ahlén 2011a).

I tabell 1 och 2 redovisas var de olika arterna påträffades och hur många inspelningar 
som gjordes vid respektive inspelningsplats. Platser som inventerades manuellt, 
respektive provpunkter (inspelningsplatser) som inventerades med autoboxar, visas på 
kartbilagorna 1 och 2. 

De vanligaste arterna inom området är nordisk fladdermus och artkomplexet 
mustasch/Brandts fladdermus. Båda arterna är ofta vanliga i miljöer av det här slaget. 
I vanlighet följs de av dvärgfladdermus. Långörad fladdermus noterades med enstaka 
inspelningar vid tio platser spridda i området, se kartbilagan. Ingen av dessa arter är 
sällsynta på en nationell skala och de påträffas ofta vid t.ex. kommunala eller 
länstäckande inventeringar. 

Gråskimlig fladdermus är en art som inte är rödlistad, men som påträffas mer sällan i 
t.ex. kommuntäckande inventeringar. Arten är noterad med enstaka inspelningar i 
autoboxar vid inspelningsplats 3 (högsommar), 10 (högsommar),  vid inspelningsplats 
11(sensommar), vid inspelningsplats 16 (sensommar) och vid nr 20 (sommar och 
sensommar). Gråskimlig fladdermus är en duktig flygare som anses migrera längre 
sträckor. Om arten migrerar genom det här landskapet är svårt att säga. Det är mest 
troligt att den finns här under hela säsongen i mindre antal då den uppträder under 
både sommaren och sensommar. 

Stor fladdermus är noterad med inspelningar vid sju respektive tio platser under 
sommaren och sensommaren. Den föredrar ofta lite rikare miljöer med t.ex. lövskog 
och jordbruksmark och vår erfarenhet är att den sällan jagar i barrskogsmiljöer. De är 
relativt få observationerna i området, med 1-4 inspelningar, oftast en, vid varje 
inspelningsplats, förutom vid sjöarna Bockasjön och Hallasjön där ett flertal 
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inspelningar gjorts. Utifrån insamlade data bedömer vi att det finns få individer och att 
arten uppehåller sig i området under hela säsongen. 

Ytterligare tre arter, som är rödlistade har påträffats under arbetet. 

Fransfladdermusen art har påträffats i samband med arbetet. På fyra platser har 
inspelningar gjorts som påvisar att den rödlistade fransfladdermusen finns i 
landskapet. Arten finns noterad med enstaka inspelningar, under sommaren från 
inspelningsplats 6 och 15 och under sensommaren vid inspelningsplats 16 och 17. 

Barbastell har noterats från sju platser under arbetet. Vid möjligtvis ett tillfälle under 
sommaren vid inspelningsplats 11 och övriga inspelningar är gjorda under 
sensommaren vid platserna 6, 11, 13, 14, 16 och 17. Förutom att noteringar är gjorda vid 
Bockasjön inspelningsplats 6, och vid inspelningsplats 14 så är de flesta noteringar vara 
gjorda kring Hallasjön och Vimmelstorp. 

Damfladdermus har konstaterats med en inspelning under sensommaren vid 
inspelningsplats 23. Arten är känd för att flyga längre sträckor och noterades inte vid 
sitt normala habitat som är större sjöar eller bredare vattendrag. 

Tabell 1. Fynd av alla fladdermöss vid inventering till fots och från bil. Delområdenas läge beskrivs på 
kartbilagan. Frågetecken anger ej helt säker artbestämning. Siffrorna inom parentes anger antalet 
observationer. Antalet individer anger uppskattat antal individer. Förklaringar till förkortningar av arternas 
namn finns sist i tabellen.

Områd

e

Datum Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer)Arter (antal individer och antalet observationer) Antal arter/ 

Antal individer

Antal arter/ 

Antal individer

Områd

e

Datum

Msp MB Mdau Mnat Enil Nnoc Ppyg Pnat Vmur Bbar Paur

Antal arter/ 

Antal individer

Antal arter/ 

Antal individer

A 20130725 - 1(1) 1(10) - 1(1) - - - - - - 3 12

B 20130725 - - - - 1(2) - - - - - - 1 1

C 20130725 1(1) 1(2) - - 3(3) 1(2) - - - - - 4 6

D 20130725 - - 1(2) - 3(3) - 1(1) - - - 2(2) 4 7

E 20130724 1(1) 1(2) - - - - - - - - - 1 2

F 20130725 - 1(1) - - 3(5) - 1(1) - - - - 3 7

G 20130724 - 3(3) - - 2(5) - 3(4) - - - 2(2) 4 10

H 20130726 - - - - - - - - - - - 0 0

I 20130725 - - - - 4(4) - - - - - - 1 4

J 20130725 - 2(2) - - 3(4) - 3(8) - - - 1(2) 4 9

K 20130726 - - - - - - - - - - - 0 0

Summa 
arter

2(2) 9(10) 2(12) - 20(27) 1(2) 8(14) - - - 5(6) 6 arter 58 
individer

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Okänd fladdermus ur släktet Myotis MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= 
Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), 
Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus 
noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus 
(Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= 
Långörad fladdermus (Plecotus auritus)
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Tabell 2. Fynd av fladdermöss vid inventering med hjälp av stationär inspelningsutrustning (Autoboxar). Läget 
för varje plats beskrivs på kartbilagan. Frågetecken anger ej helt säker artbestämning. Förklaringar till 
förkortningar av arternas namn finns sist i tabellen. 

Prov-

punkt

Datum Noterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterProv-

punkt

Datum

MB Mdau Msp Mnat Enil Eser Nnoc Mdas Ppyg Pnat Vmur Bbar Paur Antal arter/ 

Summa 
observationer

Antal arter/ 

Summa 
observationer

1 20130726 2 - - - 11 - - - 3 - - - 1? 3+1? 17

2 20130726 1 - - - 111 - - - 1 - - - - 3 113

3 20130726 18 - - - 133 - 1 - - - 2? - 1? 3+3? 156

4 20130726 2 - - - 13 - - - - - - - - 2 15

5 20130726 - - - - 2 - - - - - - - - 1 2

6 20130726 9 - - 1? 14 - - - - - - - - 2+1? 24

6 20130905 - - - - - - - - 45 - - 5 - 2 50

6 20130906 3 1 2 - - - 1 - 16 - - - 1 5 24

6 20130907 - - - - - - - - 47 - - - - 1 47

7 20130725 5 - - - 16 - - - 1 - - - - 3 22

8 20130724 3 - - - 7 - - - - - - - 2 3 12

8 20130725 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1

9 20130725 4 - - - 18 - - - - - - - - 2 22

10 20130724 3 - - - 3 - - - - - - - - 2 6

10 20130725 3 - - - 27 - 1 - 2 - 1? - - 4+1? 34

10 20130903 - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 3 4

10 20130904 - 1? 2 - - - - - - - - - - 1 3

11 20130724 7 - - - - - - - 54 2+3? - 1? - 3+1? 67

11 20130725 3 - - - 10 - - - 4 - - - - 3 17

11 20130903 9 1 1 - 24 - 4 - - - 1 - - 5 40

11 20130904 3 - - - 10 - - - 8 - - 1 2 5 24

20130724 - - - - - - - - - - - - - 0 0

13 20130724 59 - - - 72 - 40 - 11 - - - - 4 182

13 20130903 7 4 2 - 33 - 1 - 40 - - - 1 6 88

13 20130904 9 8 3 - 5 - - - 33 - - 1 - 5 59

14 20130724 2 - - - 25 - - - 16 - - - - 3 43

14 20130903 - - - - 5 - 1 - 15 - - 1 1 5 23

14 20130904 - - - - 9 - - - 1 - - - - 2 10

15 20130724 1 - - 1 7 - - - - 1? - - - 3+1? 10

15 20130905 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1

15 20130906 - 2 - - - - - - - - - - - 1 2

15 20130907 - - - - - - 1 - - - - - - 1 1

16 20130725 6 - - - 8 - - - - - - - - 2 14

16 20130905 5 1 - - 3 - - - 3 - 1 7 2? 6+1? 22
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Prov-

punkt

Datum Noterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterProv-

punkt

Datum

MB Mdau Msp Mnat Enil Eser Nnoc Mdas Ppyg Pnat Vmur Bbar Paur Antal arter/ 

Summa 
observationer

Antal arter/ 

Summa 
observationer

16 20130906 4 - - 1 3 - - - 10 1 - 3 - 6 22

16 20130907 4 - - - 1 - - - 7 - - - 1 4 13

17 20130905 1 - - - - - - - 16 - - - 3 3 20

17 20130906 3 - - 1 - - - - 12 1 - - 24 5 41

17 20130907 2 - 3 1 - - - - 6 - - 1 14 6 27

18 20130724 3 - - - 12 - - - 2 - - - - 3 17

18 20130903 - 1 - - - - 4 - - - - - - 2 5

18 20130904 1 1 1 - 2 - 1 - - - - - 1 5 7

19 20130724 1 - - - 2 - - - - - - - - 2 3

20 20130725 30 - - - 17 - 1 - 1 - 2+1? - - 5 52

21 20130724 - - - - - - - - - - - - - 0 0

22 20130724 - - - - 3 - - - - - - - - 1 3

22 20130903 - - - - 2 - 1 - - - - - 1 3 4

22 20130904 1 - - - - - 1 - - - - - - 2 2

23 20130724 2 - - - 13 - 1 - 1 - - - - 4 17

23 20130905 - 1 - - 18 - 1 - 5 - - - - 4 25

23 20130906 - - - - 1 - - - 7 - - - - 2 8

23 20130907 - - - - - - 2 1 - - - - - 1+1? 3

24 20130724 37 - - - 25 - - - 2 - - - 1? 3+1? 65

24 20130905 - - - - - - - - 1 - - - 1 2 2

24 20130906 1 - - - - - - - 1 - - - 1 3 3

24 20130907 2 - - - - - 2 - - - - - - 2 4

25 20130725 - - - - 13 - - - 1 - - - - 2 14

25 20130726 1 - - - 13 - - - 2 - - - - 3 16

Summa 
arter

257 20+
1?

15 4+1? 694 0 66 1? 374 4+4? 4+4? 19+
1?

53+
5?

10+1? st arter /
1528 obs.

10+1? st arter / 
1528 obs.

Röd markering =
rödlistad art
Röd markering = 
rödlistad art

Grön markering = koloni kan
antas finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan
antas finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan
antas finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan
antas finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan 
antas finnas i närområdet

Gul markering = Provpunkter (autoboxar) med högre
aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Provpunkter (autoboxar) med högre
aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Provpunkter (autoboxar) med högre
aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Provpunkter (autoboxar) med högre
aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Provpunkter (autoboxar) med högre
aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Provpunkter (autoboxar) med högre
aktivitet än genomsnittet. 

Gul markering = Provpunkter (autoboxar) med högre 
aktivitet än genomsnittet.

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri),
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp=  art av 
släktet Myotis

MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas 
=dammfladdermus (Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), 
Ppyg= Dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), Pnat= Trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus
(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Långörad fladdermus (Plecotus auritus), Msp= art av 
släktet Myotis
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4.3 Rödlistade arter och arter listade i EU:s habitatdirektiv

I samband med arbetet påträffades tre rödlistade arter fransfladdermus, (hotkategori 
Sårbar, VU), dammfladdermus (hotkategori Starkt hotad, EN) och barbastell 
(hotkategori Starkt hotad, EN). För mer utförlig information om arterna hänvisar vi till 
Ahlén 2011a-e.

Franfladermus är noterad vid en provpunkt 15 och möjligtvis vid provpunkter 6 under 
sommaren samt vid provpunkt 16 och  17  under sensommaren.

Damfladdermus är noterad med en inspelning vid provpunkt 23. Inspelningen är 
gjorda under sensommaren och ligger 0,7 kilometer från närmaste vindkraftverk. 

Barbastell är noterad på flera platser i området se kartbilaga 3 och sammanställningen i 
tabell 3. Alla observationerna är i stort sett inom 2 km från de planerade 
vindkraftverken. Alla noteringar utom två är gjorda kring Hallasjön och Vimmelstorp. 

Två arter damfladdermus och  barbastell,  som är listad i  bilaga 2 i EU:s habitatdirektiv 
påträffades i utredningsområdet. Alla fladdermöss som finns i Sverige är listade i 
bilaga 4 till habitatdirektivet. 

Tabell 3. Sammanställning av var inspelningar av barbastell gjordes under sommar och sensommar i 
Vimmelstorp Vindkraftpark. Provpunkterna finns utmärkta på kartbilaga 3. I tabellen anger n antalet nätter 
som autoboxen satt ute på platsen och ? anger ej helt säker artbestämning. OBS! under rubriken sensommar 
så redovisas alla observationer ej ett medelvärde per dygn.  

Provpunkt Sommar n Sensommar n Kommentar 

6 0 1 5+0+0 3 Aktivitet som antyder en koloni i 
närmiljön är ej noterad.

11 1? 1 0+0+1 3 se ovan

13 0 1 0+1 2 se ovan 

14 0 1 1+0 2 se ovan 

16 0 1 7+3+0 3 se ovan 

17 - - 0+0+1 3 Ingen autobox under sommaren

Summa 
provpunkter 

5 6
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4.4 Tidigare inventeringar

I artportalen finns inga fynd av fladdermöss redovisade från det här området för 
perioden 2003- 2013

Inga inventerade platser som ligger i närheten av vindkraftparken finns med i den 
länstäckande inventering som länsstyrelsen i Jönköpings län publicerade 2008. Då 
inventerades 204 platser i länet och totalt påträffades 13 arter. 

I Ahlén 2011 framgår att området ligger inom känt utbredningsområde för barbastell 
och fransfladdermus. Damfladdermus är inte noterad direkt i närområdet men väl i 
landskapet väster om smålandsstenar. 

I övrigt känner vi inte till någon inventering som genomförts i området. 

4.5 Individrikedom och aktivitet

Med resultatet från de manuella inventeringarna i området bedömer vi 
individrikedomen som relativt låg i skogsmarken, se tabell 1 och karbilaga 1. 

Om antalet inspelningar i respektive autobox används som ett mått på aktiviteten vid 
respektive inspelningsplats är det få platser som utmärker sig med hög aktivitet. 
Studerar vi tabell 2 så är det egentligen bara två platser, inspelningsplats 3 och 13, som 
utmärker sig något när det gäller aktivitet. Båda inspelningsplatserna ligger i 
anslutning till sjöar i området och aktiviteten är högst under sommaren, se kartbilaga 
2. Trots att det är de högsta noteringarna under inventeringen så bedömer vi dem inte
som speciellt höga. Aktiviteten bedöms utifrån platsen som auto boxen sitter på och
respektive arts vanlighet samt utifrån erfarenhet.  De flesta inspelningarna utgörs av de
två vanligaste arterna i området. Vi har då i åtanke att för sällsynta arter som t.ex.
fransfladdermus eller barbastell kan ca tio inspelningar på en plats under en natt anses
vara många.

I tabell 4 har vi jämfört aktiviteten under sommaren med aktiviteten under 
sensommaren och trenden är att aktiviteten, mätt som antalet inspelningar per natt, 
minskar i det undersökta området som helhet. En möjlig slutsats är att aktiviteten 
minskar i området. Trenden syns bara i skogsmarken och påvisar att om det finns en 
lokal migration i området så är den snarare i riktning bort från skogsmarken där 
vindkraftverken planeras, än till området.
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Tabell 4. Sammanställning av insamlade data i autoboxar där antalet registreringar redovisas som 
registreringar/natt där n anger antal nätter som autoboxen befunnit sig på respektive plats. Kolumnen antalet 
arter anger det totala antalet arter för båda perioderna vid respektive provpunkt. Trend är en bedömning av 
aktivitetens förändring i respektive provpunkt.

Prov-

punkt

Högsommar

20130724-

20130726

n Sen-

sommar

20130903-

20130907

n Trend

Ö k a n d e = Ö 
M i n s k a n d e = M 

Likvärdig =           L

Typ av miljö Antal 

arter 

6 23 1 40 3 L Skogsmark 7

10 20 2 4 2 M Skogsmark 5

11 40 2 32 2 L Gårdsmiljö/Betesmark 7

13 182 1 74 2 M Skogsmark vid sjö 7

14 43 1 17 2 M Skogsmark 6

15 9 1 1 3 M Skogsmark 5

16 14 1 19 3 L Gårdsmiljö/Jordbruksmark? 9

18 17 1 6 2 M Skogsmark vid sjö 6

22 3 1 3 2 L Skogsmark 4

23 17 1 12 3 L Skogsmark vid vattendrag 4

24 64 1 3 3 M Skogsmark vid vattendrag 4+1?

SammanställningarSammanställningarSammanställningar Kommentar

Summa 432432 211211 M Samtliga områden 10+1?

Skogsmark 378378 160160 M Provpunkt 6, 10, 13, 14, 15, 18, 
22, 23, 24

10+1?

Övriga 5454 5151 L observera att det bara är två 
platser som studerats med 
jämförande studier under 
hösten. 

10

En möjlig slutsats är att när produktionen av insekter avtar i landskapet i kombination 
med att årets ungar ska börja jaga så är skogsmarken en mindre attraktiv plats. Det är 
viktigt i sammanhanget att notera att fladdermössen över lag tycks söka sig bort från 
skogsmarken, där vindkraften planeras, under sensommaren. Vi ska dock inte glömma 
bort att  det är relativt få platser i jordbruksmiljöer som är undersökta under hösten 
och att hotade arter som barbastell och damfladdermus tycks saknas under sommaren 
och komma till det inventerade området under sensommaren. 

Vindkraftverk Vimmelstorp fladdermusinventering  2013



4.5 Bakgrundsdata 

Bakgrundsdata för respektive tillfälle finns redovisade i tabell 5. För aktiviteten hos 
fladdermössen är det generellt positivt med svag vind, hög temperatur och ett 
molntäcke. Nederbörd och dimma är negativt. Under inventeringsperioden var det 
ingen vind vid alla besök under sommaren och svag vind under sensommaren.

Tabell 5. Aktuella väderdata och använd metod vid varje inventeringstillfälle. Förklaring till hur väderdata 
presenteras finns sist i tabellen. Tabellen är uppdelad i två delar en för sommaren manuella insats och en för 
sensommarens insats med autoboxar. 

Lokal Datum MetodLokal Datum

Starttid Stopptid Vindstyrka Temp. °C Moln Regn Dimma

Metod

A 20130725 22.33 23.33 A 17,5 2 Nej Nej Till fots

B 20130725 22.33 23.38 A 17,5 2 Nej Nej Till fots

C 20130725 22.51 23.23 A 19 0 Nej Nej Bil med 
korta stopp

D 20130725 00.00 00.45 A 16,5 0 Nej Nej Till fots

E 20130724 22.42 23.36 A 18,5 2 Nej Nej Bil med 
korta stopp

F 20130725 00.01 00.45 A 17 0 Nej Nej Bil med 
korta stopp

G 20130724 22.32 23.48 A 19 2 Nej Nej Till fots

H 20130726 00.32 01.15 A 17 0 Nej Nej Bil med 
korta stopp

I 20130725 22.42 23..38 A 19 0 Nej Nej Bil med 
korta stopp

J 20130725 23.42 00.22 A 19 0 Nej Nej Till fots

K 20130726 00.32 01.15 A 17 0 Nej Nej Bil med 
korta stopp

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Insp. 

timmar 
/ dygn

Datum MetodInsp. 

timmar 
/ dygn

Datum

Starttid Stopptid Vindstyrka
(m/s)

Temp.
(C°)

Moln Regn Dimma

Metod

11* 20130903 19.00 06.00 ? ? Växlande Nej Nej Autobox

11* 20130904 19.00 06.00 1-2 11-15 Mulet Nej Nej Autobox

11* 20130905 19.00 06.00 3-4 9-14 Uppklarnande Nej Nej Autobox

11* 20130906 19.00 06.00 3-4 11-17 Klart Nej Nej Autobox

11* 20130907 19.00 06.00 2-3 9-18 Växlande Nej Nej Autobox

*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se*) Väderdata efter SMHI.se

Vid samtliga tillfällen under sommaren var molntäcket svagt och varierande under 
sensommaren. Mellan 17° och 19°C noterades under sommarens fältarbetet och SMHI 
rapporterde temperaturer som varierade mellan 9° och 18° C under sensommaren. Vid 
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samtliga besök var lufttemperaturen tillräckligt hög för att inte påverka aktiviteten hos 
fladdermössen negativt.

5. Slutsatser om etablering av vindkraft och

fladdermöss

5.1 Värden för fladdermöss

B a r r s k o g s l a n d s k a p

De barrskogsdominerade delarna av utredningsområdet har normalt låga värden för 
fladdermusfaunan. Inför inventeringarna var våra förväntningar på artinnehåll trots 
detta något högre ställda utifrån områdets geografiska läge.  Detta baserades på studier 
av kartor, flygbilder och vår tidigare erfarenhet av goda miljöer för fladdermöss. 
Inventeringen av området har inte bidragit till ändrad uppfattning, med undantag för 
det faktum att alla arter uppträdde i skogsmarken. Skogsbruket i området bedrivs 
rationellt och bristen på hålträd samt begränsad tillgång på lövskog bedöms begränsa 
fladdermössens möjlighet att hitta föda och skydd. Områdets flacka karaktär gör att 
det finns relativt gott om blötare partier som mossar, myrar och sumpskogar. De är ofta 
dikade men bidrar sannolikt ändå med produktion av insekter. I vindkraftparkens 
ytterkanter finns inslag av sjöar vilket är en miljö som ofta används av fladdermöss 
som jaktbiotop. 

B e by g g e l s e / Jo r d b r u k s l a n d s k a p

Bebyggelse och jordbrukmark finns inte inne i skogsmarken där vindkraftverken 
planeras men förekommer i vindkraftverkens omgivningar. Vid Vimmelstorp finns ett 
aktivt jordbruksföretag med djurhållning. I övrigt så bedömer vi att jordbruket är 
småskaligt och mer extensivt till sin karaktär i vindkraftparkens omgivningar. Kring 
Hallasjön bedömer vi att markslag med anknytning till jordbruk är vanligast i 
Vindkraftparkens direkta närhet. I söder ligger sjön Yttern som också är omgiven av 
jordbruksmark och i det sydvästra hörnet av vindkraftparken ligger Tronebo med 
jordbruksmark som letar sig upp mot Tronebosjön. 

5.2 Effekter av vindkraft

Etablering av vindkraft kan påverka fladdermössen genom: 

1) påverkan på viktiga miljöer,
2) påverkan på populationer av förekommande arter.

Det planerade vindkraftverken bedöms inte ge någon direkt fysisk effekt på någon 
värdefull fladdermusmiljö då de är placerade i skogsmark. Stråket av vindkraftverk 
kan sägas följa ett stråk av våtmarker som löper genom vindkraftparken från norr till 
söder. Diken löper visserligen genom området men om vi utgår från att det finns mer 
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vatten här än i omgivningarna så kan vi också anta att det finns en förhöjd 
insektsproduktion som skulle kunna locka till sig fladdermöss. Inspelningsplatserna 
10, 15, 19, 23, 22 och 24 representerar lägen i den här typen av miljöer. Här har vi 
noterat 4, 5, 2, 5, 5, och 5 arter och låg aktivitet under sommaren och mycket låg under 
sensommaren. Vid inspelningsplats 15 har vi noterat den rödlistade fransfladdermusen 
och vid plats 23 områdets enda notering av den rödlistade dammfladdermusen. Övriga 
arter som påträffats i den här miljön är framför allt mustach/brandts - nordisk- och 
dvärgfladdermus samt mer sällan troll-, stor-, och långörad fladdermus. 

Alla de arter som noterats i undersökningen löper risk att kollidera med vindkraftverk 
i någon mening (Rodrigues m.fl 2008). Senare tids kunskapssammanställning har 
identifierat vilka arter som löper högst risk att kollidera med vindkraftverk, s.k. 
högriskarter (Rydell et al 2011). Bland dessa arter förekommer nordisk-, dvärg-, 
stor-,troll-, damm- och gråskimlig fladdermus i den här undersökningen. När det 
gäller barbastell så är det oklart om arten hör till ovanstående kategori eller ej. Släktet 
Myotis förs normalt till gruppen med låg risk med undantag för dammfladdermus. 

Nordisk fladdermus är en mycket vanlig art som här förekommer i flertalet undersökta 
miljöer. Arten är också normalt den som hör till de vanligaste arterna i t.ex. 
länstäckande inventeringar. Den är ofta lika vanlig som alla andra arter tillsammans i 
den här typen av miljö. Arten kommer sannolikt inte att vara hotad på populationsnivå 
i det omgivande landskapet. 

Dvärgfladdermusen är också en art som normalt är vanlig i lite rikare miljöer. Normalt 
är den t.ex. lättare att hitta i anslutning till gårdar och betesmarker än i skogsmark.  Vi 
bedömer därför att risken för att den ska påverkas på populationsnivå är liten i varje 
fall i ett regionalt perspektiv. 

Stor fladdermus noterades relativt ofta i området under både sommar och sensommar. 
Arten är normalt mera knuten till rikare miljöer som jordbrukslandskap och liknande. 
Vi bedömer att det finns en population i området och att trakten är viktig för arten.  
Vår erfarenhet är att den flyttar från sämre biotoper relativt omgående när 
produktionen av insekter avtar på sensommaren. Att den finns kvar även under 
sensommaren stärker att miljön har betydelse för arten. Möjligtvis så kan den varma 
hösten vara en faktor som håller stor fladdermus kvar längre i trakten eller att det vi 
ser under sensommaren är migrerande individer. Oavsett vilket så väljer arten att vara 
här.  Stor fladdermus förekommer i hela området och det är troligt att den kan 
påverkas negativt lokalt på populationsnivå av en etablering av vindkraftverk. 

Trollfladdermus bedömer vi inte ha några populationer knutna till vindkraftparkens 
kärnområde. De har enbart noteras med enstaka inspelningar vid inspelningsplats 11 
(sommar) möjligtvis även vid 15 (sommar) och vid 16 och 17 under sensommaren. 
Arten tycks ha sin tyngdpunkt i utbredning i anslutning till kulturlandskapet mellan 
Yrhult och Vimmelstorp. Utifrån insamlade data bedömer vi att det finns risk för att 
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arten påverkas lokalt på populationsnivå av den här etableringen. Främst då utifrån att 
det bara tycks finnas enstaka individer. Det är möjligt att de få inspelningar som gjorts 
i området kommer från någon enstaka migrerande individ. 

Gråskimlig fladdersmus förekommer i hela området med spridda enstaka  
inspelningar under både sommar och sensommar.  Vi drar därför slutsatsen att det 
finns en population i området där vindkraftverket ska byggas. Det är inte uteslutet att 
arten kan påverkas lokalt på populationsnivå vid en etablering av vindkraft.  Framför 
allt då utifrån att den tycks förekomma i ett relativt litet antal.  Alla inspelningar utom 
en har gjorts i vindkraftparkens omgivningar och vi har inte uppfattat en intensitet i 
aktiviteten som antyder att det finns en koloni i området. 

Den rödlistade fransfladdermusen finns noterad på fyra platser. Arten är ingen s.k. 
högriskart, med förhöjd risk att kollidera med rotorer, men kan påverkas av 
habitatförlust. Under förutsättning att etableringen av vindkraft ej påverkar stråk av 
lövskog, sumpskogar och liknande  habitat för arten bedömer att risken för påverkan 
på arten är mycket liten.  

Barbastell,  som också är rödlistad, förekommer som vi tidigare nämnt i norra delen av 
vindkraftparken under både sommar och sensommar. Den är sammantaget noterad 
från en plats under högsommaren och på sex platser under sensommaren,  se 
kartbilaga 3. I tabell 3 framgår att arten oftast bara noteras med enstaka inspelningar 
vilket kan tolkas som att platserna, där inspelningsutrustningen placerats, inte ligger 
nära en koloni. Under sommaren noterades arten möjligtvis vid ett tillfälle vid Yrhult 
nordöst om Hallasjön. Vi har, efter genomförd insats,  inga bevis för att arten har en 
koloni i det undersökta området men vi kan inte heller säga att den inte har det. Arten 
bildar kolonier med få individer som använder stora arealer för att jaga och blir därför 
relativt svåra att hitta utan mera riktade insatser. Utifrån insamlade data bedömer vi 
dock att det är mera troligt att det inte finns en koloni i det undersökta området. 

Dammfladdermus är som ovanstående arter rödlistad. Vi har i det här arbetet gjort en 
inspelning på en plats under sensommaren. Fyndet gjordes i skogen långt från 
närmaste typiska jaktbiotop som oftast utgörs av större sjöar, floder och liknande 
miljöer. I Ahlén 2011 beskrivs att arten kan migrera långa sträckor och att först när 
arten uppträder regelbundet under längre tid i ett område kan det indikera möjlig 
reproduktion i trakten. Det ligger därför nära till hands att utgå från att det här rör sig 
om ett passerande exemplar. 

Sammanfattningsvis kan sex arter nämnas speciellt för detta område: trollfladdermus, 
stor fladdermus, gråskimlig fladdermus, fransfladdermus, barbastell och 
dammfladdermus. 

Fransfladdermusen har dock ett beteende som gör den till en s.k. lågriskart i 
sammanhanget, även om den är känslig för habitatförlust. Vi bedömer att om projektet 
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inte skadar habitat som är viktiga för arten så är risken låg. Bedömningen grundar sig 
på att risken för att den ska kollidera med vindkraftverk är låg. 

Trollfladdermus, stor fladdermus, gråskimlig fladdermus, som hör till kategorin s.k. 
högriskarter, bedömer vi kan påverkas lokalt på populationsnivå av en 
vindkraftsetablering. 

När det gäller barbastell så är kunskapen om arten jagar på högre höjd begränsad. 
Utifrån detta anges i Naturvårdsverkets vägledning för svenska arter i 
habitatdirektivets bilaga 2 för arten (Tjernberg 2011)  att ” Tills dess att artens 
benägenhet att jaga på hög höjd vid rik insekttillgång har klarlagts bör inte 
vindkraftverk etableras där arten förekommer”.  I motsvarande vägledning för 
dammfladdermus finns inget angivet om hänsyn i samband med etablering av 
vindkraftverk. 

Utifrån att utredningen har identifierat elva olika arter varav tre rödlistade arter 
föreslår vi att det i samband med tillståndsprocessen bör utredas om det finns modern 
teknik för att stänga av vindkraftverken vid kritiska omständigheter som t.ex svag 
vind nattetid. 

6. Förslag till hänsyn

6.1 Hänsyn vid projektering

P l a c e r i n g  av  s e r v i c e v ä g a r

För att minska dödligheten bör man planera nya vägar så att de inte ansluter 
vindkraftverken direkt med jordbruksmark, nedlagd jordbruksmark  eller större 
våtmarker och andra attraktiva miljöer som t.ex igenväxande gårdsmiljöer och större 
lövskogsbestånd. Detta minskar risken för att fladdermöss ska få en ny ledlinje fram 
till vindkraftverket. I det här fallet är avståndet till jordbruksmarken ofta relativt långt.

Det är av samma anledning också av intresse att skogsmarken som skiljer 
vindkraftverket från t.ex våtmaker står kvar och tillåts att bli sluten, dvs ogästvänlig 
för fladdermöss, under vindkraftverkets livstid. 

Om vägar behöver byggas i området är det positivt om man undviker att ta ut lokala 
massor på ett sådant sätt att dammar/vattensamlingar skapas i naturmiljön i 
omgivningarna till de planerade vindkraftverket. Vattensamlingar är attraktiva 
jaktmiljöer för fladdermöss.

U t f o r m n i n g  av  o m g iv n i n g  t i l l  v i n d k ra f t ve r k

Miljön närmast verket bör utformas för att vara så ogästvänlig som möjligt för 
fladdermöss (och insekter). Det mest effektiva är att hålla nere storleken på gläntan 
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genom att spara främst barrträd. Som ett komplement kan man hugga bort lövträd 
längs brynet. Ytan närmast verket får gärna vara en grusplan. 

Det är en fördel om vindkraftverket anläggs i unga barrskogar som kommer att stå 
kvar under hela vindkraftverkets livslängd. 

Ett vindkraftverk som är tillräckligt tätt för att inte  inte erbjuda möjlighet för 
fladdermöss att etablera en koloni i vindkraftverket bör väljas.

6.2 Hänsyn vid och inför drift

Inventeringen påvisar att aktiviteten är jämförelsevis låg i skogsmarken och att det 
finns en stark trend till att aktiviteten i skogsmarken avtar under sensommaren. 
Arbetet påvisar också att området är relativt artrikt att arten barbastell finns sparsamt i 
delar av området som undersökts. 

Insamlade data antyder att aktiviteten sommartid hos barbastell är är mycket sparsam 
den tycks öka något i utbredning under sensommaren. I kombination med 
ovanstående kan en omfördelning av vindkraftverk vara ett sätt att minska risken. Vi 
bedömer dock inte att det är  ide att lägga resurser på detta innan vi vet mera om hur 
arten rör sig i området. 

Etableras parken i framtiden rekommenderar vi en försiktighet som kan bestå av att 
undersöka eventuell skada på fladdermusfaunan på ett aktivt sätt. Detta kan göras 
antingen genom någon form av kontrollprogram, som har som målsättning att utifrån 
återkommande insamlande av data avveckla eventuella inledande restriktioner i 
driften. Det slutliga målet med programmet kan vara att avfärda behovet av ett 
kontrollprogram helt.

6.3 Rekommendationer inför fortsatt arbete

Vi har ovan föreslagit att verksamhetsutövaren bör undersöka möjligheten att använda 
modern teknik för att stänga av vindkraftverken under kritiska perioder t.ex nattetid 
vid lite vind. 

Vi föreslår också att utbredningen av barbastell undersöks vidare i kombination med 
att aktuell forskning studeras t.ex om artens flyghöjd är undersökt. 

Naturvårdsverkets vägledning angående barbastell ger upphov till ett fortsatt arbete 
som först bör eftersträva att ta reda på om det finns en koloni i området. Finns det t.ex. 
en koloni på den platsen där en inspelning möjligtvis gjordes under sommaren så 
ligger den utanför det föreslagna skyddsavståndet på 2 km ( Ahlén & Baggøe 2013). 

Vi ska ha i åtanke att rekommenderat skyddsavstånd till kolonier av barbastell, och 
artrika miljöer,  är 2 km (Ahlén & Baagøe 2013) och vi vet inte var kolonin är men att vi 
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bedömer att det är mera troligt att den är utanför området än där vi haft 
inspelningsutrustning ute.
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8. Kartbilagor

Kartbilaga 1 Inventerade sträckor

Lägen för de sträckor som inventerades manuellt under sommaren 2013.
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Kartbilaga 2 Placering av autoboxar

Läget för utplacerade autoboxar under sommaren och sensommaren 2013. Numret 
anger respektive inspelningsplats. Data redovisas i tabell 2. 
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Kartbilaga 3 Särredovisning av platser med barbastell

Läget för autoboxar med registrerade förekomster av barbastell.
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den 13 maj 2020 08:44
VB: Vimmelstorp Vindkraftpark

Hej 

Efter att ha läst fågelrapporten ser jag att Tronebosjön har ingått i dels 3 km buffert och 1 km buffert. Även som 
linjen går igenom sjön så gör man naturligtvis noteringar på eventuella fåglar i hela sjön. Tronebosjön nämns vid 
flera tillfällen i rapporten och min bedömning är att den har inventerats vid vår besök 2013.  

Kommentaren från Bengt-Göran Ericsson tyder på att det har funnits en osäkerhet i om Tronebosjön är intressant 
eller inte ur ett fågelperspektiv. Utifrån vår inventering kan vi bedöma att inte tillräckligt med observationer har 
gjorts vid sjön för att särskilt lyfta sjön som unik för fågelfauna.  

Sammanfattningsvis är min bedömning att Tronebosjön har inventerats i samband med vår besök 2013 men att 
denna inte har framstått som avvikande ur ett värde för fåglar som skulle kunna vara känsliga för vindkraft. Detta 
också utifrån att närmsta verk ligger ca 1 km bort.   

Jakob 

Affärsområdeschef Energi och naturresurser

Senior miljökonsult

Datum: tisdag 12 maj 2020 11:06 
Ämne: Vimmelstorp Vindkraftpark 

Hej, 

Tack för samtalet. 

Tacksam för alla hjälp i denna kompletteringsfråga! 

Med Vänlig Hälsning  
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Insändare Värnamo Nyheter

Vimmelstorp – en ödesfråga
Gränsområdet Gislaved – Hylte hotas åter av vindkraftsprojektet Vimmelstorp. Mönstret 
känns igen. Svensk landsbygd och natur har blivit en internationell handelsvara. Giriga 
bulvanföretag gör snabba klipp, med stöd av svenska konsultbolag, undermåliga MKB, 
generösa subventioner och slapp miljöprövning. 95 % av ”landgrabbingen” säljs vidare till 
europeiska fondbolag eller kinesiskt kärnkraftbolag. Invånarna i Grimsås blev offer för 
statens cyniska vägran att ändra förlegad beräkningsmodell eller”praxis 40 dBA”. 
Internationella studier visar att dunkande ljud kan upplevas på 3,5 km nattetid. WHO:s nya 
regelverk (2018) underkänner filtrerat dBA-värde, då det inte redovisar effekterna av 
lågfrekvent ljud. Än värre är statens mörkläggning av verkens emission av infraljud, 
markvibrationer och turbulens, och deras destruktiva effekter på folkhälsa, klimat, 
ekosystem och skogsnäringen.
Fakta tyder på att de kraftiga pulserna (< 3 Hz) komprimerar kroppsorgan och orsakar 
patologiska och depressiva effekter.
Tyska specialistläkare anger 60 dBZ som gräns för hälsoeffekter, motsvarande 10 km från 
ett enda verk. De har i ett Öppet brev varnat den tyska regeringen för allvarliga 
folkhälsoeffekter.
Det handlar inte längre om marginaliserad landsbygd utan berör nu också landets 
centralorter.
Markvibrationer i våtmarker komprimerar torvskikten och skogarnas humusskikt, vilket 
ökar utsläpp av CO2 och metan och ändrar markens porositet, syrehalt, kolbalans och 
vattenupptagning.
Mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rotsystem störs och försämrar 
näringstillförseln.
Havsbaserade vindkraftverk kondenserar luften så att nederbörden faller i havet. Tyska 
beräkningar visar att kraftverken höjer medeltemperaturen 0,27 0C. Samband ses med 
den extrema torkan 2018. Media talar om tredje torråret i rad och skogsdöd på 30 %. 
Turbulens bakom verken hindrar daggbildning och höjer marktemperaturen (0,7-3,7 0C). 
Christian Voigt varnade för en ekologisk katastrof redan 2014, då han konstaterat att tyska 
verk dödade 300.000 fladdermöss/år. Ökade insektsskador höjer halten av skadligt ozon.

Detta vansinne måste stoppas. Den energifokuserade centrala myndighetskulturen måste 
brytas och ledas in på demokratiska spår av en parlamentarisk delegation med uppdrag 
att utvärdera de destruktiva effekterna enligt 2 § p4 Klimatlagen, så att beslut ”vilar på 
vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och
miljömässiga överväganden”.

God Livsmiljö Hylte

Rubbade ekosystem, ökad fragmentering, barriäreffekter, dödande av
predatorer,Effekterna på barns utveckling i dessa miljöer är oklara.
Därtill de ovan beskrivna dämpande effekterna på skogarnas tillväxt, som drabbar stora 
områden och skogsägare som har angränsande marker till de skogsägare som mot 
ersättning upplåtit sina marker åt de internationella spekulanterna.
Vindkraftens indirekta negativa klimateffekter



Kroppsorganen är fullt utvecklade först vid 12 års ålder. Finska mätningar som visar

ackumulerade bullermattor ö+ver en tredjedel av landet är oroande.Ministern mörklägger

vetenskapliga fakta om vindkraftens direkta och indirekta negativa klimateffekter genom

- uttorkning och långa torkperioder. Kanadensiska och amerikanska forskare (Keith och

Miller) har visat att havsbaserade vindkraftverk pressar ut fuktigheten ur atmosfären, så att

luften ärV torr när den når land. Detta får direkt negativ global klimateffekt som inte

motvaras av de långsamt miskade utsläppen av CO2. Tyska beräkningar visar att landets

30500 vindkraftverk höjer medeltemperaturen med 0,27 C och medverkar till allt längre

torkperioder. De ser samband med den extrema torkan 2018. (windkraft-wenn-

klimaschutz-zum-klimakiller-wird. Dagmar Jestrzemski). Kinesisk statistik visar upp till 80

% mindre regn vid stora vindkraftindustriella anläggningar. I själva verket har alla

forskningsresultat om vindkraftsverkens uttorkningseffekter ignorerats av de politiska

systemen under många år.

Varav flera migrerande arter som vistas i Sverige. Det totala europeiska dödstalet är
givetvis ännu högre. I Sverige dödas ca 7 fladdermöss/år o vindkraftverk, under kritisk
födosökstid och flyttningarna på hösten och våren. Det handlar inte längre enbart om
barkborren.
- ökade utsläpp av CO2 och metan, som orsakas av markvibrationer i våtmarker och

skogarnas humusskikt. Ändring av markens porositet, syre och kolbalans.

- minskad upptagning av CO2 ur atmosfären genom lägre tillväxt orsakad av

markvibrationernas störning av humusskiktet, symbios och fotosyntes, mikroorganismer

och insekters vibrationella kommunikationssystem, hämmad näringsomsättning och

uttorkning.

- ökade egensvängningar i trädstammar, som stärker rotsystemen på bekostnad av

stammar, grenar och produktiv blad- och barryta.

- minskad skogsareal.

Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forskningsstationer

börjat släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare tagit upp – ca 3-4 ton CO2/hektar och år.

Svampar kan ligga bakom de ökade utsläppen. Vindkraftens indirekta klimateffekter kan

vara tredubbelt högre än den officiella eller ca 45 g CO2/kWh. Detta måste utvärderas.

Klimateffekterna från de planerade 10000 verken i Nordsjön och runt den danska och
svenska kusterna, kan bli förödande för norra Europa. Detta utvecklas av de amerikanska
experterna (warning-wind-power-warms-local-climate-for-next-hundred-years-needs-5-20-
times-as-much-land). De redovisar låg energitäthet, 1,5 graders lokal temperaturökning
och att det behövs 5-20 ggr mer landyta för att få full effekt än vad som beräknats.
Energitätheten sägs vara upp till 100 ggr mindre än beräknat. Landytan är för liten och det
tar närmare 100 år innan man får effekt.
Det ger flera paradoxala effekter.

 längre torkperioder, risk för sämre skördar och foderbrist. Höjda livsmedelspriser.
 ökad energiförbrukning och kostnader för konstbevattning
 sänkta grundvattennivåer och risk för dricksvattenbrist
 ökad energiförbrukning för luftkonditionering
 torkskador på mager skogsmark och rubbning vid ekosystemen, risk för ökade

insektsangrepp
De extrema utbyggnadsplanerna om 100-125 TWh vindkraft bär inte heller sina kostnader
för

 ökad ohälsa för stora medborgargrupper inom 15 km. Påverkan av
sjukvårdssektorn.
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 skadade/kraschade ekosystem och motverkande effekt på de nationella
miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Levande
skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv och Storslagen fjällmiljö

 extremt ökade kostnader för kraftöverföring. 5-10 ledningar nord-syd.
 återställning av natur. Fundament (2000 ton betong och 80 ton armering), kablar

och geoduk tillåts ligga kvar i marken vid avveckling. Evig deponering är otillåten av
EU.

 återvinning av epoxymaterial ur slitna vingar och maskinhus.
 låga neodymkostnader genom naturvidriga utsläpp av radioaktivt material i Kina
 minskad skogsproduktion genom uttorkning, insektsskador, ozolytprocess,

arealförluster
 extra 25 TWh för eller massiva energilager (Batterier) för att klara effektbalansen
 privatekonomiska förluster genom sänkta fastighetsvärden, skogsskador,

förslumning, intrång i annan verksamhet, förlorad rådighet och rekreationsvärden.

Ditt resonemang erkänns av vindkraftsbranschen i sitt rop på hjälp från statsmakterna.
26 februari. 2020, Vindkraftverkens livslängd har överskattats
https://www.energinyheter.se/20200226/21532/vindkraftverkens-livslangd-har-overskattats
Många nystartade vindkraftsbolag står vid ruinens brant. En del har redan gått i konkurs,
och flera kommer att bli beroende av statligt stöd för att överleva. Orsaken till det är flera,
men en av de viktigaste är skenande drifts- och underhållskostnader. Investerare som
satsat stora pengar i vindkraft har räknat tidigare med minimala underhållskostnader –
vindkraftverken skulle snurra i princip underhållsfritt under många år, trodde man. Men så
har det inte blivit. Inte minst har turbinernas livslängd överskattats. Den uppskattas idag till
bara 10-15 år, enligt Svensk Vindkraftsförening. Och att byta ut turbin är nästan lika dyrt
som att bygga ett nytt vindkraftverk, enligt branschföreningen. Svensk Vindkraftsförening
slår nu larm och skriver att de låga intäkterna från försäljningen av el och certifikat idag
inte ens täcker kostnaderna för drift och underhåll av vindkraftverken……………..
Detta har också bekräftats av studie vid Chalmers, som konstaterar att många verk är
placerade på olämpliga platser med stark turbulens. Det finns verk som tvingats byta
växellåda tre gånger på 15 år.
Chalmers råder att operatörerna bör ställa ned effekten på dessa verk.

…………...

Angående inslag om minskad vindkraftsutbyggnad i Tyskland

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7414635

Tyskland har nu ca 1000 lokala föreningar som är anslutna till EPAW, European Platform

Against Windpower. Se hemsidor EPAW o Windwahn

Medvetandet har ökat om indraljudens o markvibrationernas allvarliga hälsoeffekter.

Allt fler fakta tyder på att energipulserna komprimerar kroppsorgan och orsakar

patologiska och depressiva effekter vid långtidspåverkan.

- Kasprzak C. Dämpad aktivitet i hjärnan och andningscentrum efter 20 min exponering av

ljud som inspelats från ett vindkraftverk på 750 m.

- Vahl C-F. Försämrad hjärtmuskelkapacitet, 20 %. ”Ljudet slår som en hammare”.

- Alves-Pereira M. Patologiska förändringar i hjärtsäck, lungor och blodkärl.

Degenererande effekter på hjärnan. https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285

- Eric Zou. Samkörning av offentliga databaser i USA, visade signifikanta samband mellan

självmord och vindkraftsetablering (10-25 km). I synnerhet för äldre individer i

förhärskande vindriktning.
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Detta är alarmerande då tyska specialistläkare, Ärzte für Immissionsschutz, anger 60 dBZ

som gräns för hälsoeffekter, motsvarande 10 km från ett enda verk. Organisationen har i

ett Öppet brev till den tyska regeringen varnat för infraljudets folkhälsoeffekter. Bilaga 2.

Forskaren Stephen Kaula har i uppföljningsstudie ”Untersuchung zu gesundheitlichen

Beeinträch-tigungen von Anwohnern durch den Betrieb von Windenergieanlagen” (2019-

05-19), varnat för att Förbundsrepubliken kan förvandlas till ett land för ”sömnlösa,
irriterade och sjuka”. Bilaga 3.
En viktig faktor är att det acceptabla gränsvärdet sjunker med exponeringstiden och kan

ligga på 60 dBZ efter ca två år. Vissa arbetsmiljöer har också höga infraljudsnivåer.

Effekterna på barns utveckling i dessa miljöer är oklara. Kroppsorganen är fullt utvecklade

först vid 12 års ålder. Samband med bullrig uppväxtmiljö och sämre studieresultat är

vetenskapligt belagda.

Finska mätningar som visar ackumulerade bullermattor över en tredjedel av landet är

oroande. Bilaga 4. Studie visar tredubbla symptom efter driftstart av

vindkraftsanläggningar upp till 15 km.

I synnerhet för bostäder i områden som omges av flera vindkraftsparker. Regeringens

beslut om Markbygdens 1101 verk, 8 km från Piteå centralort, måste därför betraktas som

ett ansvarslöst, okontrollerat medicinskt experiment som borde omprövas. Området är ca

10x5 mil.

Forskning måste också fastställa vindkraftens indirekta negativa klimateffekter genom

- ökade utsläpp av CO2 och metan, som orsakas av markvibrationer i våtmarker och

skogarnas humusskikt. Ändring av markens porositet, syre och kolbalans.

- minskad upptagning av CO2 ur atmosfären genom lägre tillväxt orsakad av

markvibrationernas störning av humusskiktet, symbios och fotosyntes, mikroorganismers

och insekters vibrationella kommunikationssystem, hämmad näringsomsättning och

uttorkning.

- minskad daggbildning orsakad av turbulens bakom verken. Varmare luft höjer den lokala

marktemperaturen (0,7-3,7 0C), vilket leder till uttorkning. Kinesisk satelitstudie visade

minskad vegetativ tillväxt över 9 km.

- rubbade ekosystem, ökad fragmentering, barriäreffekter, dödande av predatorer, ökade

insektsskador = frätande oxylytprocess.

- ökade egensvängningar i trädstammar, som stärker rotsystemen på bekostnad av

stammar och minskad bladyta.

- minskad skogsareal.

Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forskningsstationer

börjat släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare tagit upp – ca 3-4 ton CO2/hektar och år.

Svampar kan ligga bakom de ökade utsläppen. Vindkraftens indirekta klimateffekterna kan

vara tredubbelt högre än den officiella eller ca 45 g CO2/kWh. Detta måste utvärderas.

Neodymium-brytningen i Kina frigör extrema mängder radioaktivt avfall.

De enorma industrizonerna utgör ett allvarligt hot mot ekosystemen och det globala

artskyddet. Varje form av ljud eller vibration tränger genom kroppsytan hos biologiska

organismer. Vindkraftverkens vingspetsar roterar i 300 km/h. Fåglar, insekter och

fladdermöss kan inte bedöma denna fara. De kraftiga ändringarna av lufttrycket orsakar

kollaps och inre blödningar i deras lungor. Antalet offer är dramatiska. Större rovfågelarter

träffas direkt av de roterande vingarna när de lockas till kadaver, som ligger under

vindkraftverken. Biodlare rapporterar ackumulerade förluster av bisamhällen i närheten av



vindkraftverk. Orsaken tros vara störningar i kommunikationen som sker genom ljud och 
vibrationer från bakkroppen vid 110 dB och frekvensen 13 Hz, vilket motsvarar nivåer från 
vindkraftverk i närområdet. Liknande effekter kan förväntas i myrkolonier och hos 
skalbaggar. 5 - 6 miljarder insekter dödas per dag av vindkraftverkens vingar under den 
varma säsongen i Tyskland. Djur som inte kan undkomma ljudet på grund av bundenhet 
till betesmark eller stallbyggnader visar symtom på stress och deformiteter hos unga djur. 
Hittills finns det knappast någon kunskap eller forskning om dessa effekter på 
mikroklimatet och växtlivet. År 2019 återstod bara 30 % av insekterna i Tyskland och 
fältfåglarna hade minskat med 56 %. Samma effekter har redovisats för sjöfågel i Irländska 
sjön efter uppförande att stora offshore-anläggningar. Dödandet fortsätter.
De summariska miljötillstånden är ofta civilrättsligt orättfärdiga då drabbade människor, 
utöver ohälsa och sjukdom, påtvingas stora privatekonomiska förluster genom sänkta 
fastighetsvärden, försämrad skogstillväxt, intrång i verksamhet och förlorad rådighet. Detta 
sker utan att medborgarna kompenseras av de internationella aktörerna. Den lilla 
människan saknar kunskap och medel för att föra rättslig process för att ställa berättigade 
skadeståndskrav. Det handlar inte längre om en marginaliserad landsbygd utan skadorna 
når nu stora grupper inom större centralorter.
Statliga myndigheter genomför inte de breda och djupa vetenskapliga riskanalyser som 
krävs för att utvärdera vindkraftens ackumulerande negativa effekter. Detta kan leda till 
accelererande underminering av vårt sjukvårdssystem, ekosystemen som utgör basen för 
vår framtid och den nationella skogsnäringen.
Med vänlig hälsning
Ove 
God Livsmiljö Hylte
……………...
Vindkraft är en mörklagd klimatbelastning. Turbulens pressar ned varmare luft på natten som
uttorkar markens humusskikt (Ingen dagg). Harvard-rapport visar att de termodynamiska effekterna
vid extrem vindkraftsutbyggnad kan höja medeltemperaturen i USA med 0,24 C och lokalt 1,5 C
under nätterna. Markvibrationer och infraljud komprimerar torven i våtmarker så luften får tillträde
och orsakar ökade utsläpp av koldioxid och metan. Komprimering av humusskikten blockerar CO2-
upptag i marken och stör mikroorganismerna som svarar för nedbrytning av växtmaterial, De lever i
symbios med träden genom näringsåterföring och vätsketillförsel i utbyte mot kolhydrater.
Vibrationer stärker rotsystemet på bekostnad av stammar och bladverk. Utslagning av naturliga
predatorer medför ökade insektsskador och skadlig ozon-bildning (ozolytprocessen). Minskad
vegetativ tillväxt , uttorkning under känslig växtfas, nedisning och brottskador, samt stora
arealförluster sänker den naturliga upptag-ningen av klimatgaser och skadar skogsnäringen.

Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsen och Fäbodlidens forskningsstationer

börjat släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare tagit upp – ca 3-4 ton CO2/hektar och år.

Svampar kan ligga bakom de ökade utsläppen. De indirekta effekterna kan vara trefaldigt

högre än de officiella 15 g/kWh.

Infraljuden är dessutom ett allvarligt hot mot folkhälsan och det nationella

sjukvårdssystemet. Markbygdenprojektet är inte utvärderat.



Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun den 24 augusti 
2020

Tillägg till fågelinventering Vindkraft Vi mmelstorp. Diarienr 551-15501-19

Flera observationer av röd glada har gjorts i området och ett bo som troligen tillhör arten finns ca 1,5 
km SO om det vindkraftsverk som ligger längst i SO. 3 glador sågs i närheten av boet i juli 2020, vilket 
möjligen kan vara 1 par med en unge.

En häckningsplats för kungsörn finns ca 15 km NO om den planerade vindkraftsparken. Under 
häckningstiden har kungsörnen ett mycket stort jaktrevir och det är inte omöjligt att födosök kan ske 
så långt bort som i det planerade vindkraftsområdet. Man har t ex iakttagit kungsörn på födosök 
under häckningstid i Espås Hestra och dit är det över 20 km från häckningsplatsen. Nyligen dödades 
en häckande kungsörn av ett vindkraftverk i Jönköpingstrakten. Detta indikerar att man bör vara 
mycket restriktiv med att tillåta vindkraftverk i närheten av kungsörnhäckningar.

Flera spelplatser och häckningar av orre och tjäder finns i området, bl a en spelplats för orre där 7 
tuppar spelade på en plats, som enl inventeringen ligger under det rekommenderade avståndet på 
1000 m från närmaste vindkraftverk. Orren har minskat kraftigt de senaste 30 åren med 50-60 % och 
även om den ännu inte finns på rödlistan så är den minskande i området och spelplatser bör skyddas 
från störningar.

Genom Nissadalen förekommer ett frekvent rovfågelsträck under hösten. Nissan utgör då en ledlinje 
som fåglarna följer. Sträcket går ofta på en höjd som motsvarar höjden på vindkraftverken och risken 
för kollisioner är då stor. Eftersom sträcket går på ganska bred front ligger området för den planerade 
vindkraftparken inom det möjliga sträckområdet.

Med hänsyn till dessa synpunkter bör den planerade vindkraftparken inte ges tillstånd att uppföras.

Gislaved 2020-08-19

Västbo Fågelklubb
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NOTER 

Övriga noter 

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Vi har särskilt beaktat effekterna av covid-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling 

eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. 
Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad 

Not 10 Definition av nyckeltal 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
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Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns a11svar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolags lagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Anmärkningar 

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, 
hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Bolaget har vid flera tillfällen under räkenskapsåret inte i rätt tid betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt 
mervärdesskatt. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 
kap. 4 § aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor. 

Aukt revisor 

r-(lltolmpians överenssiämmefse 
rm� JDl'i., malet intygas: 

fi 
)l 1/J 

()7 2 ,-(f-?S'cll 
eno energy Sweden AB, Org.nr 556877-9598 



Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun

Från: Siv 
Datum: 19 augusti 2020 11:04:40 CEST
Till: Bengt Göran
Ämne: Vindkraft Vimmelstorp Nej Tack
Hej! Vi är antal fastighetsägare och fritidsboende runt om det det planeras att bygga upp hela 
9 st vindkraftsverk!  Vi motsäger oss alla att detta ska bli av! Jag och många med mig vill ha 
hjälp med att stoppa detta ... Alla vill ju värna om lugnet ... att kunna bo på landet... kunna ta 
över sin släktgård..värna om fågel och djurlivet och att må bra utan en massa oljud , reflexer 
från vingar och framförallt vindkraftverket hela dominans i omgivningen. Vindkraft 
Vimmelstorp NEJ TACK
Mvh Siv o Tommy Koshult
Hanna o Markus 
Emma Theorin
Jonny Klang

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?C=Bk8uWZoK4hrzTQZQmBF-V2kXuYL0yOcOqfTLBbCls9brJplq2EjYCA..&URL=mailto%3abengt.goran.g.ericsson%40gislaved.se
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §147 Dnr: MMIL.2020.276

Yttrande till kommunstyrelsen över ansökan om uppförande av
vindkraftverk på fastigheterna Vimmelstorp 1:3, Vimmelstorp 1:5,
Vimmelstorp 2:2, Vimmelstorp 3:3, Skatekull 1:4 och
Reftele-Rem 2:1, Gislaved

Beslut
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo lämnar följande yttrande:

Bygg- och miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige ska tillstyrka Eno Energy
Sweden AB:s ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftparken under följande
förutsättningar:

Miljöprövningsdelegationen ska säkerställa att vindkraftverken inte går emot
Gislaveds kommuns översiktsplan gällande att vindkraftverk inte tillåts närmare
värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter. Anser miljöprövningsdelegationen att
detta är ett orimligt krav ska en bedömning göras hur allvarliga konsekvenserna
blir på de värdefulla kulturmiljöerna innan ett beslut tas.

Miljöprövningsdelegationen ska säkerställa att vindkraftverken inte går emot
underlaget "vindkraft" till översiktsplanen gällande att vindkraftverk inte ska
placeras närmare än 1000 meter till boplats för stora och medelstora rovfåglar.
Anser miljöprövningsdelegationen att detta är ett orimligt krav ska en bedömning
göras hur allvarliga konsekvenserna blir på rovfåglarna innan ett beslut tas.

Vindkraftverkens hinderbelysning ska anpassas så att störningar från denna
minimeras.

Reservationer
Nicklas Westerholm (WEP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

Ärendebeskrivning
Eno Energy Sweden AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen
Östergötland ansökt om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för
vindkraftverk i Gislaveds kommun. Ansökan omfattar uppförande och drift av
maximalt nio verk med en totalhöjd på maximalt 200 meter.

Kommunstyrelsen har den 2 juli 2020 efterfrågat bygg-och miljönämndens
yttrande över ansökan.

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 21
kap 13 § miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt följande verksamhetskod
40.90 B "Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart
eller ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter".

Yrkande
Nicklas Westerholm (WEP) yrkar med nedanstående argument avslag till ansökan
om Vindkraftsetableringen i Vimmelstorp i dess helhet:
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De boende i området har starkt motsatt sig en etablering av vindkraft i deras
boendemiljö.

Ljud, vibration samt skuggning från vindkraftverk på 200 m har visat sig mycket
störande för boende på så kort avstånd som 1000 m mellan bostad och
vindkraftverk. I vår kommun är Äspås utanför Hestra ett talande exempel. Hänsyn
till kommunens invånare måste gå före utländska bolags nyetableringar av
industriområden i tidigare tysta naturområden.

I området finns dokumenterat rödlistade fladdermöss och rovfåglar som Kungsörn
och Glada m.fl. Vindkraftverk har visat sig vara en ofta förekommande dödsorsak
för fladdermöss och rovfåglar som Kungsörn.

I ansökan används måttenheten dB(A) för mätning och kalkyler av ljudpåverkan.
Denna logaritmiska skala tar inte hänsyn till de lågfrekventa ljud som de 200 m
verkens stora och breda rotorblad genererar. Vi anser att kommunen ska kräva
att ljud även mäts och redovisas i enheten dB(Z).

I ansökan har man använt sig av illustrationer och gestaltningar av vindkraftverkens
synlighet i miljön. Detta har gjorts med fotografier tagna på sommaren med
mycket grönska på träd och växtlighet. Det ger inte en rättvisande bild då det
under senhöst, vinter och tidig vår inte finns blad på träden som skymmer
vindkraftverken. Man har även vid vissa fastigheter valt att ta bild i en vinkel där ett
större träd skymmer ett eller flera verk. Om bilden tagits i en annan vinkel hade
synligheten varit påfallande större. Vi anser detta vara ett oärligt och oseriöst sätt
att illustrera påverkan.

Det finns i ansökan inga befästelser och garantier för avvecklingen av verken efter
att de tjänat ut eller havererat. Det bör finnas krav på en bankgaranti eller
likvärdig säkerhet. Det finns heller ingen skrivelse om att åtaganden och
skyldigheter av ett avtal ovillkorligt ska överföras till ny ägare vid en eventuell
försäljning av verken.

Ett av verken står på gränsen till byn Kärringanäs i Hylte kommun. Det ena verket
är placerat mindre än 1000 m från bebyggelse i grannkommunen. Vi kan inte hitta
något om samråd med Hylte kommun, som har en begränsning av verk till
maximalt 150 m höjd i sin vindkraftpolicy. Att då föreslå tillåtelse på uppförande av
ett 200 m verk på ett avstånd av ca 300 m från kommungränsen är inte
acceptabelt.

Bolaget har inte kunnat uppvisa att de har ekonomiska förutsättningar att uppföra
och driva detta projekt ansvarsfullt. Historiken kring flera av bolagen i den Tyska
koncernen har inget bra renommé. Så sent som i februari 2020 utfärdade
Bolagsverket ett likvidationsföreläggande på ett dotterbolag till bolaget Eno
Energy. Samt att senaste revisionsrapport i bolaget inte var till bolagets fördel.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Nicklas Westerholms yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag.
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Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Nicklas Westerholms yrkande.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 1 nej-röst för Nicklas
Westerholms yrkande antar bygg- och miljönämnden arbetsutskottets förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare Parti Ja-röst Nej-röst

Magnus Sjöberg C x

Patric Bergman M x

Björn Olsson L x

Nicklas Westerholm  WEP x

Frank Josefsson S x

Leif Gustafsson S x

Ann-Christine Simonsson C x

Sven Andersson C x

Lukas Yassin MP x

Jonas Kristiansen Adelsten S x

Joakim Stål S x

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-08-11 - BmGTau §122
Tjänsteskrivelse
Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken, från verksamhetsutövare,
2020-06-26
Komplettering från verksamhetsutövare, 2020-06-26
Gislaveds kommuns översiktsplan, 2020-12-15
Gislaveds kommuns vindkraftpolicy, 2008
Vindkraft, underlag till översiktsplan, 2016-02-02

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Zusammenfassung 

Anhand einer retrospektiven Beobachtungsstudie wurde der Frage nachgegangen, ob 
gesundheitliche Schädigungen von Anwohnern durch den Betrieb von Windenergieanlagen 
vorliegen. Dies wird von ausländischen Studien zwar nahegelegt, die Kausalität und das Ausmaß 
der Belastung, die über eine Störwirkung hinausgehen soll, wird aber in Deutschland generell 
bestritten. An dokumentierten Einzelfällen von Anwohnern konnte mit dieser Untersuchung 
nachgewiesen werden:  

In kausalem Zusammenhang mit dem Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich 
erlaubten Entfernungen zur Wohnbebauung treten mit hoher Signifikanz reproduzierbare 
schwere Schlafstörungen auf, die das Maß von Belästigung oder bloßer Störung weit 
überschreiten und als ernste Gesundheitsschädigung einzustufen sind. 

Dabei legen verschiedene Beobachtungen nahe, dass die wesentliche gesundheitliche 
Schädigung über eine Infraschallemission ausgelöst wird, deren Schall-Charakteristik dabei wohl 
entscheidender ist als ihr Schalldruckpegel (d.h. „die Lautstärke“ im Infraschallbereich). 

Eine konservative Abschätzung des epidemiologischen Ausmaßes der Schallerkrankung durch 
den Betrieb von Windenergieanlagen in Deutschland kommt dabei zu einer alarmierend hohen 
Zahl von Betroffenen, die ein unmittelbares politisches Handeln erforderlich macht. 

Im Rahmen des Windenergieausbaus in Deutschland kommt es zu erheblichen sozialen 
Verwerfungen und Konflikten im ländlichen Raum, bei denen die Windenergieanlagen-Anwohner 
erhebliche Benachteiligung und Diskriminierung erfahren. 

Einleitung 

Deutschland versucht seine CO2- Emissionen zu senken. Eines der wesentlichen Elemente, um 
das zu erreichen, ist der von der Politik gewollte Ausbau der Windenergie. Nun ist Deutschland 
ein Land mit wenig Küste, damit wenig Wind und deshalb ist die Effizienz des deutschen 
Windparks mit 21 %1) im Vergleich zu anderen Ländern gering 2).  

Diesen Standortnachteil versucht man mit mehr Windrädern auszugleichen, die über das ganze 
Land verteilt werden. Aktuell drehen sich bei uns inzwischen über 30.000 Windenergieanlagen. 
Wir haben damit das lange Zeit führende und deutlich kleinere Dänemark in der Bebauungsdichte 
mit Windenergieanlagen an Land überholt. 

Nirgendwo auf der Welt stehen also mehr Windenergieanlagen auf gleicher Fläche als in 
unserem dicht besiedelten Deutschland. Und diese Anlagen werden wegen der teuren 
Anschlusskosten an das bestehende Stromnetz möglichst nahe an Ortschaften errichtet. 
Gleichzeitig wurde politisch beschlossen, den Ausbau weiter massiv voranzutreiben. Und das soll 
vor allem mit immer leistungsstärkeren Anlagen erfolgen. Ein in mehrfacher Hinsicht weltweit 
einzigartiges Unterfangen. Insofern hat Deutschland, das sich in dieser Entwicklung als Vorbild 
und Vorreiter auf der Welt versteht, auch die besondere Verantwortung sicherzustellen, dass bei 
diesem bisher einmaligen technischen Großversuch die Gesundheit der Bevölkerung nicht 
darunter leidet.  

Deutschland müsste also eigentlich weltweit führend dabei sein, Methoden und Mittel zu 
einzusetzen, die sicherstellen, dass der Betrieb von Windenergieanlagen Anwohner nicht 
gesundheitlich schädigt. Und da in Gesundheitsfragen das Vorsorgeprinzip gelten muss, hätte 
man inzwischen das beste und sensitivste System der Überwachung möglicher gesundheitlicher 
Nebenwirkungen beim Betrieb von Windenergieanlagen auf die Beine stellen müssen, ähnlich 

ovebj
Markering

ovebj
Markering

ovebj
Anteckning
I kausalt samband med driften av vindkraftverk i officiellt tillåtna avstånd till bostadsutvecklingen inträffar med hög sannolikhet reproducerbara tunga sömnstörningar, som överstiger måttet på belastning eller som långt översrkrider störningar och ska klassificeras som allvarliga hälsoskador.

ovebj
Markering

ovebj
Anteckning
att den väsentligaste hälsoskadorna orsakas av ett infraljuds emission

ovebj
Anteckning
En konservativ uppskattning av den epidemiologiska omfattningen av ljudrelaterad sjukdom som orsakas av drift av vindkraftverk i Tyskland leder till ett oroväckande stort antal drabbade personer, vilket kräver omedelbar politisk åtgärd.

ovebj
Anteckning
Som en del av expansionen av vindkraft i Tyskland finns det betydande sociala konflikter och konflikter på landsbygden, där invånare vid vindkraftverk upplever betydande nackdelar och diskriminering.
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wie eine funktionierende unabhängige Arzneimittelaufsichtsbehörde oder eine 
Flugsicherheitsbehörde.  

Doch das ist absolut nicht der Fall. Von einem implementierten Verfahren und Meldesystem für 
mögliche Nebenwirkungen durch den Betrieb von Windenergieanlagen gibt es bis heute keine 
Spur. Die in dieser Frage prinzipiell zuständigen aber weder geschulten noch sensibilisierten 
Gesundheitsämter verweisen bei Anfragen stets nur auf die Grundsatz-Position des 
Umweltbundesamtes, das da seit Jahren unbeirrt behauptet: -Es gibt keinen Anhalt für eine 
gesundheitliche Schädigung durch den Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich erlaubten 
Abständen zur Wohnbebauung-, obwohl es bei diesem weltweit einmaligen technischen 
Großversuch gar keine systematische Erfassung möglicher Nebenwirkungen verfolgt. Es gibt 
zwar einige Untersuchungen unter Laborbedingungen, die bei Kurzzeitexposition und hohen 
Infraschalldruckpegeln deutliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zeigten (LUBW zu 
Infraschall 3)), eine empirische Forschung über die langfristigen Nebenwirkungen des 
Windenergieausbaus gab und gibt es in Deutschland nicht, ja noch nicht einmal eine einfache 
Umfrageaktion bei den Anwohnern. Unseres Wissens ist der Untersucher dieser Studie der erste 
Arzt, der sich die Mühe gemacht hat, durch das Land zu fahren, um mit Betroffenen vor Ort zu 
sprechen.  

Ähnlich sieht es bezüglich der Erforschung der Infraschallwirkung aus, die den 
wahrscheinlichsten Mechanismus für ernstere Erkrankungen durch Windenergieanlagen darstellt. 
Tatsächlich gibt es seit Jahren hunderte von überwiegend ausländischen Untersuchungen und 
Zusammenfassungen solcher Studien, die sehr unmissverständlich eine gesundheitsschädigende 
Wirkung und deren Erkrankungsweg belegen4-7). Bereits 2007 hatte das Robert Koch Institut in 
einer umfangreichen Positionierung auf die Infraschallproblematik hingewiesen und weitere 
Untersuchungen empfohlen8). Und eine seit Jahren zunehmende Zahl von Medizinern in 
Deutschland heben dieses Problem hervor. (z.B. Ärzte für Immissionsschutz: Aefis 8) und der 
aktuelle -offenen Brief- von Fachleuten an die Verantwortlichen in der Politik.9)). Ein aktueller 
Artikel im Ärzteblatt spricht über den aktuellen Stand der Forschung: „Was die Erforschung der 
Gesundheitsrisiken angeht, legen – nicht überraschend – gerade jene Länder wenig Ehrgeiz an 
den Tag, die zu den größten Windparkbetreibern weltweit gehören.“ 10) Damit ist vor allem auch 
Deutschland gemeint.  

In Deutschland sieht die Politik aber kein Problem für die Gesundheit der Bevölkerung durch den 
Betrieb von Windenergieanlagen, auch wenn die Ärztekammer 11) und das Umweltbundesamt 
selbst in seiner Machbarkeitsstudie12) zum Windenergieausbau einen mangelnden Wissensstand 
beklagt. Dem gegenüber steht eine steigende Zahl von Menschen, die von sich von den Anlagen 
„krank gemacht“ fühlen.  

Diese hier vorliegende (zeitlich offene) empirische Untersuchung möchte also mit ihren ersten 
Ergebnissen im Rahmen ihrer begrenzten Mittel und Möglichkeiten einen Beitrag zur weiteren 
Klärung in dieser offenen Frage leisten, die nicht nur lokal für die stark belasteten Anwohner von 
Bedeutung ist, sondern auch für die Lokalpolitik eine große und zunehmende Herausforderung 
darstellt. Denn die auf Bundesebene ungeklärte und offenbar eher verdrängte Fragestellung einer 
gesundheitlichen Belastung der Anwohner führt insbesondere innerhalb der ländlichen 
Gemeinden zu erheblichen Konflikten. Denn dort werden die Windenergieanlagen aufgestellt, 
nicht in den Städten und den Siedlungszentren, in denen jedoch die politische Mehrheit der 
Befürworter des Windenergieausbaus wohnt.  

Die zentrale Frage dieser Untersuchung ist daher, wie die beharrliche Behauptung des 
Umweltbundesamtes: -Es gibt keinen Anhalt für eine gesundheitliche Schädigung durch den 
Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich erlaubten Abständen zur Wohnbebauung-, anhand 
der empirischen Beobachtungen zu werten oder möglicherweise zu falsifizieren ist. 
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Methodik 

Vorgeschichte und Entwicklung 

Durch den Kontakt mit dem Verein Deutsche Schutz-Gemeinschaft Schall für Mensch und Tier 
(www.DSGS e.V.) ergab sich die Möglichkeit, einer größeren Zahl von Menschen zu begegnen, 
die sich von den Schallimmissionen technischer Anlagen gesundheitlich geschädigt fühlen. Der 
Großteil dieser Betroffenen klagte über die Nebenwirkungen von Windenergieanlagen.  

Wie aus den Berichten zu entnehmen war, handelt es sich für die Betroffenen dabei immer 
wieder auch um tiefgreifende existentielle Erfahrungen, schwere gesundheitliche 
Beeinträchtigungen und drohender Vernichtung beruflicher Existenzen. Die Schilderungen der 
Situation, das intensive Leid und die Tatsache, dass viele der Betroffenen zum Schlafen 
regelmäßig sogar ihr Haus verlassen oder wegziehen müssen, sind dramatisch.  

So konkretisierte sich 2018 die Idee für diese Untersuchung als empirische retrospektive 
Beobachtungsstudie anhand von Falldokumentationen. Dabei sollten Schlafstörungen im 
Vordergrund der Untersuchung stehen, da diese in der Literatur 13-27) als eine der häufigsten 
Nebenwirkungen vom Betrieb der Windenergieanlagen angegeben werden. Eine zentrale Rolle 
spielt dabei deren Reproduzierbarkeit und damit die Möglichkeit diese statistisch kausal mit dem 
Betrieb von Windenergieanlagen in Verbindung zu bringen. Dies erschien der unmittelbar 
zielführende Weg zu sein, um eine wissenschaftliche Aussage zu der zentralen Frage treffen zu 
können.  

Retrospektive Beobachtungstudie an Falldokumentationen 

Für die Falldokumentationen wurden Personen gewählt, die von sich selbst vermuten, als 
Betroffene durch den Betrieb von Windenergieanlagen als Anwohner zu leiden. Von den 98 
dokumentierten Fällen wurden 53 am Wohnort aufgesucht und ärztlich interviewt 28). 
Überwiegend wurde frei erzählt, ggf. aber durch Nachfragen insbesondere die Anamnese des 
Schlafverhaltens und mögliche Folgewirkungen anhand eines Fragenkatalogs ermittelt. Erfragt 
wurde auch, ob die Schlafstörungen reproduzierbar waren und welche psychosozialen 
Auswirkungen man ggf. mit dem Betrieb der Anlagen in Verbindung bringt. 

Zentrales Symptom der Untersuchung: chronische Schlafstörungen 

Eine Schlafstörung wurde dann als reproduzierbar gewertet, wenn folgender Zyklus des 
Auftretens und Verschwindens der Schlafstörungen mindestens zweimal erfahren wurde:  Beginn 
der Schlafstörungen in einem definierten zeitlichen Zusammenhang mit dem Betrieb (Wind) oder 
Inbetriebnahme von (ggf.) repowerten Anlagen. Und die Schlafstörungen enden in einem ebenso 
definierten zeitlichen Zusammenhang mit dem Wegfall der Immissionen (weitgehende Windstille, 
Abstellen der Anlagen oder Verreisen der Person aus dem Einflussbereich der Anlagen). In der 
Regel haben die Personen, bei denen diese Reproduzierbarkeit ihrer Schlafstörungen so 
festgestellt wurden, diese Erfahrung immer wieder gemacht, also deutlich häufiger als zweimal 
reproduzieren können. 

Zu den Standardfragen gehörten auch Fragen nach weiteren Beschwerden, wichtigen 
Vorerkrankungen bezüglich der geklagten Beschwerden, betroffenen Familienangehörigen und 
Nachbarn, Auffälligkeiten bei Wild-, Haus- oder Nutztieren, wie auch der Einstellung zur 
Windenergie vor dem Auftreten der ersten Beschwerden.  

Von den (mit Stand bis 14.5.2019) 98 dokumentierten Fällen wurden 54 Personen vor Ort 
interviewt und von 51 Personen eine Videodokumentation erstellt. Diese wurden dann in Videos 
(von ca. 10 Min Länge) zusammengefasst.  
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Da es sich bei dieser retrospektiven Beobachtungsstudie um keine verblindete und randomisierte 
Untersuchung handelt, schien es dem Untersucher wichtig, die Authentizität der Angaben der 
Betroffenen belegen zu können. Dafür wurde mit dem Einverständnis der Betroffenen bereits ein 
Teil dieser Videos 28) veröffentlicht. 

Konkrete Durchführung 

In der Zeit von November 2018 bis April 2019 wurden die ärztlichen Interviews vor Ort 
durchgeführt. Einzelne Befragungen erfolgten telefonisch. Aktuell werden in der zeitlich offenen 
Untersuchung zunehmend weitere Daten mittels eines erweiterten schriftlichen Fragebogens29) 
erhoben.  

Ergebnisse 

Deskriptive Ergebnisse 

Chronische Schlafstörungen (das in der Fallgruppe statistisch untersuchte Kriterium) 

Von den 98 Personen gaben 92 an, unter chronischen Schlafstörungen30) zu leiden, die sie in 
Verbindung mit dem Betrieb der Windenergieanlagen brachten. 76 Personen davon gaben eine 
mehrmalige Reproduzierbarkeit der chronischen Schlafstörungen an. 53 davon beschrieben 
Zeichen einer chronischen schweren Schlafstörung (Schweregrad 3) 31) mit Symptomen wie 
Tagesmüdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Leistungseinbruch, depressiven 
Reaktionen, Reizbarkeit, Angststörungen, Ruhelosigkeit und psychosozialer und/oder beruflicher 
Beeinträchtigung.  

Unter den Betroffenen befinden sich vier mittelständische Unternehmer und zum Teil deren 
Betriebs- und Familienangehörigen. In diesen Fällen ist die betriebliche Existenz durch 
Windenergieanlagen und deren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Angestellten und 
des Unternehmers selbst hochgradig gefährdet (chron. Schlafstörung Schweregrad 3). 

Weitere auffällige Symptome und Beobachtungen, 

die nicht in die statistische Auswertung eingehen, gleichwohl in der Diskussion und allgemeinen 
Bewertung als Hinweis gewertet werden und eine Rolle spielen. 

Gleichgewicht und Hören 

34 Personen berichteten über Beschwerden aus dem Symptomkomplex: Gleichgewicht, 
Hörstörungen, Ohrenschmerzen, Schwindel. Mehrfach wurde ein längerdauerndes Gefühl wie 
dumpfer Druck auf den Ohren beschrieben (wie bei einer Tubenbelüftungsstörung bei 
Luftdruckänderungen, z.B. Steigflug/Sinkflug im Flugzeug, hier aber wohl durch eine unhörbare 
Lärmbelastung und folgende Adaptation des Gehörorgans ausgelöst) und Tinnitus genannt. Im 
Falle einer älteren Betroffenen wurde über eine vermehrte Fallneigung berichtet, in einem 
anderen Fall von Unsicherheit im Straßenverkehr. 
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Schulische Leistungen 

Weitere auffällige Berichte betrafen 5 Kinder im schulpflichtigen Alter, die in ihrer schulischen 
Leistung deutlich bis massiv eingebrochen sind (Schlafstörung, Schweregrad 3). In einem Fall 
wurde der Besuch der Sonderschule angeraten. Dieses Kind ist inzwischen nach einem Umzug 
aus dem Einflussbereich der Windenergieanlagen zu einem der Besten auf der Realschule 
geworden. 

Repowering 

Von den Befragten schilderten 30, dass sie erst mit einem Repowering wirklich symptomatisch 
wurden. Wörtlich wurde fast gleichlautend geschildert, dass man die „kleinen Anlagen“ zwar als 
störend laut empfunden hätte, aber so richtig gesundheitliche Probleme habe es erst durch die 
„großen“ Anlagen (ca. ab 3 MW) gegeben. In drei Fällen wurde sogar gesagt, die repowerten 
Anlagen seien dabei durchaus hörbar leiser. 

Psychische oder psychiatrische Aspekte 

Im Falle einer dementen Familienangehörigen zeigte sich im Rahmen einer verstärkten 
Belastung (Starkwind) eine auffällig stärkere Verwirrtheit. In einem Fall bestand eine deutliche 
psychogene Überlagerung, die die Beurteilung erschwerte. Insgesamt war die Fallgruppe aber 
bezüglich einer Häufung primärer psychogener Komponenten unauffällig. 

Tiere 

Es zeigten sich völlig unerwartet viele Berichte über betroffene Haus- Nutz- und Wildtiere. In drei 
Fällen wurden glaubhaft überlange Tragzeiten von Rindern berichtet, die sogar einen (weiteren 
mittelständischen) landwirtschaftlichen Betrieb existentiell gefährdeten. Im Rahmen der 
Nutztierhaltung gab es gehäufte Schilderungen von Totgeburten (Kälber, Lämmer), Missgeburten 
(Kälber), sonstige Krankheiten (Pferde), Störungen der Fruchtbarkeit (Rind, Schaf, Hase) und 
Verhaltensauffälligkeiten (Rinder, Pferde, Hühner). Bei Haustieren betraf es 
Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden und Katzen. In großer Zahl wurde von einer deutlichen 
Reduktion an Wildtier-Sichtungen (Rehe/Hasen und Groß- und Kleinvögel) berichtet. 

Psychosoziale Auswirkungen 

Wie die Betroffenen durchgehend berichteten, stellt für sie das Unverständnis der Umgebung und 
der nicht-Betroffenen ein großes Problem dar, da diese ihr Leid nicht nachvollziehen können und 
in vielen Fällen nicht nachvollziehen wollen. Schallbetroffene werden recht schnell als 
Querulanten, psychisch krank oder unbelehrbare Windkraftgegner gebrandmarkt und 
gesellschaftlich ausgegrenzt. So will evtl. sogar der Lebenspartner nichts davon wissen. Auf 
Unverständnis stoßen die Betroffenen auch bei fast allen Ärzten und erst recht bei den Behörden 
und Gemeinden. Die Situation, einer Art von staatlicher Gewalt ausgesetzt zu sein, davon krank 
zu werden und niemand will einem in diesem Leid zuhören oder helfen, verstärkt das Gefühl der 
Hilflosigkeit.  
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Inhaltliche Ergebnis-Bewertung 

Statistische Auswertung des Erkrankungs-Musters: chronische Schlafstörungen 

Eine Schlafstörung liegt bereits vor, wenn ein nicht erholsamer Schlaf, Ein- oder 
Durchschlafstörungen über 4 Wochen lang hinweg und mindestens 3 Mal pro Woche bestehen. 
Eine chronische Schlafstörung, die auch nach Ablauf von 4 Wochen noch bestand, lag bei allen 
unseren 92 Fällen vor. Die gesundheitliche Bedeutung als ernstzunehmende Erkrankung wird 
allgemein unterbewertet, obwohl sie doch längerfristig zu erheblichen Folgekrankheiten 32) führt. 

Die Schlafstörungen unserer dokumentierten Fälle sind in 44 Fällen als chronisch leicht und 
mittelschwer und in 58 als chronisch schwer und damit als ernste Erkrankung zu werten. Dabei 
hängt das Risiko für weitere körperliche und psychische Folgeerkrankungen zusätzlich von der 
Dauer (Monate, Jahre) und individuellen Faktoren ab. 

Reproduzierbarkeit und Wahrscheinlichkeit 

Die Frage, ob eine Nebenwirkung auf eine bestimmte Ursache (Medikament, Behandlung, med. 
Maßnahme) zurückzuführen ist, kommt in der Medizin ständig vor und ist teilweise von vitaler 
Bedeutung. So berichten Patienten beim niedergelassenen Arzt häufig über eine Nebenwirkung 
und deren Ursache, die sie z.B. in dem kürzlich verschriebenen Medikament sehen. Da diese 
Einschätzung allerdings oft unzutreffend ist und sich hier ggf. sogar rechtliche Konsequenzen 
ergeben, hat die Ärztekammer zur Sicherung der Kausalität von Arzneimittelnebenwirkungen 
zwei Anforderungen gestellt 33) (relevant für die offizielle Meldung einer Arzneimittel-
Nebenwirkung). Eine Arzneimittelnebenwirkung wird als -mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit- gegeben angesehen, wenn die Nebenwirkung weitgehend plausibel und 
reproduzierbar ist. Reproduzierbarkeit ist gegeben, wenn die Nebenwirkung in zeitlichem 
Zusammenhang mit der Einnahme des in Frage kommenden Medikamentes auftritt. Dann nach 
Weglassen des Medikaments wieder verschwindet und dies mindestens einmal so wiederholt, 
also reproduziert wurde. In Anlehnung an diese medizinische Praxis wird hier dasselbe Verfahren 
angewendet.  

1. Ist die genannte Nebenwirkung: Schlafstörung durch den Betrieb von Windenergieanlagen in
der Nähe bzw. Umkreis plausibel?

1.1. Schlafstörungen sind die mit am Häufigsten geklagten Beschwerden von
Windenergieanlagen-Anwohnern und dahingehend eine plausible mögliche 
Nebenwirkung. 

1.2. Die Schallwirkung von Windenergieanlagen ist für den Infraschall bei Windparks bis in 
über 100 km Entfernung und bis in die Stratosphäre34) nachweisbar. Somit ist 
wissenschaftlich die Fernwirkung gerade des Infraschalls auf einen lebenden 
Organismus über Distanzen von Kilometern hinweg ebenfalls eine plausible Möglichkeit. 

2. Ist die Nebenwirkung reproduzierbar?

Die vorliegende Studie definiert dieses Kriterium als reproduzierbar, wenn der folgende
Zyklus mindestens 2x gegeben war:

Die Schlafstörungen beginnen in zeitlichem Zusammenhang mit dem Betrieb (Wind) oder
Inbetriebnahme einer ggf. repowerten Anlage, und die Schlafstörungen enden in zeitlichem
Zusammenhang mit dem Wegfall der Belastung (weitgehende Windstille, Abstellen der
Anlagen oder Verreisen der Person aus dem Einflussbereich der Anlagen).
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Wahrscheinlichkeit des kausalen Zusammenhangs: 

Entsprechend der Kausalitätsanforderungen der Ärztekammer zu Arzneimittelnebenwirkungen ist 
bei gegebener Plausibilität und Reproduzierbarkeit mit „an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit“ von einer Kausalität auszugehen. Im Medizinrecht (z.B. für gutachterlichen 
Äußerungen und deren juristischer Interpretationen) 35,36) wird der Ausdruck „an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit“ mit einer über 99,7% bis 99,8%igen Wahrscheinlichkeit des 
positiven Kausalzusammenhanges interpretiert und im Medizinrecht juristisch auch so umgesetzt. 
Die Fehlerwahrscheinlichkeit liegt also bei einer plausiblen und reproduzierbaren Nebenwirkung 
bei unter 0.3 %. Das bedeutet für den Einzelfall, dass von 1000 solchen Fällen es sich maximal 
bei drei Fällen um Zufall und keinen Kausalzusammenhang handelt.  

Wir konnten also in 76 Fällen jeweils eine über 99%ige Wahrscheinlichkeit des 
Zusammenhanges von chronischen Schlafstörungen mit dem Betrieb von Windenergieanlagen 
nachweisen. Unsere Fragestellung ist aber allgemeiner Natur, nämlich ob chronische 
Schlafstörungen generell in einem kausalen Zusammenhang mit den betriebenen 
Windenergieanlagen in behördlich erlaubten Abständen zur Wohnbebauung stehen können. 
Damit ergibt sich für die Aussage: 

-Es besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen betriebenen Windenergieanlagen in
behördlich erlaubten Abständen zur Wohnbebauung und chronischen Schlafstörungen bei dieser
Gruppe von 76 Fällen von Anwohnern.-

eine Fehlerwahrscheinlichkeit von unter 0,00013 und für chronische Schlafstörungen 
Schweregrad 3 (58 Fälle) von unter 0,00017. 

Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter diesen Fällen kein einziger durch die 
Windkraft Erkrankter befindet, ist gleich null zusetzen. Es reicht also ein einziger Fall, um die 
Aussage des Umweltbundesamtes: 

„Es besteht kein Anhalt für eine gesundheitsschädigende Wirkung durch den Betrieb von 
Windenergieanlagen in behördlich erlaubten Abständen“  

zu widerlegen. Diese Behauptung ist also mit sehr hoher Signifikanz falsifiziert. 
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Diskussion 

Klarstellung 

Damit haben wir zwar keine Aussage zur generellen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
schweren Schlafstörungen durch die in Wohnnähe betriebenen Windenergieanlagen getroffen, 
diese schätzen wir aber unter dem Abschnitt Epidemiologie ab. Aber wir können eindeutig sagen: 

Schwere Schlafstörungen, die als Krankheit zu werten sind, werden bei einer Zahl von 
Anwohnern ursächlich durch den Betrieb von Windenergieanlagen ausgelöst. 

Mögliche Fehlerquellen 

Rolle einer möglichen Beeinflussung und Voreingenommenheit? 

Die Daten wurden retrospektiv erhoben und waren somit bei der Erhebung meist schon mehreren 
Personen bekannt. Das zentrale Symptom der Untersuchung: chronische Schlafstörungen war 
den Betroffenen in seiner Wertigkeit für diese Untersuchung bei der Befragung keinesfalls klar. 
Im Vordergrund stand für die Betroffenen, die primär frei über ihr Leid sprechen konnten, ihre 
Fassungslosigkeit, wie ihr Hilferuf von Behörden, Ärzten und Politik in diesem Land ungehört 
verhallt und bestenfalls negative Reaktionen auf fast allen Ebenen und eine soziale Ausgrenzung 
auslöst. Dieses Thema nahm immer wieder den weitaus größten Teil des ärztlich geführten 
Gesprächs ein. 

Viele Betroffene haben eine jahrelange Odyssee von Arztbesuchen hinter sich und stoßen oft 
erst spät auf die mögliche Ursache einer Schädigung durch Windenergieanlagen-Emissionen. 
Andere Betroffene haben die Verbindung ihrer Beschwerden durch die Erfahrung der erfragten 
Reproduzierbarkeit selbst gefunden und waren darüber sogar erstaunt. Und vor der eigenen 
Erkrankung war in der großen Mehrzahl der Fälle die Einstellung zu regenerativen Energien an 
sich und der Windkraft im speziellen positiv. In zwei Fällen hatten die Betroffenen selbst Anteile 
an Windparks oder selbst kleinere Anlagen auf ihrem Grund gehabt. 

16 Personen schlafen ausschließlich wegen der Belastung nicht mehr zuhause, sondern weiter 
entfernt von den Windenergieanlagen, 11 sind weggezogen (meist mit einem deutlichen 
finanziellen Verlust). Neun weitere Personen planen gerade wegzuziehen. Von Seiten der 
Betroffenen ist also festzustellen, dass die Schicksale und die Belastungen so schwer und über 
Jahre anhaltend waren und sind, dass sich so ein Schicksal niemand selbst aussuchen würde. 

Beeinflussung innerhalb der Fallgruppe? 

Besonders Lebenspartner, aber auch zusammenlebende Familienmitglieder beeinflussen sich 
untereinander. So wird es dem Ehemann schwerfallen, gut und lange durchzuschlafen, wenn 
seine Ehefrau unruhig ist, nachts mehrfach aufsteht und durch die Wohnung wandert. Auch sind 
alle Belastungen und Spannungen unter den Eltern eine Belastung für die Kinder und bis man 
den Schritt unternimmt, sich von Windenergieanlagen aus dem eigenen Haus und dem sozialen 
Umfeld vertreiben zu lassen, geht dem eine schwere existentielle Krise der ganzen Familie 
voraus. Man könnte also argumentieren, dass es sich bei zusammenlebenden 
Familienmitgliedern nicht um getrennte Fälle handelt. Dem muss man entgegnen, dass der 
Partner vielleicht unruhiger schläft, deswegen aber keine chronische Schlafstörung der Stufe 3 
entwickeln wird. Aber selbst, wenn wir die 44 Fälle chronisch schwerer Schlafstörungen auf die 
Zahl der Familien reduzieren, bleibt die Fehlerwahrscheinlichkeit immer noch vernachlässigbar. 
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Beschwerden nur eingebildet? 

 
Anhalt für einen Verdacht auf eine Konversionsneurose als überwiegende Ursache für die 
geklagten Beschwerden sieht der Untersucher nur in einem der dokumentieren Fälle als 
begründet an. Bei der Gruppe der Falldokumentationen konnte insgesamt jedoch unabhängig 
von der Belastungsreaktion, keine Häufung von psychischen Auffälligkeiten oder Erkrankungen 
festgestellt werden.  

 
Beschwerden nur durch Windgeräusche im hörbaren Bereich? 

 
Viele Menschen werden durch starke Windgeräusche im Schlaf gestört, auch fernab von jeder 
Windenergieanlage. Das trifft aber nur auf Sturm zu und erklärt keine über Monate und Jahre 
andauernden chronischen Schlafstörungen Schweregrad 3.  

Hierzu ist anzumerken, dass der Infraschall der Windenergieanlagen in hohen Pegeln 
(„Lautstärke“) logischerweise mit lauten hörbaren Windgeräuschen bei stärkerem Wind 
einhergeht. Insofern ist es nur verständlich, wenn die Betroffenen die Infraschallnebenwirkungen 
auch mit dem Windgeräusch der Anlagen verbinden. Ein Betroffener kann das in seinem Erleben 
nicht voneinander unterscheiden, zumal ja der Infraschall nicht bewusst wahrgenommen wird. 

Und wenn die spezifischen Arbeitsgeräusche von sich im Starkwindbetrieb drehenden 
Windenergieanlagen im hörbaren Bereich die alleinige Ursache für die chronischen 
Schlafstörungen der Stufe 3 der Anwohner wären, auch dann bliebe die Aussage auf die 
Kernfrage dieser Untersuchung dieselbe: Der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich 
genehmigten Abständen macht krank. Und das darf er rechtlich nicht. Er darf stören, aber nicht 
krank machen, egal ob durch hörbaren oder unhörbaren Schall. Aber tatsächlich liegen die von 
Anwohnern in Deutschland zu ertragenden Lärm-Grenzwerte gemäß TA-Lärm (dem Regelwerk, 
nach dem zumutbare von unzumutbaren Lärmbelastungen unterschieden werden) bereits weit 
über den von der WHO empfohlenen.  

In jedem Fall müsste die TA-Lärm also grundlegend überarbeitet werden. Ein Grundproblem der 
TA-Lärm ist die Gleichsetzung von wahrgenommener Lautstärke mit der Störwirkung. Das ist 
dasselbe, wie die Menge einer Mahlzeit mit deren Schmackhaftigkeit gleichzusetzen. Die 
Störwirkung von Geräuschen läuft dagegen parallel mit der zwangsweisen Aufmerksamkeit, die 
sie bewusst oder unbewusst auf sich ziehen und binden.  

Und generell kann man sagen, dass bei allen Wahrnehmungsprozessen 37) des Menschen das 
Ausmaß und die Geschwindigkeit einer Veränderung beim Sehen, Fühlen, Hören usw. einen 
größeren Reiz darstellt als eine gleichbleibende Intensität wie Helligkeit, Druck, Lautstärke. 
Insofern ist die Grundlage der TA-Lärm weitgehend unphysiologisch und bildet die Störwirkung 
von Umweltreizen nicht entsprechend ab, ist also schon heute ein schlechter Kompromiss, um 
Lärmbelastungen zu beurteilen und zu regeln.  

Infraschall unterscheidet sich nun in seinen Eigenschaften und Verhalten von hörbarem Lärm 
(beides ist Schall) genauso stark wie Radiowellen von Licht (beides sind elektromagnetische 
Wellen). Den Infraschall nach denselben Prinzipien wie hörbaren Schall zu behandeln, ist 
deshalb absurd.  

 
• Der Infraschall wird (überwiegend) nicht bewusst wahrgenommen und seine 

gesundheitsschädigende Wirkung entfaltet sich somit auch nicht über denselben 
Mechanismus wie die Störwirkung von hörbarem Schall.  

• Beim hörbaren Schall werden die Einzelschwingungen von vielen hundert Schwingungen 
pro Sekunde nicht einzeln, sondern als Ton wahrgenommen. Der Infraschall mit seinen 
langsamen Schwingungen ist wahrnehmungsphysiologisch dagegen eher eine 
Aneinanderreihung von Einzelereignissen und somit völlig anders zu bewerten als 
hörbarer Schall. 
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• Die Mittelung über einen längeren Zeitraum, die vom Umweltbundesamt angewendet
wird, mittelt im niederfrequenten Bereich, so er denn überhaupt gemessen wird,
Infraschall-Einzelereignisse aus dem Infraschallumgebungsgeräusch weg. Dieser
Infraschall verschwindet weitgehend aus der Messung.

• Die gesundheitsschädigende Wirkung des Infraschalls entsteht offenbar durch ein
vorbewusstes Erkennen des Signals und dessen Interpretation im archaischen Gehirn
und ist in weiten Teilen gar nicht von der Lautstärke abhängig. Das ist so wie ein
menschlicher Hilferuf. Egal wie laut dieser ist, solange man ihn hört, reagiert man darauf.
(Siehe dazu weiter unten Hypothese über die Entwicklung der Infraschallerkrankung.)

• Der Infraschall von Windenergieanlagen reicht bis unter 0,5 Hertz. Jedes willkürliche
Abschneiden von Frequenzen bei einer Messung ist widersinnig.

Jede aufgestellte DIN-Norm der TA-Lärm, die das alles nicht berücksichtigt, geht am Problem 
vorbei und ist reiner bürokratischer Selbstzweck, da so eine Regelung nicht mehr dazu dient, die 
Bevölkerung vor störenden oder krankmachenden Einflüssen zu schützen. Solch ein Aktionismus 
ist ohne Sinn und sollte von jedem Verantwortlichen abgelehnt werden. 

Einige (30) der Betroffenen haben in ihrer Nähe ein Repowering erlebt und schilderten, dass die 
alten Anlagen sie zwar vom Geräusch auch belästigt hätten, sie aber erst krank wurden, seit die 
leistungsstärkeren und größeren Anlagen in Betrieb sind. Zwei von ihnen sagten sogar, dass die 
neuen Anlagen dabei leiser seien.  

Für das Ergebnis dieser Untersuchung ist es also egal, welcher Schall die Anwohner krank 
macht, allerdings gibt es klare Hinweise darauf, dass der Infraschall die entscheidende 
Komponente dabei ist. 

Ist das Ergebnis das Produkt einer vorselektierten Untersuchungsgruppe? 

Krankheiten werden in der Medizin primär an von der Krankheit Betroffenen und an den 
gezeigten Erkrankungsmustern erkannt und definiert. Wenn man also möglichst sicher und 
schnell feststellen möchte, ob eine Maßnahme gesundheitlich schädigen kann, dann sucht man 
nach Betroffenen. Wenn man zum Beispiel auf dem Nachhauseweg seinen Schlüssel verloren 
hat, dann geht man auch genau denselben Weg wieder zurück und sucht dort nach dem 
Schlüssel. Das ist unmittelbar zielführend. Man macht keinen Plan, um die ganze Stadt 
abzusuchen oder Laborversuche, ob der Schlüssel aus der Hosentasche rutschen könnte, um zu 
konstatieren, es gibt keinen Anhalt dafür, dass man Schlüssel verlieren kann.  

So geht es bei der Kernfrage dieser Untersuchung also erst einmal um die ganz grundlegende 
Frage, ob es eine Schädigung von Anwohnern durch Windenergieanlagen gibt. Und dann ist 
dieser Weg, den die vorliegende Untersuchung genommen hat, unmittelbar zielführend und 
auch das sensitivste Verfahren dazu. Erst dann erforscht man üblicherweise die Ursachen und 
Zusammenhänge des Auftretens der Erkrankung.  

Deshalb ging es hier auch nicht um eine Untersuchung über Infraschallimmissionen oder eine 
Klärung, ob Infraschall krank macht oder welche Abstände man definieren kann, in denen 
Windenergieanlagen zu Wohngebäuden gesundheitlich unbedenklich sind. Für diese 
Untersuchung war es also auch egal, ob es der der hörbare Schall oder etwas anderes ist, das 
die Anwohner von Windenergieanlagen krank macht. Gleichwohl kann man sehr wohl aus 
weiteren Angaben und Umständen recht klare Hinweise auf den Erkrankungsmechanismus, 
dessen Umstände und die Epidemiologie gewinnen (siehe Diskussion). 
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Ist es legitim, die statistische Wertung von Medikamentennebenwirkungen auf 
Windenergieanlagen-Nebenwirkung zu übertragen? 

Grundsätzlich handelt sich ja hierbei um eine völlig vergleichbare Fragestellung. Ein Mensch wird 
über einen längeren Zeitraum einem Agens ausgesetzt (Medikament oder Infraschall) und erlebt  

dann an sich körperliche oder seelische Symptome, die von seinem Normalzustand abweichen 
und durch die er sich krank fühlt. Dabei wirken Medikamente, Gifte oder Verstrahlungen auf eine 
völlig vergleichbare Weise. 

Generell handelt es sich hier um eine Frage der Wissenschaftstheorie und der Logik. Alle 
Erkenntnissuche kann auf die Frage heruntergebrochen werden, ob zwei Ereignisse ursächlich 
miteinander verbunden sind. Beispiel: Ich nehme seit zwei Tagen ein neues Medikament 
(Ereignis A) und jetzt habe ich diesen Juckreiz (Ereignis B). Hängen diese zwei Ereignisse 
ursächlich miteinander zusammen? Um die Wahrscheinlichkeit dafür abzuschätzen, gibt es zwei 
Kriterien:  

1) Die Plausibilität

Dafür schaue ich im Beipackzettel nach und ja, da steht, das Medikament kann eine allergische 
Reaktion auslösen. Dies ist das „weiche“ Kriterium, denn es gibt vielleicht auch andere Ursachen 
für den Ausschlag oder meine Nebenwirkung entspricht nicht ganz der, die im Beipackzettel 
beschrieben wird. 

2) Reproduzierbarkeit

Wenn ich das Medikament aber weglasse und der Juckreiz verschwindet, dann ist diese 
Kausalität schon wahrscheinlicher. Und wenn ich diesen Prozess genauso wiederholen, 
reproduzieren kann, (Ereignis A löst Ereignis B aus), dann wird dieser Ursache-
Wirkungszusammenhang mit jedem Mal wahrscheinlicher. Das ist das „harte“ Kriterium der 
Reproduzierbarkeit. 

Die Reproduzierbarkeit ist die Grundlage aller naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 

Die Wertigkeit dieser Kriterien, Plausibilität gegenüber der Reproduzierbarkeit bei dem Erkennen 
von Zusammenhängen, mag man sich an der Aufgabe verdeutlichen, mit so wenig 
Grundrechenart-Schritten wie möglich und nur mit den Zahlen 1 und 2 auf 100 zu kommen. Die 
Plausibilität ist quasi das Addieren, die Reproduzierbarkeit das Multiplizieren. Die 
Reproduzierbarkeit führt schnell zum Ziel hoher Beweiskraft und Erkenntnisgewinn. Ein immer 
Mehr an Plausibilität nützt aber kaum und man tritt weitgehend auf der Stelle. Man könnte auch 
sagen, die Plausibilität spiegelt die Meinung wider und die Reproduzierbarkeit die Fakten. 

Es ist die Reproduzierbarkeit der chronischen Schlafstörungen beim Betrieb der 
Windenergieanlagen, die zu der Signifikanz des Ergebnisses dieser Untersuchung führt. (Eine 
Kritik an der Einfachheit des Studiendesigns oder der Tatsache, dass hier kein Institut mit Namen 
geforscht hat, sind nur Argumente, die die Plausibilität betreffen.) 

Und leider dreht sich die bisherige Infraschalldiskussion in Deutschland vor allem um die 
Plausibilität und kommt in der wesentlichen Frage überhaupt nicht voran. Man macht, um im 
oben genannten Bild zu bleiben, Laborversuche, ob man Schlüssel überhaupt verlieren kann und 
argumentiert darüber. Deshalb sollte man die Aussagekraft dieser vorliegenden empirischen 
Untersuchung langfristiger Wirkungen der Windenergie nicht unterschätzen. Man könnte das hier 
Gesagte auch einfacher ausdrücken mit: „Erfahrung ist wichtiger als jede Theorie.“ 

In diesem Zusammenhang muss man attestieren, dass die Plausibilität einer negativen 
Fernwirkung der Windenergieanlagen auf die Gesundheit der Anwohner erst über die letzten 
Jahre deutlich angewachsen ist. Spätestens seit Anfang 2017 ist allerdings mit der 
Veröffentlichung einer Untersuchung an der Berliner Charité 38) hier die Plausibilitätslücke im 
Wesentlichen geschlossen worden. In dieser Studie wurde nachgewiesen, dass Infraschall in 
einigen entscheidenden Hirnregionen Reaktionen auslöst, ohne bewusst wahrgenommen zu 
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werden. Seitdem haben wir auch einen völlig plausiblen Wirkmechanismus, der die 
gesundheitlichen Schädigungen prinzipiell erklären kann.    

Die Übertragung der Arzneimittel-Nebenwirkungen auf die Nebenwirkungen des Betriebs von 
Windenergieanlagen ist also völlig vergleichbar, plausibel und damit legitim. Diese 
Wahrscheinlichkeitsangabe der Ärztekammer für einen Kausalzusammenhang zwischen  

Medikament und Nebenwirkung, wenn diese reproduzierbar ist, von über 99,7% bis 99,8% kann 
man wohl als einen pragmatischen Kompromiss ansehen, den man für die Arzneimittelsicherheit 
getroffen hat, der einen vorsorglich sicheren Rahmen stecken soll. Ungeachtet dessen, dass 
nach dem Vorsorgeprinzip beim Betrieb von Windenergieanlagen auch ein vorsorglich sicherer 
Rahmen gewählt werden sollte, wollen wir dennoch einmal den Gedankenversuch machen und 
nur von 90% Wahrscheinlichkeit dafür ausgehen, dass es (für den Einzelfall) zwischen dem 
Betrieb von Windenergieanlagen und den reproduzierbaren chronischer Schlafstörungen einen 
Kausalzusammenhang gibt. Das sind immerhin fast zwei Zehnerpotenzen weniger, die wir damit 
einer möglichen Kritik entgegenkommen (Einzelfall: von 0,003 auf 0,1). Die sich dann ergebende 
Fehlerwahrscheinlichkeit von 0,0017 für die gesamte Fallgruppe, dass kein einziger von ihnen 
durch die Windenergieanlagen erkrankt ist, ist immer noch vernachlässigbar. Die 
Reproduzierbarkeit dominiert. 

Oder anders ausgedrückt: Die vielen glaubwürdigen Berichte der Menschen, die unter dem 
Einfluss der Windenergieanlagen massiv leiden und krank geworden sind, belegt diese 
Verbindung so offenbar, dass man daran nicht vorbeikommt.  

Ist der zeitliche oder räumliche Rahmen der Kernfrage zu groß oder 
unplausibel gesetzt? 

Fehler bei der Definition des zeitlichen Zusammenhanges? 

Da der Erkrankungsmechanismus noch nicht bis ins Detail verstanden ist, kann man sich hier nur 
an bekannte Erkrankungen und deren zeitliches Verhalten nach der Ingangsetzung des 
Pathomechanismus halten. Bei den geklagten Beschwerden zeigte sich ein durchaus medizinisch 
übliches und plausibles zeitliches Verhalten, so wie sich zum Beispiel schleichende Vergiftungen 
zeigen oder Schilddrüsen-Über- oder -Unterfunktionen.  

Insgesamt konnte der Eindruck gewonnen werden, dass eine Latenzzeit von Tagen vergeht, bis 
sich die Beschwerden zeigen und sich dann kontinuierlich bis zum Vollbild der Erkrankung 
aufbauen. Die Abklingphase nach De-Exposition dauert in der Regel länger, von Tagen bis 
Wochen. Wie bei vielen Krankheiten, die sich nur langsam entwickeln oder bessern, werden 
diese schleichenden Veränderungen subjektiv kaum wahrgenommen und vom Alltag überdeckt. 
Das schließt kurzfristige Schwankungen der Befindlichkeit natürlich nicht aus.   

Es ist daher völlig erklärlich, dass von vielen die Belastung an der Küste (Nord- und Ostfriesland) 
als nahezu durchgehend erlebt wird, die in Starkwindphasen allerdings zunimmt. In Borchen bei 
Paderborn wurden deutliche Besserungen in einer längerdauernden Phase der Windflaute 2018 
angegeben und ebenfalls eine Verstärkung der Beschwerden bei Starkwindphasen.  

Bei einigen Personen gab es auch Zeichen einer Sensibilisierung. D.h. je schwerer, je länger und 
häufiger sie symptomatisch waren, umso schneller und leichter zeigten sich wieder Symptome. 
(Aussage einer Betroffenen: „Früher hat mich der Wäschetrockner im Keller nie gestört, jetzt 
ertrage ich das Geräusch nicht mehr, stelle ich ihn gar nicht mehr an und hänge die Wäsche zum 
Trocknen auf.“)  

Einen Fall von Hyposensibilisierung, also eine Art von Gewöhnung gegenüber der Belastung, 
konnten wir dagegen nicht dokumentieren. Vermutlich muss sich ein Betroffener monatelang in 
einer von technisch-impulshaltigen Infraschall völlig unbelasteten Umgebung aufhalten, bis er 
eine Art „Reset“ erfährt. 
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Fehler bei den räumlichen Grenzen in Bezug auf die Fragestellung? 

 
Mögliche Fernwirkungen von Windenergieanlagen müssen alle bekannten Immissionen 
umfassen. Man kann die Infraschallimpulse von Windparks bis in die Stratosphäre 34) und in über 
100 km Entfernung noch nachweisen, und menschliche Sinneszellen kommen in ihrer Sensitivität 
an die besten technischen Messinstrumente heran. Eine aktuelle finnische Studie 39), die 
übrigens ein fast identisches Nebenwirkungsspektrum in Verbindung mit dem Betrieb von 
Windparks festgestellt hat, weist gesundheitliche Nebenwirkungen bis in 15 km Entfernung nach. 
Deshalb bewegen wir uns deutlich im Bereich von plausiblen Entfernungen für mögliche 
Windenergieanlagen-Nebenwirkungen. Tatsächlich leben die meisten Teilnehmer der Fallgruppe 
in Abständen von deutlich unter 3 km und alle unter 10 km Umkreis von Windparks.  

 
 
Aspekte, die das Ergebnis unterstützen 

 
Betroffene Tiere 

 
Ein sehr wichtiger Aspekt sind die überraschend vielen Berichte von betroffenen Tieren, die sich 
auffällig verhalten oder Berichte von verlängerter Tragezeit, Tot- und Missgeburten und 
Störungen der Fertilität. Gerade der wahrscheinlichste Erkrankungsmechanismus über die 
Infraschallwirkung, die insbesondere die körpereigene Biorhythmik stört und einen allgemeinen 
Stressfaktor für den Organismus darstellt, ist absolut konsistent mit den beim Menschen 
beobachteten Wirkungen und den chronischen Schlafstörungen. 

 

Störungen des Hörens und des Gleichgewichts 

 
Eine große Zahl der Betroffenen berichteten von einem längerdauernden Gefühl wie dumpfer 
Druck oder „Glocken“ auf den Ohren. Sofern keine Schallleitungsproblematik (gespanntes 
Trommelfell durch Druckdifferenz von Mittelohr zum Außenraum) vorliegt, handelt es sich in der 
Regel um eine Adaptation an eine Schallbelastung. Deshalb spricht man auch von Diskoeffekt. 
Doch im Fall der Betroffenen erreicht der hörbare Schall nicht die Lautstärke, um diese Reaktion 
auszulösen, der fast nicht zu dämmende Infraschall jedoch wohl. Insofern ist dieser Effekt ein 
starker Hinweis auf eine länger (viele Minuten bis Stunden) anhaltende Infraschallbelastung.  

 
Repowering 

 
Die Tatsache, dass viele Betroffene fast gleichlautend schilderten, ihre Beschwerden hätten erst 
mit dem Repowering begonnen, diese aber im hörbaren Bereich nicht unbedingt lauter seien, 
lässt darauf schließen, dass die größeren Anlagen offenbar über einen anderen Weg ihren 
negativen Einfluss auf die Umgebung ausüben. Es ist bekannt, dass die größeren 
Windenergieanlagen im hörbaren Schallbereich zwar optimiert sind, dafür aber im 
Infraschallbereich höhere Leistungen abstrahlen. Das erklärt diese Schilderungen und unterstützt 
damit die zentrale Aussage dieser Untersuchung. Gleichzeitig muss es aber nachdenklich 
stimmen, denn die Energiewende soll jetzt besonders mit Windenergieanlagen immer höherer 
Leistungen bei gleichen Abständen zur Wohnbebauung durchgesetzt werden. Eine dramatische 
Zunahme von Infraschall-Kranken ist zu befürchten.  
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Zwischenbilanz 

 
Der für die Untersuchung gewählten Methode ohne Randomisierung und Verblindung wird zwar 
kein hoher medizinischer Evidenzgrad zugesprochen, aber das Ergebnis ist so hoch signifikant, 
plausibel und völlig konsistent mit anderen Studien der letzten Jahre, dass diese empirische 
Untersuchung sehr wohl als evident zu werten ist. 

Es gibt also nach Meinung des Untersuchers keinen berechtigten Grund, das recht eindeutige 
Ergebnis dieser Untersuchung anzuzweifeln. 

Der Betrieb von Windenergieanlagen in behördlich erlaubten Abständen zur 
Wohnbebauung macht (einige) Menschen krank und geht damit über eine Störwirkung klar 
hinaus. 

Ob und welche größeren Abstände die Menschen vor dieser krank machenden Wirkung schützen 
können, ist damit nicht geklärt. Die sog. Akzeptanz-Steigerungs-Maßnahme, weniger, dafür aber 
leistungsstärkere Anlagen bei unveränderten Abständen errichten zu wollen, erweist sich eher als 
eine besondere Bedrohung der Gesundheit der Bevölkerung. 

 

 
Arbeitshypothese zur Entwicklung der Infraschallerkrankung 

 
Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung und in der Zusammenschau mit den Ergebnissen 
anderer Studien40) und bekannter Zusammenhänge ergibt sich folgender wahrscheinlicher 
Pathomechanismus der Infraschallwirkung: 

Infraschall wird in der Regel von großen sich bewegenden Massen (große Tiere, Tier-Herden, 
Felssturz, Erdbeben, Flutwellen, Unwetter) ausgelöst. Damit zeigt Infraschall einem Lebewesen 
eine grobe physische und potenziell lebensbedrohliche Gefahr an. Die unbestrittene 
Wahrnehmungsfähigkeit von Infraschall im Tierreich stellt somit evolutionsbiologisch einen 
Überlebensvorteil dar und gehört damit höchstwahrscheinlich auch zur biologischen 
Grundausstattung des Menschen. Ein wellenförmiges Infraschallsignal zeigt zudem über die 
Einwirkung auf das Gleichgewichtsorgan (Druckschwankungen im Innenohr beim Gehen) eine 
eigene Fortbewegung41) an und führt damit zu einem Konflikt mit der notwendigen körperlichen 
Ruhe im Schlaf und erzeugt Schwindel im Wachzustand.  

So besitzt der Mensch die Fähigkeit Infraschall im Vorbewusstsein „wahrzunehmen“ (aural und 
extraaural) und im (archaischen) Nervensystem 38) zu verarbeiten. Dabei ist die Stärke des 
Signals für die Reaktion des Organismus womöglich weniger bedeutend als seine Charakteristik 
bzw. seine zeitliche Veränderung und korreliert somit nicht streng mit der Entfernung von der 
Quelle 25) und kann prinzipiell überall dort auftreten, wo das spezifische Infraschallsignal 
wahrgenommen wird. Diese Verarbeitung im Nervensystem führt, wenn sie eine individuelle 
Schwelle überschritten hat, zu einer (nicht durch eine bewusste Einstellung steuerbaren) 
Alarmreaktion im Gehirn, die sich nur über den Weg diffuser Gefühle (z.B. Ängste) und 
vegetativer Reaktionen (Stresshormone, Blutdrucksteigerung42)) bemerkbar macht. Dies geht mit 
einer Störwirkung auf das Biorhythmuszentrum43) im Hypothalamus einher (Schlafstörungen) 
oder auch davon aus. Ein Mensch wird erst nach einer gewissen individuellen Latenzzeit und 
Überschreitung einer individuellen Belastungsschwelle symptomatisch. Durch wiederholte 
Exposition kommt es zu einer Art Sensibilisierung44) und Bahnung der nervösen Reaktion im 
Bereich archaischer Hirnstrukturen (Vorbewusstsein). Das bedeutet, der erstmalig auslösende 
Reiz muss stark und anhaltend sein, es genügt aber offenbar ein deutlich niedrigerer Reiz, um 
die Reaktion zu unterhalten oder wieder auszulösen. So kommt es zu einem anhaltenden 
vegetativen Ungleichgewicht, physischen und psychischen Folgeerkrankungen, die auch bei 
Wegfall der spezifischen Infraschallbelastung längere Zeit (Wochen/Monate?) nachklingt. In 
diesem Zusammenhang kommt es in Einzelfällen auch zu einer psychischen Entkopplung der 
erlebten Infraschallnebenwirkungen von der Ursache im Sinne einer überlagerten neurotischen 
Entwicklung, die man aber nicht mit der primären Erkrankung verwechseln darf.  
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Bedeutung des Ergebnisses 

In jedem Fall muss dieses Ergebnis eine Reaktion bei den politisch Verantwortlichen und beim 
Umweltbundesamt auslösen, das nicht mehr behaupten darf, es gebe keinen Anhalt für eine 
gesundheitliche Belastung der Anwohner in den behördlich erlaubten Abständen.  

Aus dem Vorsorgeprinzip heraus ist zu fordern, dass ein sofortiger Ausbaustopp von 
Windenergieanlagen in Deutschland erfolgt und bestehende klar gesundheitsschädigende 
Anlagen sofort stillgelegt werden. 

Epidemiologie 

Mit unserer Falldokumentation haben wir nur stärker Betroffene erfasst, die ihre Beschwerden auf 
den Betrieb der Windenergieanlagen in ihrer Nähe zurück zu führen. 

minimum case szenario 

Wir haben 76 Menschen mit chronischen Schlafstörungen dokumentiert und dafür bestenfalls 
1/50 der Fläche der Regionen mit dichterem Windenergieanlagenausbau in Deutschland besucht 
(Faktor b = 50). Zudem scheuen sich viele stärker Betroffene, an die Öffentlichkeit zu gehen 
(soziale Ausgrenzung in einer ideologischen pro-Windkraft-Stimmung.). Und es ist zusätzlich 
davon auszugehen, dass deutlich mehr Betroffene ihre Beschwerden gar nicht mit dem 
Infraschall von Windenergieanlagen in Verbindung bringen, da dieser Zusammenhang weder 
ihnen selbst noch ihren behandelnden Ärzten bekannt ist (konservativ geschätzt Faktor c = 50). 
Damit steigt die Zahl bereits auf 76 (unsere Betroffenenzahl) x 50 (b) x 50 (c) auf eine 
Dunkelziffer von ca.  190 000 von allein durch Windkraft Erkrankte in unserem Land. 

worst case szenario 

Nun muss man wiederum mit noch deutlich mehr Menschen rechnen, die gesundheitlich leichter 
betroffen sind. Am ehesten sind das ebenfalls Schlafstörungen. Und tatsächlich haben 
Schlafstörungen in Deutschland epidemiologische Ausmaße angenommen45,46). Die Wirkung des 
alpenländischen Föhns 47) kann man unter anderem auch auf eine Infraschallwirkung 48) 
zurückführen. Von Süden kommende Luftmassen werden hier über die Alpenkämme gedrückt, in 
Eigenschwingungen (Leewellen) versetzt und breiten sich als Infraschall über das Alpenvorland 
aus. Unter Föhnwirkung steigt z.B. die Zahl an Notfalleinsätzen, Herzkreislaufproblemen, 
Unfällen, Suiziden und Gewaltdelikten. Es könnten also sogar Millionen von Menschen von einer 
Art Windenergie-Föhn betroffen sein. Die durch Krankheit bedingten Folgekosten würden 
volkswirtschaftlich eine immense Bedeutung haben und in Zukunft bei dem geplanten weiteren 
Windenergieausbau noch dramatisch zunehmen. Deutschland würde in ein Land der Schlaflosen, 
Gereizten und Kranken verwandelt werden. 

Auch aufgrund dieser erschreckenden Zahlen bei Abschätzung der epidemiologischen und damit 
der volkswirtschaftlichen Bedeutung ist sofortiges politisches Handeln gefordert. Es ist davon 
auszugehen, dass bereits ein enormer gesundheitlicher Schaden gesetzt wurde und allein die 
dadurch ausgelösten Folgekosten im Gesundheitswesen wegen Arbeitsausfällen, ärztlichen 
Behandlungskosten, Medikation, Behinderungen und vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit enorm sind. 
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Das Umweltbundesamt und nach Ermessen des Autors auch das Bundesgesundheitsministerium 
sind damit gehalten, unmittelbar zweifelsfreie Klarheit und Sicherheit im Sinne des 
Gesundheitsschutzes der Bevölkerung zu schaffen. Ein: „Wir machen erst mal weiter so“, oder 
„wir forschen im Labor und diskutieren wenig zielführend noch viele Jahre erstmal so weiter“ ist 
mit keinem vorgebrachten Argument mehr zu rechtfertigen.  (Siehe auch Güterabwägung zum 
Klimaschutz unter erweiterter Diskussion) 

Psychosoziale Auswirkungen 

Menschen, die durch den Betrieb von Windenergieanlagen schleichend krank geworden sind, 
erleben eine paradoxe Situation. Sie leiden massiv, können aber weder den Ärzten noch dem 
familiären Umfeld eine in derselben Weise schwerwiegende Diagnose oder Ursache vorweisen 
und stoßen so oft auf eine Mauer des Unglaubens. Wenn die Ursache in den in der Nähe 
betriebenen Windenergieanlagen schließlich vermutet wird, dann stoßen sie auf das 
Unverständnis und den Unglauben der Betreiber und Behörden. Versuchen sie juristisch 
vorzugehen treffen sie auf Gerichte, die letztlich die Aussage des Umweltbundesamtes 
wiederholen, es gebe keinen Anhalt für gesundheitliche Nebenwirkungen der Windenergie. 
Gleichzeitig will meist auch der Bekanntenkreis nichts davon wissen. Die Betroffenen stehen so 
allein und immer einsamer da und werden recht schnell als Querulanten, psychisch krank oder 
irrationale Windkraftgegner gebrandmarkt und gesellschaftlich ausgegrenzt.  

Windenergieanlagenanwohner und davon Erkrankte dürfen daher berechtigt als eine 
diskriminierte Minderheit in unserer Gesellschaft gelten. Weder wird der ihnen gesundheitlich 
zugefügte Schaden gesellschaftlich anerkannt, noch die weiteren Nachteile, die sie erleben, wie 
den Einbruch ihrer Immobilienwerte durch die Nähe zu Windenergieanlagen. Wie perfide hier die 
Politik und die Gesellschaft mit dieser Minderheit umgeht, mag man an dem Begriff der 
„Akzeptanzsteigerung“ der Windenergie ablesen. Niemand in Deutschlands Behörden denkt bei 
Akzeptanzsteigerung an die unmittelbar betroffenen Anwohner im Sinne einer Entschädigung. 
Akzeptanzsteigerung meint finanzielle Zuwendungen an die Gemeinden, die die politisch gewollte 
Durchsetzung der Windenergie auf ihrem Gebiet tolerieren. Hier wird also gezielt das Umfeld der 
Betroffenen belohnt und die Geschädigten gehen leer aus. In anderem Zusammenhang würde 
man das als Schweigegeld bezeichnen, das gezahlt wird, um die Hilferufe betroffener Anwohner 
zu überhören. (In Dänemark werden übrigens Anwohnern von Windenergieanlagen automatisch 
Entschädigungen gezahlt49).)  

Gleichzeitig bekommen Grundstücksbesitzer, die ihre Grundstücke Windenergieanlagen zur 
Verfügung stellen, exorbitante Pachtzahlungen, die in keinerlei Verhältnis zu einem 
Nutzungsausfall oder gar dem Verkaufswert des Grundstücks stehen (30.000 bis 90.000 Euro pro 
Jahr und Anlage über 20 Jahre garantiert). Wegen dieser Auswirkungen auf die ländlichen 
Gemeinden, die bis in die Dörfer und Familien hinein in hochgradige Profiteure und schwer 
geschädigte Opfer gespalten werden, kann man die Energiewendepolitik soziologisch als eine 
vom Bund ausgelöste Entsolidarisierungspolitik bezeichnen, die zunehmende soziale 
Verwerfungen und Unfrieden auslöst und erheblich zur Polarisierung in Deutschland beiträgt. 
Leider gibt es zu diesem Thema bisher keine soziologischen Untersuchungen. 

Hier wären endlich unbürokratische Entschädigungszahlungen für eine jahrelange 
Gesundheitsschädigung, Schmerzensgeld und Ausgleich der finanziellen Verluste der Anwohner 
fällig. Doch interessanterweise werden Entschädigungszahlungen in Deutschland (anders als in 
Dänemark) als juristisch ausgeschlossen 49) angesehen, da das Umweltbundesamt im Vorfeld 
eine Schädigung der Anwohner durch seine mehrfach erwähnte Aussage: -Es gibt keinen Anhalt 
für eine gesundheitliche Schädigung durch Windenergieanlagen- generell negiert hat.  
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Erweiterter Diskussionsrahmen: 

Nun wurde vom Umweltbundesamt schon verlautbart 50), dass man mit der Diskussion um sichere 
Mindest-Abstände zu den Windenergieanlagen den weiteren Windenergieausbau und damit die 
Einhaltung der Klimaziele gefährde.  

Damit verlässt man die argumentative Ebene über gesundheitliche Risiken des 
Windenergieausbaus und benutzt Argumente eines umfassenderen Rahmens. Vermutlich will 
man so ausdrücken, dass mögliche gesundheitliche Nebenwirkungen im größeren Rahmen der 
Bedrohung des Planeten durch den Klimawandel vernachlässigbar sind.  

Güterabwägung 

Tatsächlich gibt es solche Güterabwägungen auch in der Medizin. So zum Beispiel, ob man ein 
Medikament, das sich bei der Behandlung einer speziellen Erkrankung als einzige 
Behandlungsoption sehr hilfreich erwiesen hat, von dem aber neue ernste Nebenwirkungen 
bekannt wurden, vom Markt nehmen soll. Diese erforderliche Güterabwägung wird dann in enger 
Zusammenarbeit mit der Medizin und der von der Pharmaindustrie unabhängigen 
Arzneimittelaufsichtsbehörde getroffen.  

Man tritt also einen Schritt zurück und betrachtet die Situation mit einigem Abstand. In der 
Medizin ist das sogar ein übliches Verfahren, bei dem es sich jahrelang schon etablierte 
Methoden, Mittel und Erkenntnisse gefallen lassen müssen, regelmäßig von allen Seiten von 
Grund auf beleuchtet und hinterfragt zu werden.  

Nur geschieht das in der Medizin aber immer in einer völlig offenen Diskussion, bei der es 
ausschließlich um das Wohl der Betroffenen geht und Interessenskonflikte ausgeschlossen und 
offengelegt werden müssen.  

Der größte Interessenskonflikt im Falle der Energiewende ist, dass die Windenergie das Kind 
einer politischen Idee ist, für die die Politik sich seit Jahren auf die eigene Schulter klopft. Hier ist 
das Umweltbundesamt so eng mit dem ideellen Gewinner (Politik) beim „Verkauf“ der Idee der 
Windenergie an die Bevölkerung verknüpft, dass von einer Unabhängigkeit keine Rede sein 
kann. Von den finanziellen Gewinnern wie den Herstellern, Betreibern und den 
Forschungsinstituten, die massiv von Fördergeldern der Regierung abhängig sind, ganz zu 
schweigen. Man stelle sich das im Bereich der Pharmaindustrie vor, wenn man auf einmal 
feststellt, dass ein milliardenschweres Medikament, das seit Jahren auf dem Markt etabliert ist, 
bisher unbekannte schwerste Nebenwirkungen entfaltet. Und in diesem Fall säße die 
Arzneimittelaufsichtsbehörde im Hause der Pharmafirma und würde von ihr bezahlt. Oder wenn 
die amerikanische Flugaufsichtsbehörde im Falle der abgestürzten 737 nur eine Abteilung im 
Hause Boeing wäre. 

Bei so einer Güterabwägung dürfen also Interessenskonflikte keine Rolle spielen. Es müssen alle 
Fakten ausgebreitet auf den Tisch kommen, somit auch bekannt sein und alle auch wieder neu 
und unabhängig evaluiert werden.  

Es kann also nicht sein, dass man ein Argument aus einem größeren Rahmen benutzt, um der 
Öffentlichkeit medizinische Risiken zu verschweigen oder gar weitere Untersuchungen und 
Konsequenzen zu unterdrücken.  

Wir wollen diesen Schritt des Umweltbundesamtes allerdings vorsorglich mitgehen, damit das 
alarmierende Ergebnis dieser Untersuchung nicht mit Argumenten wie: -Wir haben aber 
angesichts der Klimaerwärmung ohnehin keine andere Wahl, als den Windenergieausbau voran 
zu treiben- nicht „unter den Tisch fällt“, bevor man sich damit angemessen auseinandergesetzt 
hat. Hier trifft Wissenschaft auf gesellschaftliche Verantwortung. An dieser Stelle würde dies aber 
den Rahmen der Untersuchung sprengen und ist deshalb im Anhang nach dem 
Literaturverzeichnis angefügt.  
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Fazit 

 
Diese Untersuchung weist nach, dass Anwohner durch den Betrieb von Windenergieanlagen in 
behördlich erlaubten Abständen bereits erkrankt sind und durch die Anlagen erkranken können. 
Damit geht es nicht mehr um eine Störwirkung, wie sie die TA-Lärm abhandelt. 

Der zu erwartende Umfang und das Ausmaß der wahrscheinlich bereits gesetzten 
gesundheitlichen Schädigung der Bevölkerung ist aus epidemiologischer Sicht erheblich und der 
finanzielle Schaden kaum abzuschätzen. Bei weiterem Ausbau der Windenergie mit Anlagen 
höherer Leistungen ist mit einer dramatischen Zunahme von gesundheitlich Geschädigten zu 
rechnen.  

Parallel kommt es durch den Windenergieausbau zu erheblichen sozialen Verwerfungen 
innerhalb der ländlichen Gemeinden, in die der Konflikt zwischen den durch die Windkraft massiv 
Bevorteilten und den massiv Geschädigten hineingebracht wird. Eine Entschädigung der 
Betroffenen wird letztlich auch durch die beharrliche Positionierung des Umweltbundesamtes 
verhindert, das gesundheitliche Schäden durch den Windenergieanlagen-Betrieb generell negiert. 

Die gesundheitlichen Schädigungen hätten durch geeignete Maßnahmen frühzeitig erkannt 
werden können. Doch direkt zielführende Untersuchungen wurden nicht durchgeführt, im Sinne 
des Vorsorgeprinzips längst fällige Forschung kaum betrieben und die fachlichen Diskussionen 
vom Grundproblem abgelenkt. Die Befürchtung liegt daher nahe, dass aufgrund von 
Interessenskonflikten der Politik, Probleme mit der Umsetzung der Energiewende 
heruntergespielt und nicht wahrgenommen werden wollen und sollen.  

Die TA-Lärm ist in keiner Weise ein geeignetes Instrument, um die gesundheitsschädigende 
Belastung durch den Betrieb der Windenergieanlagen abzuschätzen. 

Neben einem sofortigen Ausbaustopp der Windenergie, um weiteren Schaden von der 
Bevölkerung abzuwenden, ist eine Stilllegung der bereits errichteten klar 
gesundheitsgefährdenden Anlagen zu fordern. 

Und wir brauchen umgehend das von vielen Seiten aus unterschiedlichsten Gründen geforderte 
Moratorium, um eine Neuausrichtung der Energiepolitik angehen zu können. Dazu gehört 
allerdings die Fähigkeit der Politik, eigene Versäumnisse zu erkennen und die Bereitschaft 
daraus zu lernen.  

Ein blinder Aktionismus mit einem überhasteten Ausbau der Windenergie bringt uns immer weiter 
in eine Sackgasse hinein und hinterlässt immer größere und nachhaltigere Schäden. Und wir 
haben, entgegen anderen Aussagen, die Zeit 56) für ein solches Moratorium und eine 
Neuausrichtung der Energiepolitik.  
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Anhang 

Wenn wir völliges Neuland betreten, wie es der weltweit einmalige breite Ausbau von 
Windenergieanlagen mit immer größeren Leistungen in der Nähe von Wohngebäuden wie in 
Deutschland ist, muss man darauf gefasst sein, Dinge zu erleben, die den bisherigen 
Vorstellungen widersprechen. Deshalb hätte man hier folgerichtig als Umweltbundesamt, 
besonders hellhörig sein müssen und Menschen, die sich von Windenergieanlagen krank 
gemacht fühlen, aktiv suchen und als erster befragen müssen. Kann es ein Versehen sein, dass 
das nicht erfolgt ist? Dem Umweltbundesamt ist das Vorsorgeprinzip51) eigentlich bestens 
bekannt. Es erscheint wahrscheinlicher, dass man aus politischen Erwägungen solche 
Untersuchungen unterlassen hat und eine „Vogel Strauß“ Politik an den Tag legte.  Denn trotz 
wiederholter Warnungen der Wissenschaft handelte man nach dem Motto: „Es wird schon 
gutgehen“.  Man muss deshalb die Befürchtung aussprechen, dass hier aufgrund massiver 
Interessenskonflikte gar keine Klärung gewollt war und ist.  Was ist aber, wenn man auch bei 
anderen Fragestellungen, die mittelbar mit dem Klimaschutz zusammenhängen, die Augen vor 
den Tatsachen verschließt, um nicht die Idee der Energiewende zu gefährden?  

Argument: Gefährdung der Energiewende 

In diesem Zusammenhang sei auf die fehlende Reaktion der Medien und der Politik auf den 
Sonderbericht des Bundesrechnungshofes vom Sept. 2018 52,53) hinzuweisen, der auf ein 
fehlendes Konzept bei der Energiewende und ein deutliches Missverhältnis zwischen Kosten und 
realer CO2-Einsparung hingewiesen hat. Dieser doch aufrüttelnde Bericht einer Bundesbehörde 
verschwand schnell aus den Medien. Dagegen beschloss die amtierende Regierung kurz darauf, 
auf demselben Weg unverändert weiterzugehen und die Windkraft sogar forciert auszubauen. 
Eine öffentliche Auseinandersetzung mit der existierenden fundierten wissenschaftlichen Kritik an 
der Effizienz und realen CO2-Einsparung und Sinnhaftigkeit des Windenergieausbaus54) gibt es 
praktisch nicht. Über bestehende Interessenskonflikte wird nicht berichtet. Man weicht 
stattdessen auch hier einer Diskussion mit einem Argument eines noch größeren Rahmens aus: 
Man habe gar keine Wahl, denn man müsse doch den Klimawandel bekämpfen. 

Argument: Bedrohung durch Klimawandel 

Bei den Fragen zum Klimawandel sieht es aber ganz ähnlich aus. Niemand bestreitet einen 
Klimawandel, niemand bestreitet generell die Zeichen der globalen Erwärmung. Ob und in 
welchem Umfang diese auf den Menschen zurückgeführt werden kann, darum dreht sich die 
zunehmende wissenschaftliche Diskussion unabhängiger Klimawissenschaftler, denn das 
Computermodell des Weltklimarats hat ein ganz zentrales Problem, das mit den oben erläuterten 
Kriterien Plausibilität und Reproduzierbarkeit zu tun hat. Der Anstieg des CO2 in der Atmosphäre 
und die globale Erwärmung werden als Ursache und ihre Wirkung angesehen, also: CO2-Anstieg 
macht globale Erwärmung.  

Diese Ursache-Wirkungsbeziehung wurde bisher kein einziges Mal reproduziert! In der 
Erdvergangenheit gibt es kein Beispiel, in dem die Kausalität so gefunden wurde. Und auch wenn 
man dieses Klimamodell zeitlich zurückrechnet, kann es die Temperaturänderungen der 
Vergangenheit der letzten tausend Jahre nicht reproduzieren. Es ist weder in der Lage, die kleine 
Eiszeit im 15. Jahrhundert noch die mittelalterliche Warmzeit abzubilden (anders als das 
konkurrierende Sonnenmodell zur Klimaerwärmung 55)). Und es hat schon mehrfach bei seinen 
mittelfristigen Prognosen versagt. So musste der Klimatologe und Physiker Jochen Marotzke 
2018 in einem Spiegelinterview 56) erklären, dass man beim Weltklimarat-Modell unterschätzt 
habe, wieviel CO2 von den Meeren und der Vegetation aufgenommen werde und wir dadurch 10 
Jahre länger Zeit hätten. Diesen Mangel an Reproduzierbarkeit beim Klimamodell des 
Weltklimarates versucht man mit möglichst viel Plausibilität auszugleichen (bedeutende Namen, 
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leistungsfähige Computer und der Aussage, 97% aller Wissenschaftler würden das so 
unterstützen, ein reines Plausibilitäts-Argument, das übrigens auch noch nicht einmal in dieser 
Form zutrifft.). Das harte Kriterium, die Reproduzierbarkeit, fehlt. Nur einzelne Elemente in dem 
gesamten Modell des Weltklimarates sind naturwissenschaftlich (reproduzierbar) gesichert, die 
meisten Zusammenhänge beruhen auf (plausiblen) Annahmen, die immer wieder nachjustiert 
werden. Fakt ist also, dieses Klimamodell als Ganzes steht auf den relativ wackeligen Füßen der 
Plausibilität und nicht auf der festen Grundlage wissenschaftlicher Reproduzierbarkeit.  

Gleichwohl wird das Klimamodell des Weltklimarates vor allem in Deutschland dogmatisch als 
unantastbare wissenschaftliche Wahrheit für die Ewigkeit hingestellt und renommierte 
Klimawissenschaftler, die sich kritisch darüber äußern, in irrationaler Weise öffentlich diskreditiert 
und gar nicht mehr gehört. Auch hier gibt es massive Interessenskonflikte, die eine erforderliche 
nüchterne wissenschaftliche Diskussion faktisch kaum mehr zulassen.  

Wenn wir also im Rahmen einer Güterabwägung auf die eine Seite der Waagschale das Risiko 
einer Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung durch den Windenergieausbau legen und auf 
der anderen Seite Argumente wie die Gefährdung des Windenergieausbaus dagegengehalten 
werden, so muss man es sich gefallen lassen, dass auch über die Sinnhaftigkeit des 
Windenergieausbaus als Maßnahme zur Senkung des CO2-Ausstoßes Deutschlands 
grundlegend nachgedacht wird. Und wenn man eine drohende Klimakatastrophe anbringt, muss 
man sich auch auf eine wissenschaftliche Diskussion über die Sicherheit der Aussagen des 
Weltklimarates einstellen. 

Im Falle des Windenergieausbaus geht es um die Gesundheit der Anwohner, wahrscheinlich 
aber sogar auch um das Wohl eines recht großen und zunehmenden Anteils der deutschen 
Bevölkerung. Und natürlich muss das auch in einem größeren Rahmen, einer möglicherweise 
bedrohlichen Klimakatastrophe durch einen erhöhten CO2-Ausstoß betrachtet werden, eine 
Katastrophe, die niemand will. Nur müssen bei so einer Diskussion die massiven 
Interessenskonflikte offen angesprochen und ausgeschlossen werden, damit eine öffentliche 
Meinungsbildung und Diskussion möglich wird und für unser Land die beste Lösung gefunden 
werden kann. Parteiinteressen, egal von welcher Seite, dürfen dabei keine Rolle spielen. 



2020-07-13 VB: Yttrande över Vindkraftsprojekt Vimmelstorp [2020KC33146]

https://mail.gislaved.se/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADcrv3r9fSKR5V1UMYh7S3pBwCs5BoYQuGpR5aGT09XffWnAAAA5isbAACs5B… 1/4

VB: Yttrande över Vindkraftsprojekt Vimmelstorp [2020KC33146]
kontaktcenter
Skickat: den 10 juli 2020 12:31
Till: Kommunstyrelsen; Bygg Miljöförvaltningen
Bifogade filer:image001.png  (8 kB )

Från: 
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Till: kommunen@gislaved.se <kommunen@gislaved.se>
Ämne: Y rande över Vindkra�sprojekt Vimmelstorp

Följande skrivelse ska delges berörda politiker och tjänstemän i Bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. 

I detta yttrande, som jag skrev 2017, beskriver jag vad min närmiljö betyder för mig. Den som vill kan läsa 
om verkens synlighet i Sibbo i ett mail från konsulten 

Var vänlig och bekräfta att mailet kommit fram.

    Med vänliga hälsningar

Skickat från Yahoo Mail på Android
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Yttrande över Vindkraftsprojekt Vimmelstorp från Birgitta Lorentzson 

Jag blev väldigt obehagligt överraskad av planerna på nio vindkraftverk i min närmiljö. Jag skulle se 
byggandet av vindkraftverken som ett övergrepp och tycka att det förstörde min livsmiljö. Därför är jag total
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motståndare till projektet.

Jag har bott i byn Sibbo i över 30 år och rotat mig i landskapet. Den lugna atmosfären och orörda naturen är
anledningen till att jag bor på landet.
 Jag är en människa som tar in landskapet med alla sinnen och i minsta detalj. Jag uttrycker mina känslor
genom naturlyrik. Ofta har jag suttit i lugnet vid Stora Sävsjön. 
 Sommaren ägnar jag åt blommorna i min trädgård. Jag älskar att lyssna till vindens sus och rena fågeldrillar.
Tystnaden, som då och då bryts av ett avlägset trafikbrus, är ett av mina stora livsvärden. Att se upp till nio
vindkraftverk snurra i horisonten skulle skapa en ständig oro i min så högt värderade närmiljö. Att dessutom
höra ljud från dem och se ett vitt högintensivt blinkande ljus dygnet runt vore också ett onaturligt och
tröttande inslag i landskapsbilden. Jag uppskattar en mörk kvälls- och natthimmel, där man endast ser
stjärnorna.

Jag tycker att det helt absurt att vilja placera vindkraftverken i ett orört och vackert skogs- och
odlingslandskap, som dessutom är rikt på sjöar. Vattendragen är särskilt känsliga för det intrång
vindkraftverk innebär, på grund av snurrande rörelser, blinkande ljus och ovälkomna ljud. Det stör lugnet
fiskare och skogsströvare söker vid sjöarna. Eftersom vindkraftverken är väldigt stora kan de ge känslan av
att de tar över landskapet. 

Jag glädjer mig åt att kunna ströva, plocka bär och cykla i en tyst skog och ett orört landskap i min närhet.
Detta är värden som inte kan mätas i pengar. 

 Jag vill också tala för djuren som lever här. Jag är orolig för hur vindkraftverken skulle påverka de vilda
djuren som rådjur, älgar, skogsfåglar och övriga fåglar som till exempel tranparet som häckar i byn. Och jag
kan också tala för fladdermössen, inte minst barbastellerna, som lär vara många i vår by. 

Om vindkraftverken skulle byggas 
vore det ett oförlåtligt intrång i min närmiljö. Jag skulle känna en stor sorg över förlusten av en orörd
omgivning.

        Birgitta 

Den mån, maj 2017 klockan 17:02, Hanna 
skrev:

Hej Birgitta!

Nu har jag fått ZVI-beräkningen. Det finns två bifogade filer i detta mail. Den första visar vindkraftverkens 
synlighet med avseende på var man ser maskinhuset och därmed hinderbelysningen. Den andra visar 
vindkraftverkens synlighet med avseende på totalhöjden och därmed var man ser någon del av rotorbladen i 
sitt högsta läge.
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På första sidan finns lite grundläggande information om beräkningen. Analysen är gjord för ett 21x21 km 
stort område med vindkraftverken i mitten. Beräkningen tar hänsyn till marknivåer och
vegetation/bebyggelse. Man bör dock ha i åtanke att det är en modell och inte exakt. För att vi inte ska 
riskera att underskatta synligheten så är modellen anpassad för att snarare överskatta. Därför har vi räknat 
med förhållandevis låg skogshöjd.

Skog 12 m
Ungskog 6 m
Stad 6 m
Öppna ytor och vatten 0 m

Vi har inte heller räknat med vegetation som står glest på öppen mark i t.ex. trädkorridorer. I bifogad fil
”Sibbo flygbild ZVI” kan du se en mängd träd som är markerade inom en blå linje. Detta är exempel på glesa 
trädstrukturer som inte är medräknade som skymmande i ZVI:n. I verkligheten kan man dock räkna med att 
dessa har en skymmande effekt, åtminstone på sommaren.

På sista sidan i beräkningarna ser du analysresultatet. Färgfälten visar var i landskapet man kan förväntas se 
1-3, 3-5 eller 5-9 vindkraftverk.

Resultatet från den första beräkningen (alltså hur många lampor som syns kan tolkas såhär för boende i 
Sibbo:
Sibbo Södergård: 0-3 synliga lampor (lite otydligt
Sibbo Solek: 3-5 synliga lampor
Sibbo Östergård: 5-9 synliga lampor
Sibbo Norregård: 5-9 synliga lampor

Resultatet från den andra beräkningen (alltså hur många verks rotorblad som syns i sitt högsta läge kan 
tolkas såhär:
Sibbo Södergård: 0-3 synliga verk (lite otydligt
Sibbo Solek: 5-9 synliga verk
Sibbo Östergård: 5-9 synliga verk
Sibbo Norregård: 5-9 synliga verk

Från din bostad kan du alltså räkna med att se översta delen av 5-9 verk och hinderbelysningen på 3-5 av 
dessa. Sommartid kan du förvänta dig att växtligheten skymmer mer. För att få en uppfattning om storleken 
kan du titta på fotomontaget från Stjärnelid (hämtas på www.miljonavigatoren.se. Bilden från Stjärnelid är 
tagen 1,8 km från närmaste verk. Avståndet mellan ditt hus och närmaste verk är 2,3 km. De kommer alltså 
att se något mindre ut från dig.

Denna information bör vara fullt tillräcklig för att boende i Sibbo ska kunna bilda sig en uppfattning och 
yttra sig om projektet. Ni får fram till och med måndag den 5 juni på er att skicka era yttranden till mig.

Jag kommer att skicka samma information till Iben och Holger via mail och till Dan via post (har inte någon 
mailadress till honom). Om du har kontakt med Dan så får du gärna visa honom detta digitalt då det är lättare 
att tyda kartan när man zoomar på en dator.

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?C=bDF2e5b7NyGOfNLnM5TRJRGq0AqBXo2DpaXj97-XQTfLdrzHCyfYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.miljonavigatoren.se
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Vi har många olika frågor att hantera i projektet just nu, men OM det framöver skulle bli aktuellt att göra fler
fotomontage så kommer det naturligtvis göras ett från Sibbo.

Med vänliga hälsningar

Hanna 

MiljöNavigatören Väst
http://miljonavigatoren.se/

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?C=ls72bT0s3yNauzliYH--LeQa7oHXSERI-sI6kTnloPTLdrzHCyfYCA..&URL=http%3a%2f%2fmiljonavigatoren.se%2f


Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun

Från: Bodil 
Skickat: den 8 juni 2020 10:59
Till: Magnus Sjöberg 
Kopia: Anton Sjödell  Peter Bruhn Kian Anderson ; Sven-Erik Järnkvist Erik Andersson 
 Lennart Kastberg Mattias Johansson 
Ämne: Vindkraftverk i Vimmelstorp

Hej!
Vi mailar med anledning av de planerade vindkraftverken i Vimmelstorp. Det vore synd att fördärva 
vår fina natur med sådana mostodontverk
Vi tillbringar mycket tid på vårat fantastiska ställe, och blir oroliga för blinkande lampor och 
framförallt det svischande ljud som kan uppstå.
Vi ligger i den vindriktning det blåser mest dvs. sydväst och endast 1 km till närmsta verk.
Med vädjan om respekt för stillhet och tystnad.

Mvh.
Bodil och Ingvar 



Ett tyskt företag planerar att uppföra en vindkraftspark med nio styck vindkraftverk.
Verken planeras få en höjd av 200 meter.
Inom parkens influensområde bor ett antal permanentboende. Området, där verken planeras, har
höga naturvärden och en rik fauna och flora.
Den nuvarande landskapsbilden har stor betydelse, inte minst för den lokala befolkningen.
Vid en närmare granskning av de underlag, som de av företagets hyrda konsulter presenterar, fås
uppfattningen att den negativa påverkan, som projektet får, gravt underskattas.
Projektets negativa påverkan på landskapsbilden, måste bedömas bli katastrofal.
De redovisade skyddsavstånden till närboende från verken är långt ifrån tillräckliga, för att undvika
lågfrekvent buller, reflexer och andra störningar.
Sammantaget kommer projektet, om det genomförd, med all sannolikhet att medföra stora
negativakonsekvenser för fauna och flora.
Många människor kommer att beröras negativt, om projektet genomförs, dels i form av fysiska
störningar, dels av att landskapsbilden kraftigt kommer att förändras, vilket påverkar livskvaliten
Innan kommunen tar beslut i ärendet, bör man beakta de negativa konsekvenserna för de egna
kommuninvånarna.

Med vänlig hälsning 
Carl-Gustaf

(Med erfarenhet från tidigare 
vindkraftsprojekt)



POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: 
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 013-10 13 81
E-post: WWW: Organisationsnummer: 
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270 

Begäran sid 1 (1) 
2019-12-03 551-15501-19

0662 
Aktbilaga 3 

Miljöskyddsenheten 

Gislaveds kommun, 
Kommunstyrelsen 

kommunen@gislaved.se 

Begäran om yttrande enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) om gruppstation för vindkraft vid 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun 

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen 
avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen 
Östergötland prövar nu en ansökan inlämnad av eno energy Sweden AB i rubricerat ärende. 

Kommunen tillfrågas genom denna skrivelse om den tillstyrker anläggningen. Kommunen får 
också möjlighet att på sedvanligt sätt lämna synpunkter på ansökan när den kungörs och 
skickas på remiss. 

Kommunen bör besvara frågan om tillstyrkan senast i samband med att den yttrar sig över 
ansökan i remisskedet. Yttrandet får dock lämnas tidigare i processen så snart kommunen 
anser att underlaget är tillräckligt för ett sådant beslut. 

Karin 
Miljöskyddshandläggare 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Bilaga 
Ansökan enligt miljöbalken till uppförande och drift av vindkraftsanläggning 

Kopia till 
Sökanden 
Aktförvararen 
Handl 

Här kan du läsa mer om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter: 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

mailto:kommunen@gislaved.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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SHADOW - Main Result

Calculation: Vimmelstorp_9xV126 @ 137 m hh

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [VAXJO /KRONOBER G]

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1,36 1,52 2,62 6,08 8,82 7,64 6,65 5,42 4,02 2,68 1,38 0,88

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind

distribution:

Vimmelstorp

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

365 405 535 650 678 641 674 975 1357 1271 554 397 8501

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Vimmelstorp height data

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1,5 m

Grid resolution: 1,0 m

All coordinates are in

Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)
Scale 1:250 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Easting Northing Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor Hub height Calculation RPM

data/Description diameter distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 407341 6332902 184,8 1 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

2 407000 6330064 170,0 2 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

3 407350 6330568 170,6 3 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

4 406980 6332332 180,0 4 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

5 407669 6331149 180,0 5 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

6 407242 6331510 180,0 6 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

7 406627 6330223 174,8 7 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

8 407420 6332499 185,0 8 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

9 407055 6330793 175,9 9 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 1718 12,1

Shadow receptor-Input

No. Name Easting Northing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A GISLAVED TRONEBO 1:13 405869 6330820 180,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

B GISLAVED TRONEBO 1:7 406038 6330787 177,8 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

C GISLAVED TRONEBO 1:8 405975 6330607 182,2 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

D GISLAVED TRONEBO 1:8 405991 6330591 181,7 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

E GISLAVED TRONEBO 1:9 405809 6330564 180,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

F GISLAVED TRONEBO 1:9 405792 6330584 180,1 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

G GISLAVED SKATEKULL 1:4 406269 6330307 170,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

H GISLAVED KULLA 1:4 408284 6332714 165,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

I GISLAVED VIMMELSTORP 1:10 408337 6331554 165,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

J GISLAVED VIMMELSTORP 1:11 408576 6331499 170,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

K GISLAVED VIMMELSTORP 1:5 408525 6331175 166,1 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

L GISLAVED VIMMELSTORP 1:5 408571 6331151 167,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

M GISLAVED VIMMELSTORP 1:6 408686 6331129 171,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

N HYLTE KÄRINGANÄS 1:5 408419 6330047 196,1 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

O HYLTE KÄRINGANÄS 1:8 408352 6329685 205,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result

Calculation: Vimmelstorp_9xV126 @ 137 m hh

...continued from previous page

No. Name Easting Northing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

P HYLTE KÄRINGANÄS 1:14 408395 6329691 205,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

Q HYLTE KÄRINGANÄS 1:9 407884 6329479 192,2 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

R HYLTE KÄRINGANÄS 1:16 407259 6329251 174,1 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

S HYLTE KÄRINGANÄS 1:15 407340 6329235 175,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

T HYLTE KÄRINGANÄS 1:6 407251 6329204 174,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

U HYLTE KÄRINGANÄS 1:17 407305 6329169 175,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

V HYLTE KÄRINGANÄS 1:12 407205 6328954 175,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

W HYLTE KÄRINGANÄS 1:18 407123 6328878 174,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

X HYLTE HOLMSERYD 1:2 406826 6328447 170,3 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

Y HYLTE HOLMSERYD 1:3 406772 6328345 170,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

Z HYLTE YTTERSJÖHOLM 1:17 406827 6328217 170,8 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AA HYLTE KRÅKSÅS 1:11 405230 6328601 175,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AB Boarp Gräsholmen 404991 6329791 175,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AC HYLTE KRÅKSÅS 1:5 405700 6330079 172,9 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AD GISLAVED VIMMELSTORP 3:1 408631 6331620 170,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AE GISLAVED VIMMELSTORP 3:4 408671 6331719 178,5 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AF GISLAVED VIMMELSTORP 3:2 408709 6331746 174,2 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AG GISLAVED TÅNGA 1:1 407180 6333982 181,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AH GISLAVED GÖKABO 1:1 407898 6333841 174,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AI GISLAVED KULLA 1:5 408352 6332803 165,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AJ GISLAVED KULLA 1:6 408380 6332815 165,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AK GISLAVED SONNARYD 2:2 408522 6333027 174,2 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AL GISLAVED SONNARYD 2:3 408489 6333006 172,9 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AM HYLTE KÄRINGANÄS 1:13 408633 6330054 190,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AN GISLAVED VIMMELSTORP 1:8 408810 6331267 175,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AO GISLAVED VIMMELSTORP 2:8 408808 6331934 170,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AP Brunnsgård 2 405026 6331563 171,4 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AQ GISLAVED TRONEBO 1:15 405169 6331887 180,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AR GISLAVED TRONEBO 1:14 405304 6332088 188,6 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AS GISLAVED FÅLLINGE 8:4 405189 6332264 195,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

AT Orrspelplats_Kronobomossen 406594 6332712 180,0 5,0 5,0 1,0 0,0 "Green house mode" 1,0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, expected values

No. Name Shadow hours

per year

[h/year]

A GISLAVED TRONEBO 1:13 9:33

B GISLAVED TRONEBO 1:7 16:56

C GISLAVED TRONEBO 1:8 13:47

D GISLAVED TRONEBO 1:8 13:48

E GISLAVED TRONEBO 1:9 11:46

F GISLAVED TRONEBO 1:9 6:39

G GISLAVED SKATEKULL 1:4 43:02

H GISLAVED KULLA 1:4 10:09

I GISLAVED VIMMELSTORP 1:10 12:07

J GISLAVED VIMMELSTORP 1:11 7:13

K GISLAVED VIMMELSTORP 1:5 9:40

L GISLAVED VIMMELSTORP 1:5 8:57

M GISLAVED VIMMELSTORP 1:6 7:18

N HYLTE KÄRINGANÄS 1:5 6:28

O HYLTE KÄRINGANÄS 1:8 3:22

P HYLTE KÄRINGANÄS 1:14 4:14

Q HYLTE KÄRINGANÄS 1:9 9:41

R HYLTE KÄRINGANÄS 1:16 0:00

S HYLTE KÄRINGANÄS 1:15 0:00

T HYLTE KÄRINGANÄS 1:6 0:00

U HYLTE KÄRINGANÄS 1:17 0:00

V HYLTE KÄRINGANÄS 1:12 0:00

W HYLTE KÄRINGANÄS 1:18 0:00

X HYLTE HOLMSERYD 1:2 0:00

Y HYLTE HOLMSERYD 1:3 0:00

To be continued on next page...
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...continued from previous page

Shadow, expected values

No. Name Shadow hours

per year

[h/year]

Z HYLTE YTTERSJÖHOLM 1:17 0:00

AA HYLTE KRÅKSÅS 1:11 0:00

AB Boarp Gräsholmen 1:29

AC HYLTE KRÅKSÅS 1:5 11:15

AD GISLAVED VIMMELSTORP 3:1 8:55

AE GISLAVED VIMMELSTORP 3:4 7:47

AF GISLAVED VIMMELSTORP 3:2 6:43

AG GISLAVED TÅNGA 1:1 1:08

AH GISLAVED GÖKABO 1:1 3:52

AI GISLAVED KULLA 1:5 8:07

AJ GISLAVED KULLA 1:6 6:29

AK GISLAVED SONNARYD 2:2 3:47

AL GISLAVED SONNARYD 2:3 4:06

AM HYLTE KÄRINGANÄS 1:13 3:12

AN GISLAVED VIMMELSTORP 1:8 4:19

AO GISLAVED VIMMELSTORP 2:8 4:40

AP Brunnsgård 2 0:00

AQ GISLAVED TRONEBO 1:15 0:00

AR GISLAVED TRONEBO 1:14 1:15

AS GISLAVED FÅLLINGE 8:4 0:00

AT Orrspelplats_Kronobomossen 21:21

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]

1 1 130:58 26:39

2 2 116:15 21:35

3 3 107:35 21:33

4 4 85:11 13:11

5 5 116:32 23:39

6 6 133:54 28:56

7 7 232:00 47:05

8 8 117:21 23:40

9 9 110:05 27:03

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Calendar, graphical

Calculation: Vimmelstorp_9xV126 @ 137 m hh

WTGs

2: 2

3: 3

5: 5

6: 6

7: 7

9: 9
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Diarie nr: 2019.240
Yttrande gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun

Från: Kalle 
Skickat: den 30 juli 2020 13:39
Till: Magnus Sjöberg Carina Johansson
Anton Sjödell Lennart Kastberg  Fredrik Sveningson
Marie Johansson  Peter Bruhn  Sven-Erik Järnkvist Mattias Johansson  Kian Anderson 
Ämne: Vädjan till gruppledare Gislaveds kommun Diarienummer: 551-15501-19

Hej!

I slutet av augusti kommer Gislaveds kommun ta beslut om etablerandet av en 
vindkraftspark i Vimmelstorp. Diarienummer: 551-15501-19
Jag skriver detta brev för att vädja till er gruppledare att rösta nej till densamma 
med underlag av de argument jag listar här nedan. Var god dela detta meddelande 
inom era respektive grupper.

Parken kommer hamna väldigt nära bebyggelse. Enligt de mätvärden som 
företaget bakom vindkraften (Eno Energy) redovisat kommer flera fastigheter 
hamna extremt nära gränsvärdena för vad verken får låta. Enligt lag får man inte 
bygga verk så ljudet överstiger 40 dBA vid närmsta bostad. Enligt prognosen 
kommer flera fastigheter ha ljud 39,9 dBA och neråt. Detta är i min mening för 
riskabelt då detta enbart är prognoser, vi vet av historien att i verkligheten kan 
ljudet bli högre.
Vindparken i Grimsås är ett bra och nära exempel där de boende störs av både 
ljud och vibrationer från verken. Jag är säker på att det företaget också lovade att 
ljud och vibrationer inte skulle störa boende i närheten , men i verkligheten 
tvingas de leva i just detta.
Ljud är inte lätt att mäta, mycket spelar in, markens struktur som både kan dämpa 
men även förhöja ljudet på dess bana.
 Jag bor ca 7,5 km fågelvägen från Skeppshult, avståndet till
Reftele är ungefär 10 km. När vinden ligger på från respektive
håll hör jag tåget tuta, lika starkt som om jag bodde precis vid
järnvägen. Hur skall då ett vinkraftverk 1 km bort inte kunna
påverka mig?

Jag har tidigare pekat på att Eno Energys fågelinventering visat brister. Enligt den 
finns det inga rovfågelbon inom 3 kilometer från de planerade verken. Jag bor själv



1,1 km från det närmsta verket och har ett bo av röd glada på min mark. Detta har
jag gjort en separat skrivelse om och skickat till Östergötland, som behandlar
ansökan, samt till länsstyrelsen i Jönköping. Jag pekade i min skrivelse även på det
ökande antalet rovfåglar som vi som bor och lever på orten ser. Vi har även god
förekomst av skogsfågel.
Vårt geografiska läge med många sjöar och våtmarker är en god förutsättning för
sjö- , vad- och andra fåglar och givetvis deras naturliga predatorer vilket gör
området värdefullt ur flera perspektiv. En vindkraftspark i detta område kan bli
förödande för mer än bara fågellivet.

Frågan om lågfrekvent buller från vindkraftsverk har pågått under längre tid. Vi vet
inte i dagsläget på vilket sätt det skulle påverka oss som kommer tvingas bo inom
detta området. Mycket tyder på att detta kan leda till mycket mer än bara
sömnsvårigheter. En del undersökningar har den senaste tiden presenterats där
effekterna av detta lågfrekventa ljud är mer skadliga än vad expertisen tidigare
trott.
Med anledning av detta och att det hela tiden kommer fler och fler rapporter av
dessa undersökningar så borde Gislaveds kommun stoppa all utbyggnad av
vindkraft inom bebyggda områden, tills tillräcklig information finns för att göra
sunda beslut.
Invånarnas hälsa måste komma före kommunens vilja att behaga regeringens
miljömål.

Jag har levt på vår gård ute i skogen utanför Skeppshult så gott som hela mitt liv.
Jag är skogs och fritidsmänniska.
Att få vandra, jaga, fiska, arbeta eller bara sätta sig ner och njuta i skogen är det
bästa jag vet. Lyssna på fåglar, insekter och vindens sus genom träden är
avkoppling och rekreation i dessa uppstressade tider. Att få se, höra och känna
lukten av natur under olika årstider är en lyx, få förunnat.
Tanken på att inte kunna få uppleva detta på samma sätt med 9 vindkraftsverk som
susar i vinden 24 timmar om dygnet, åren om, och fladdrande skuggor som stör
gör mig både ledsen, förtvivlad och rent ut sagt förbannad.
Nej! Påverkan av dessa kommer förstöra det landskapet jag känner mig hemma i.
Så jag vill vädja till er gruppledare i kommunen att rösta nej till vindkraft i
Vimmelstorp.
Det borde vara er främsta uppgift att lyssna på oss som kommer bli påverkade
negativt av detta i stället för att se till att kommunen ser bra ut i ett politiskt
perspektiv.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vindkraftverk:
”I områden för friluftsliv, där en låg bullernivå utgör en viktig kvalitet och naturliga ljud dominerar, bör ljudet från
vindkraftverk inte heller överskrida 35 dBA. Det handlar om sådana friluftsområden där inget påtagligt störande



buller från till exempel fordonstrafik eller skjutbanor förekommer och det bör framgå av kommunens översiktsplan 
(enligt plan- och bygglagen) att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå.”
Man kan ju ifrågasätta varför vi på landet som riskerar hamna inom högre 
ljudnivåer ska behöva acceptera detta i vårt naturliga friluftsområde???

Jag hoppas och tror att ni överväger dessa synpunkter och kommer fram till att 
rösta nej till denna vindpark, för oss människor och djur som bor och kommer bli 
påverkade av en byggnation.

Med vänlig hälsning/

Karl- Yngve 



BILAGA 1 

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSE OCH KOMMUN 

• Deltagarlistor

• Minnesanteckningar

• Skriftliga yttranden och meddelanden

• Samrådsunderlag 2017 (exkl. bilagor)



Uppföljande samråd med myndigheter, projekt Vimmelstorp 
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Samråd Mötesplats Sammanträdesdatum Vår beteckning  

MILJÖBALKEN Länsstyrelsen i Jönköping 13-04-23 VIMMELSTORP 
Sökande: Författare 

Johan  Hansa Vind AB 
Ärende 

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN,  
BETRÄFFANDE BYGGNATION AV EN 
VINDKRAFTANLÄGGNING BESTÅENDE AV 9 VERK, 
PLACERADE I VIMMESLTORP, GISLAVEDS KOMMUN. 

NÄRVARANDE : 

Nils , Länsstyrelsen i Jönköping 
Karin von  Samhällsbyggnadsenheten 
Ann-Marie  Samhällsbyggnadsenheten 
Anna  Kulturmiljöenheten (delvis) 
Bengt-Göran  Kommunekolog, Gislaveds Kommun Linda , 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Gislaveds Kommun 

Håkan I Calluna AB 

Mats , Hansa Vind AB 
Matilda , Hansa Vind AB 
Johan, Hansa Vind AB 

------------------------------------------------------------------------------- 



Projekt: Vimmelstorp        Kommun: Gislaved 
Vindkraftpark  med 9 st. verk 
Samrådsmötesprotokoll 
Nr.: 01 Ansökan om tillstånd enl. Miljöbalken 

Hansa Vind AB 
Från Samrådsmöte 

1 

Nedan följer mötesdeltagarnas frågor/kommentarer beträffande 
följande ämnen och farhågor: 

Om Projektet: 
- Produktionsmässigt är det ett bra projekt.
- Tidigare tittade vi även på Hyltesidan. Sammanlagt 10-11 verk. Nu är

det nere på 6 eller 9 beroende på arrendeavtal med en markägare.
- Vindmätningar kommer ej att göras i första hand då vi fullt ut litar på

beräkningarna i Storm Geo.
- En av fastigheterna (Lunnaström) har ljudnivån över 40 dB.

Markägaren är villig att avregistrera denna som fastighet.
- ”Nytt hus” på decibeluträkningen är en markägare som i framtiden har

planerat att bygga bostad. Där av är den inräknad i ljudberäkningen.

Inventeringar 
Johan inledde mötet med att informera om örninventeringen, vidare 
förklarade Håkan hur arbetsgången sett ut.  
Ytterligare inventeringar som behövs:  
- VMI – Våtmarksinventering, ett av verken ligger i ett klass 2

våtmärksområde. I det här fallet kommer det att göras inventeringar
100 m radie runt varje verk samt runt alla vägar totalt 50 m brett. 

- Skogsfågelinventering
- Häckfågelinventering
- Fladdermusinventering, från LST sida är det intressant att både en

tidig och sen inventering görs.
- Bengt-Göran Ericsson flikar in att Tronebosjön kan vara intressant ur

ett fågelperspektiv.
- Västbo Fågelklubb gjorde ett yttrande att de inte har betydande

verksamhet i området.
- En kontakt med Ornitologiska föreningen i Halland är gjord, men inga

yttranden ifrån dem annat än att de inte är verksamma i området.

Samrådsförfarande: 
- Militären har inget att erinra i detta läge.
- Smålandsstenar Airport har tagit del av samrådsunderlaget och har

inget att erinra.
- Teracom anmälan är gjord och de har inget att erinra.
- Samrådsunderlagen skall skickas till samtliga berörda markägare

inom 2 km radie.
- Även till samtliga föreningar inom området.
- Hylte Kommun och Hallands LST har kontaktats och kommer att göra

ett yttrande med synpunkter.

Anslutning till nät: 
- Hansa Vind har fått en prisindikation från Eon. De säger att

anslutningen ska ske till deras Regionstation i Smålandsstenar.
- Internnätet skall redovisas i ansökan i tidigt skede.

Landskapskaraktärisering: 
- Beskrivning av lanskapet bör göras i både ett stort och litet perspektiv.

Dels en utförlig beskrivning och sedan gå in på djupet om särskilda
värden påträffas. 

- I karaktäriseringen skall även friluftsliv samt kulturmiljö ingå.
- Angående avstånd för beskrivning av landskapet får Hansa Vind

själva bedöma i vilket omfång det ska bli.
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Tidsplan 
- Under 2013 kommer alla inventeringar att utföras.
- MKB:n kommer att sammanställas under tiden
- Förhoppningen är att ansökan lämnas in i början av 2014

Skuggor 
- Några fastigheter överskrider skuggtiden det tillåtna värdet. Dessa

kommer att regleras med skuggsensorer.

Hinderbelysning 
- Om tekniken är utvecklad kan transportstyrelsen kräva radiostyrd
belysning, ex OCAS:
- Vill Hansa Vind inte använda den tekniken måste det motiveras
varför.

Kulturmiljö 
- En arkeologisk utredning etapp 1 krävs
- I vanliga fall krävs oftast en förstudie, men inte i det här fallet.
- Beställ utredningen via Länsstyrelsen

Översiktsplanen 
- I dagsläget finns ingenting uppenbart som säger nej i det här området,
bara ha en extra koll på VMI.
- En ny översiktsplan för Gislaveds Kommun är under framtagande.

Transporter 
- Utredning om vägplaneringen kommer att göras i samråd med
Trafikverket.
- Material kan tänkas ta från området, men då måste det kontrolleras
vilka värden/klass de har.

Alternativ plats och utformning 
- Beskrivning av en alternativ plats
- Alternativ utformning av parken
- Beskrivning av konsekvenser om inte parken kommer till stånd.

Ekonomisk Säkerhet 
- Yrkande gällande ekonomisk säkerhet.

Kartmaterial 
- En översiktskarta med alla lager/skikt. Skala 1:10 000
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Avslutningsvis tackade arrangörerna alla deltagarna för att de ställde 
upp på detta möte. 

Anderstorp 2013-05-06 

………………………………… ……………………………. 
Johan, Projektledare Anderz  VD 



2014-11-24 

Minnesanteckningar samråd med myndigheter, projekt Vimmelstorp 

Plats: Miljö- och byggförvaltningen, Stortorget 1, Gislaved 
Datum: 24 november 2014 

Närvarande:  Ted (TK), planarkitekt, Gislaveds kommun 
Linda (LH), miljö- och hälsoskyddsinspektör, Gislaveds kommun Paola (PC), 
vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör, Gislaveds kommun Bengt-Göran  
(B-GE), kommunekolog, Gislaveds kommun 
Stefan (SA), bygg och miljöchef, Hylte kommun 
Jens (JÅ), eno energy Sweden  
Hanna  (HL), MiljöNavigatören Väst 

Bakgrund 

JÅ presenterade historiken bakom projektet och anledningen till att ett uppföljande samråd hålls. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län närvarade inte eftersom de inte sett någon anledning att förnya samrådet 
så länge inga större förändringar görs i projektet. Länsstyrelsen i Halland kommer att lämna skriftligt 
yttrande.  

HL presenterade projektet enligt upplägget i samrådsunderlaget. Nedan följer de punkter där frågor och 
synpunkter framkom.  

Planläggning 

B-GE påpekade att vindkraftspolicyn inte har samma tyngd som en översiktsplan. Arbetet med att ta
fram en ny ÖP har påbörjats och befinner sig i tidigt skede. TK jobbar med att ta fram underlag. Det finns
ännu inget att säga om hur vindkraft kommer att behandlas.

Sökanden kommer att undersöka möjligheten att vidareutveckla parken söderut, i Hylte kommuns ut-
pekade vindkraftsområde. SA påpekade att gränserna i de utpekade områdena inte ska ses som exakta. 

Ljud 

Punkt G är ett hus där 40 dB överskrids. Man har diskuterat med markägaren som är villig att avregi-
strera bostaden. Huset används endast som jaktstuga. Sökanden undrar om avregistrering är tillräckligt. 
LH meddelade att man haft ett liknande fall i ett anmälningsärende i Gislaved kommun. I det fallet god-
kände man att bostaden avregistrerades. Samma sak borde gälla här, men det är länsstyrelsen som 
fattar beslut om projektet. Kontakt kommer att tas med länsstyrelsen för att diskutera saken.  

I de beräkningar som tidigare gjorts finns två punkter med där ljudet beräknas bli 40 dB. Dessa punkter 
är inte bebyggda idag, men markägaren har planer på att bygga i framtiden. TK meddelade via telefon 
efter samrådet att det inte finns bygglov eller andra handlingar för nybyggnation på fastigheten Vim-
melstorp 1:3.  
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Hinderbelysning 

SA påpekade att det finns en vägledande dom från mark- och miljööverdomstolen (2013-M 9473) an-
gående radarstyrning av hinderbelysning. Domen fastslog att ett projekt med 10 vindkraftverk skulle 
förses med radarstyrd hinderbelysning vid totalhöjd 150-198 meter, under förutsättning att Transport-
styrelsen beviljade dispens.   

JÅ påpekade att en vindkraftstillverkare har patent på tekniken. Genom att villkora detta tvingar man 
alltså projektören att välja just det fabrikatet. Man kommer dock att titta på vad domen säger.  

Fåglar 

Det kan eventuellt bli nödvändigt att utöka inventeringen av hönsfågel (främst spelplatser med fler än 
5 tuppar). Troligtvis lämnas tillståndsansökan in först och vid behov görs ytterligare inventering som en 
komplettering.  

Sökanden ska undersöka om nattskärran har inventerats under rätt tid på året. Nattskärran är en känslig 
art i samband med vindkraft.  

Fornlämningar 

Den planerade vägen till verk 8 går preliminärt genom ett område med fossil åker (ej fast fornlämning). 
Lämplig väg är redan uppkörd med djupa hjulspår från skogsmaskiner. Vid sidan av den fossila åkern är 
marken våt. Sökanden efterfrågade synpunkter om hur vägen lämpligen dras. Uppfattningen verkade 
vara att den redan påverkade sträckan bör vara lämplig. Sökanden kommer att ta upp frågan även med 
länsstyrelsen.  

Landskapsbild 

SA ifrågasatte varför inget fotomontage tagits fram från Käringanäs. HL som tagit fotona svarade att det 
var svårt att hitta en lämplig fotopunkt i Käringanäs. Husen ligger längs med vägen och vägen går i en 
sådan vinkel att den planerade parken skyms av husen. Man valde därför att åka tillbaka en bit upp på 
höjden (FP7 Rudetorpet) där hela parken kommer att synas.  

Eftersom det finns efterfrågan kommer sökanden att komplettera med fotomontage från Käringanäs.  

Teknik 

Angående teknik och byggnation noterade sökanden följande: 

 Det ska finnas med en skiss över kranplatserna i MKB:n.

 Tillståndsansökan bör innehålla en kalkyl med kostnader för avveckling och återställning. En av-
sättning för detta ändamål villkoras i tillståndet.

 Sökanden bör tänka på att ha en lättillgänglig kontaktperson under byggnationen.

 Sökanden bör fundera över hur kantzoner ska återställas under driften och vem som bär ansva-
ret för detta.

 Transporter under byggnationen är ännu inte planerade, men detta bör beskrivas i MKB. Massor
kommer i möjligaste mån hämtas från närområdet eller projektområdet för att minimera trans-
porterna.

 Överskottsmassor kan lämpligen användas till bullervallar eller liknande.
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Övrigt 

I Hylte kommun har det funnits en allmän opinion mot vindkraft. Sökanden uppmanas därför att vara 
noga med att alla berörda hålls informerade om projektet.  

I Hylte kommun har man som princip att det ska vara minst 1000 meter mellan vindkraftverk och bostä-
der. Sökanden och TK anser att ett så stort säkerhetsavstånd skulle innebära att kvarvarande ytor för 
vindkraft blir alltför små.  

JÅ berättade om hur eno energy jobbar med vindupptagningsområden för att fördela arrendeersätt-
ningen mellan alla markägare i närområdet.  



2017-03-10 

Minnesanteckningar samråd med myndigheter, projekt Vimmelstorp 

Anteckningarna i detta dokument är en integrerad sammanställning av vad som framkommit vid två 
olika samrådsmöten, samma dag.  

Datum: 10 mars 2017 
Tid: 10:00-11:45 
Plats: Miljö- och byggförvaltningen, Stortorget 1, Gislaved 

Närvarande:  Marina , miljöenheten, Gislaved kommun 
Meliha , miljöenheten, Gislaved kommun 
Peter , bygglovsenheten, Gislaved kommun 
Bengt-Göran , utvecklingsledare ekologisk hållbarhet, Gislaved kommun Jens , 
eno energy Sweden  
Hanna , miljökonsult, MiljöNavigatören Väst 

Datum: 10 mars 2017 
Tid: 14:00-16:00 
Plats: Länsstyrelsen i Jönköpings län, Hamngatan 4, Jönköping 

Närvarande: Oskar , miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Jönköping 
Annette , miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Jönköping Anna , 
kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Jönköping Jens, eno energy 
Sweden  
Hanna , miljökonsult, MiljöNavigatören Väst 

Bakgrund 

Två myndighetssamråd har hållits tidigare i projektet, 2013 och 2014. Detta samråd syftar främst till att 
lyfta upp nya förutsättningar från sökandens och myndigheternas sida. 

Hylte kommun har bjudits in till samrådet men avböjt deltagande och hänvisar till sina yttranden 2014. 

Projektet har varit vilande i drygt två år p.g.a. försäljning av en av de större fastigheterna i projektområ-
det. Försäljningen är nu slutförd och arrende tecknat med den nya ägaren.  

Sökanden presenterade projektet enligt upplägget i samrådsunderlaget. Nedan följer de punkter där 
nya förutsättningar uppkommit eller där frågor och synpunkter framkom.  
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Utformning 

SÖKANDEN: 

 Inga förändringar har gjorts avseende verksplaceringar, vägdragningar eller proportioner sedan
samrådet 2014.

 Mindre ändringar kan tillkomma i samband med byggteknisk utredning.

 Ansökan görs på positioner, dvs. inte enligt boxmodell.

 Maxeffekten har höjts från 3,5 till 4 MW för att möjliggöra användning av bästa möjliga teknik
vid byggnation.

Planläggning 

SÖKANDEN: 

 Ny ÖP håller på att tas fram i Hylte kommun och antalet vindbruksområden kommer sannolikt
att skäras ned.

 Det är för tillfället inte aktuellt att utvidga projektområdet in i Hylte kommun (som diskuterats
tidigare), men om vindbruksområdet söder om Vimmelstorp blir kvar i den nya ÖP’n kan det bli
aktuellt att driva ett separat projekt där.

KOMMUNEN: 

 Den gamla vindkraftspolicyn har upphävts i.o.m antagandet av ÖP16. Delar av policyn är inför-
livade i ÖP16.

 Kommunen uttalar sig generellt positivt om vindkraft i ÖP16.

 Inga områden pekas ut för vindkraft i ÖP16, men vissa områden har markerats som olämpliga.

 Vimmelstorp stämmer generellt väl överens med planens riktlinjer.

 Konflikt föreligger med kommunens ställningstagande att behovsstyrd hinderbelysning ska an-
vändas för vitt ljus. Detta utvecklas vidare under rubriken ”Hinderbelysning”.

LÄNSSTYRELSEN: 

 Nämn i ansökningshandlingarna att fördjupad översiktsplan finns för Skeppshult och Smålands-
stenar, även om denna inte berör vindkraftsområdet.

Ljud 

SÖKANDEN: 

 Ljudberäkningen i samrådsunderlaget är gjord på en för låg höjd (185 m). Nya beräkningar på
200 m höjd kommer att tas fram till samråd med allmänheten samt MKB. Höjningen bör inte
medföra någon större skillnad.

 Ljudpunkt G i beräkningen får mer än 40 dB ekvivalent ljudnivå. Huset är en stuga som används
vid jakt. Den kommer att avregistreras som bostad om projektet blir aktuellt.

 I beräkningen finns även två ljudpunkter för ”nytt hus”. Detta till följd av att markägaren där har
haft för avsikt att söka bygglov för nybyggnation. Vi vill gärna ha information om huruvida an-
sökningshandlingar kommit in eller bygglov givits.

 Beräkningar görs med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Denna innehåller en större, in-
byggd säkerhetsmarginal än exempelvis beräkningsmodellen Nord 2000. Exempelvis tar Natur-
vårdsverkets modell inte hänsyn till vegetationens ljuddämpande egenskaper.

KOMMUNEN: 

 Ljudpunkt G bör avregistreras innan kommunen fattar beslut om tillstyrkan.

 Beskriv i MKB vad vindskugga är och om detta skulle kunna uppkomma vid någon bostad.
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 Peter Englund meddelade efter samrådet att inga nya bygglov har givits på fastigheten Vimmel-
storp 1:3. Det finns inte heller något pågående ärende. Däremot har en större tillbyggnad av ett
hus på Vimmelstorp 1:10 beviljats och påbörjats.

LÄNSSTYRELSEN: 

 Isolinjer bör visas på upp till 2 km avstånd från verken.

KOMMUNEN OCH LÄNSSTYRELSEN: 

 MKB:n bör innehålla ett resonemang omkring lågfrekvent ljud.

 MKB:n bör innehålla en redogörelse för hur ljudet från vindkraftverken påverkas av ispåbygg-
nad. Flera klagomål har kommit in från Nässjöområdet (ett typiskt problemområde avseende is
enligt sökanden).

 Ljudberäkningarna som redovisas vid samråd med allmänhet, samt i MKB, bör innehålla en tyd-
lig fastighetsförteckning så att man kan identifiera enskilda ljudpunkter på kartan.

Rörliga skuggor 

SÖKANDEN: 

 Skuggberäkningen i samrådsunderlaget är gjord på en för låg höjd (185 m). Nya beräkningar på
200 m höjd kommer att tas fram till samråd med allmänheten samt MKB. Höjdökningen innebär
att fler bostäder kommer att utsättas för skuggtider som överskrider gränsvärdet 8 h/år.

 Skuggstyrning kommer att installeras på berörda verk.

LÄNSSTYRELSEN: 

 30 min/dag tillämpas sällan som gränsvärde längre. 8 h/år är standard.

Hinderbelysning 

SÖKANDEN: 

 Verken blir mer än 150 meter höga och måste därför förses med högintensiv, vit hinderbelys-
ning.

 Transportstyrelsens föreskrifter medger att ljusstyrkan minskas under skymning, gryning och
mörker. Maxintensitet, 100 000 candela, skall användas i dagsljus.

 I ÖP16 anges att behovsstyrd hinderbelysning ska användas. Detta innebär radarstyrd hinder-
belysning, en teknik som i praktiken inte är tillgänglig p.g.a. försvarets negativa inställning.
Transportstyrelsen medger inga dispenser.

KOMMUNEN: 

 Hinderbelysningen är en het politisk fråga som fått stort utrymme i debatten inför ÖP16. Inställ-
ningen till den högintensiva hinderbelysningen är mycket negativ.

 Den absoluta miniminivån är att åta sig att söka dispens. Men belysningen kan ändå bli en viktig
faktor vid beslut om tillstyrkan.

 Bygg- och miljönämnden samt de tre kommunalråden är nyckelpersoner om sökanden vill gå
vidare med diskussioner med politikerna.

 Inget vindkraftsprojekt har prövats sedan försvarets negativa yttrande till Transportstyrelsen i
juni.

 Oklart om de två verken med högintensiv hinderbelysning vid Reftele utnyttjar möjligheten att
ställa ner ljusstyrkan. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Om dessa två, lokala verk inte ställs
ned under dygnets mörka timmar så kan det påverka opinionen i kommunen.
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LÄNSSTYRELSEN: 

 Problematiskt att ställa krav på radarstyrd hinderbelysning.

 Ta upp alternativa skyddsåtgärder i MKB:n, exempelvis synkronisering.

 Candela (cd) bör skrivas ut som helt ord minst en gång i löpande text.

Naturvärden 

SÖKANDEN: 

 Naturvärden i området är huvudsakligen kopplade till våtmarker/sumpskogar.

 Vissa verksjusteringar har gjorts efter naturvärdesinventering.

 Naturvärden identifierade vid inventering är huvudsakligen av klass 3 och till viss del av klass 2.
Ett område nära verk nr 8 har klassats som nyckelbiotop av Bergvik Skog, men som naturvärde
klass 3 av Calluna.

KOMMUNEN: 

 MKB:n bör innehålla en redogörelse för vilka sjöar och våtmarker som kalkas samt hur väl
skyddsavstånd till dessa uppfylls och vilka skyddsåtgärder som kan vidtas. Marina Thelin skickar
en karta över Gislaveds kalkningar. Hylte kommun kan vara ansvarig för kalkning av vissa sjöar
och våtmarker nära kommungränsen och bör kontaktas.

LÄNSSTYRELSEN: 

 MKB:n bör innehålla skyddsåtgärder för att minimera hydrologisk påverkan.

 Kontrollera artportalen.

 GIS-skikt med gamla/skyddsvärda träd bör laddas ned.

Fåglar 

SÖKANDEN: 

 Uppföljande inventering av känsliga arter som örn, nattskärra, hönsfåglar och storlom pågår
under våren 2017. Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på inventeringens omfattning och in-
nehåll.

Fladdermöss 

SÖKANDEN: 

 Området är förhållandevis artrikt, men med låg aktivitet.

 En uppföljande inventering med fokus på barbastell gjordes sommaren 2014. Rapporten kom
efter att senaste samrådet hölls. Visade på eventuell koloni mer än 2 km från nordligaste verket.
Barbastellens hotkategori ändrades 2015 från starkt hotad till sårbar.

 Sökanden åtar sig att driva parken i s.k. bat mode (fladdermusdrift) och att följa de generella
skyddsåtgärder som Calluna AB föreslagit i sina inventeringsrapporter.

LÄNSSTYRELSEN: 

 Möjligtvis kunde inventeringen startat tidigare på säsongen, men genomförda utredningar är
tillräckliga och behöver inte kompletteras.

 En kontroll av nyrapporterade fynd i artportalen bör göras.
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Kulturmiljö 

SÖKANDEN: 

 Planerad vägsträckning löper genom flera lämningsområden av typen fornlämning eller bevak-
ningsobjekt. Vägen är huvudsakligen av god kvalitet och ambitionen är att den inte ska behöva
breddas. Vid Rems gamla gårdstomt (Rem 616) planeras anslutning av ny väg till verk nr 4. Detta
kan medföra markingrepp i lämningen, såvida inte vägen dras vid sidan av lämningsområdet.

 Kulturmiljöenheten har lämnat ett skriftligt meddelande om vad som gäller vid ingrepp i de
lämningar som identifierats längs med planerad vägsträckning.

LÄNSSTYRELSEN: 

 Tronebo gårdstomt är klassad som bevakningsobjekt eftersom det finns nya byggnader på mar-
ken.

 De utredningar som tas upp i Meddelande angående resultat från arkeologisk utredning etapp
1 inför vindkraft Vimmelstorp i Reftele socken, Gislaveds kommun, 2017-02-09, behöver inte
göras innan tillståndsgivning. Utredningarna behöver dock göras inför byggnation, i de fall mar-
kingrepp planeras i lämningarna. Utredningarna kan innebära en extra kostnad för projektet,
men kommer sannolikt inte påverka möjligheten att bygga enligt nuvarande plan.

 Vissa utredningar har redan gjorts i samband med projektering av gasledningen genom områ-
det.

 Notera att kulturmiljölagen har bytt namn från Lagen (1988:950) om kulturminnen till Kultur-
miljölagen (1988:950). De lämningar som tidigare benämnts som fast fornlämning benämns nu
enbart som fornlämning.

 Den övriga kulturhistoriska lämning som finns norr om Rems gårdstomt, där ny väg planeras till
verk nr 4, kräver hänsyn vid byggnation men utgör inget hinder för att dra vägen enligt planerad
sträckning.

Landskap 

SÖKANDEN: 

 En landskapskaraktärisering kommer att finnas med i MKB:n.

 Fotomontagen kommer att kompletteras med en fotopunkt från Käringanäs. Ytterligare förslag
på fotopunkter tas tacksamt emot så att vi kan ta fler bilder när vi ändå är ute.

 Vi har valt att inte göra fotomontage från enskilda närboendes trädgårdar/balkonger. Monta-
gen är kostsamma och de som görs ska vara så representativa som möjligt för alla som rör sig i
närområdet samt för myndigheter. Vi har i huvudsak valt att göra montage från tätorter, byar,
badplatser och vyer där verken kan förväntas synas mycket.

LÄNSSTYRELSEN: 

 Förslag på kompletterande fotopunkter:
o Gravfältet i Smålandsstenar
o Jälluntofta kyrka
o Väster om parken, t.ex. vid Kallset.

Teknik 

KOMMUNEN: 

 Bygg- och miljönämnden kommer sannolikt att förespråka Trafikverkets rekommendation om
maximalt iskastavstånd mellan verk och allmän väg. Detta kan påverka möjligheten att bygga
verk nr 7.

 MKB:n bör innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som kan vidtas för att avisa verken.
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LÄNSSTYRELSEN: 

 MKB:n bör innehålla en preliminär plan för elnätsanslutning.

 Användning av naturgrus ska undvikas vid byggnation. Bergkross är ett bra alternativ.

Samråd 

Följande föreningar och verksamheter bör kallas till samråd: 

 Västbo Fågelklubb

 Naturskyddsföreningen

 Skeppshult hembygdsförening

 Vägsamfälligheter

 Eventuella byalag

 Smålandsstenar Flygfält

 Orienteringsklubbarna OK Vivill, Reftele OK och Hylte OK

Övrigt 

LÄNSSTYRELSEN: 

 MKB:n bör innehålla en översiktskarta i skala 1:10 000 med alla kartskikt av intresse. Flera kartor
om det blir för grötigt.

 MKB:n bör innehålla en kalkyl för avvecklingskostnader. Kalkylen ska följa Energimyndighetens
vägledning. Viktigt att skrotvärdet inte räknas med och att kostnaderna indexuppräknas.
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MEDDELANDE Datum 

2013-09-27 

Beteckning 

551-2359-2013 

Sida 1/2 

Nils 
Miljö- och samhällsbyggnadsavd. 

Aktbilaga 

12 

Hansa Vind AB  

Meddelande till följd av samråd enligt 6 

kapitlet 4 § miljöbalken för vindkraftsan-

läggning på fastigheten Vimmelstorp 1:3 

i Gislaveds kommun 
Samråd för den planerade verksamheten (vindkraft, verksamhetskod 40.90 
B) har genomförts med Länsstyrelsen och kommunens Miljönämnd den 23
april 2013.

Bolagets anteckningar från samrådet kom in den 6 maj 2013. 

Den planerade verksamheten ingår bland de verksamheter som alltid ska an-
tas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 a § miljöbalken och 3 § 
första stycket till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Länsstyrelsen avslutar för sin del ärendet som rör samråd för verksamheten 
och ser fram emot att tillståndsansökan, innehållande samrådsredogörelsen 
för det genomförda samrådet, inkommer. För bolagets del fortgår samrådet 
och Länsstyrelsen lämnar därför rekommendationer enligt nedan. 

Länsstyrelsens rekommendationer 

SAMRÅD 

Samråd ska även hållas med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda 
samt med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda.  

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

För verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla de uppgifter som finns an-
givna i 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken, d.v.s. 

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lo-
kalisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verk-
ningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det ska undvi-
kas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvali-
tetsnorm enligt 5 kap. överträds,

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga
inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark
och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan
antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt al-
ternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför
ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna
av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4.

I miljökonsekvensbeskrivningen ska en visuell landskapsbildsanalys och en 
karaktärisering av landskapets historiska dimension ingå, samt en konse-
kvensbedömning. Inför tillståndsprövningen krävs en särskild arkeologisk 
utredning enligt 2 kap. 11 § Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Kultur-
miljöenheten vid Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar om en sådan. 

Vägledningsmaterial avseende ansökan för vindkraft finns bl.a. på följande 
webbplatser: 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län: www.lansstyrelsen.se: Välj Jönkö-
pings län / Miljö och klimat / Verksamheter med miljöpåverkan /
Vindkraft

 www.vindlov.se som drivs av Statens Energimyndighet i samarbete
med berörda statliga myndigheter.

 http://www.natverketforvindbruk.se/sv/TillstandPlanering/
som innehåller information om planerings- och tillståndsfrågor när
det gäller vindkraftverk.

Ansökan om tillstånd lämnas till Länsstyrelsen Östergötland, Miljöpröv-
ningsdelegationen, 581 86 Linköping.  

Nils 
miljöskyddshandläggare 

Kopia  

Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun 

De som deltagit vid samrådet 

Miljö- och samhällsbyggnadsavd. (Anna , Ann-Marie ) e-post

Diariet 

Länsstyrelsen Östergötland, Miljöskyddsenheten, 581 86 Linköping 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping%20Miljö%20och%20klimat%20/%20Verksamheter%20med%20miljöpåverkan%20/
http://www.vindlov.se/
http://www.natverketforvindbruk.se/sv/TillstandPlanering/
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LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDSLÄN 

YTTRANDE 

2014-12-11 

1 (2) 

551-8567-14

MiljöNavigatören Väst HB 
Box 14 
311 21 Falkenberg 

Samråd om vindkraftsprojekt Vimmelstorp i Gisslaveds kommun, 
Jönköpings län 

Bolaget e.n.o energy Sweden AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbal

ken för uppförande och drift av nio vindkraftverk max 200 meter höga, på fas
tigheterna Vimmelstorp 2:5, 1:5, 3:3 m.fl. i Gisslaveds kommun, Jönköpings 

län Bolaget samråder med Länsstyrelsen i Hallands län eftersom de planerade 

vindkraftverken ligger nära gränsen till Hylte kommun i Hallands län. 

Yttrande 

Länsstyrelsen konstaterar att den planerade verksamheten ingår bland de verk

samheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 

a § miljöbalken och 3 § första stycket till förordning (1998:905) om miljökon

sekvensbeskrivningar. Miljökonsekvensbeskrivningen ska därmed innehålla 

uppgifter enligt 6 kap 3 och 7 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen i Hallands län anser att samråd bör ske med enskilda särskilt be

rörda som äger fastigheter inom 2 Ian från något av vindkraftverken. 

Länsstyrelsen i Hallands län har följande synpunkter vad gäller miljökonse

kvensbesluivningens omfattning. Miljökonsekvensbeskrivningen bör minst 

omfatta följande miljöaspekter: 

1. Klargör hur verksamheten kan undvika att hindra flödet när vägar pas
serar våtmarker med naturvärden på två ställen. Det ena stället är på

vägen till verk 8 och det andra är verk 1 som ligger mitt i en våtmark

med naturvärden.

2. Området är mycket aiirikt på fladdermöss, 11 arter. Den artrikaste loka
len vi kätmer till i Halland har 10 arter. I underlaget påpekas att det inte
fanns så många individer, men artrikedomen gör ändå att det måste ut
redas noga om detta är en lämplig lokalisering. I samrådsunderlaget
anges inte hur mycket tid som lagt på att inventera fladdermöss eller var
i parken fladdermössen konstaterades. I ansökan bör genomförandet av
inventeringen redovisas så tydligt som möjligt. När och var konstatera
des vaije enskild art? Hur många timmar och vilka datum genomfördes
inventeringen?

Postadress 
301 86 HALMSTAD 

Besöksadress 
Slottsgatan 2 

E-post Telefon
hallancl@lansstyrelsen.se O l O - 224 30 00
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3. Fåglar bör inventeras framförallt med avseende på rovfåglar, skogs
höns, nattskärra, ugglor, lommar, samt rödlistade fågelarter. En invente
ring har gjorts under år 2013 som ser ut att ha omfattat dessa fågelaiier.
Inventeringens omfattning i dagar och timmar bör redovisas tydligt i
miljökonsekvensbeskrivningen, liksom när och var de olika fågelarterna
konstaterats.

4. Redovisa förutsättningarna för att förse vindkraftverken med ett system
som innebär att hinderbelysningen bara tänds när ett flygplan eller en
helikopter närmar sig vindkraftverken.

5. Redovisa förutsättningarna för att till skydd för fladdermöss stänga av
vindkraftverk från en timme före solnedgång till en tinune efter solupp
gång under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 15 oktober, när me
delvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 5 m/s vid verkens nav.

6. Länsstyrelsen i Halland bifogar även information om vad en tillstånds
ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst
bör innehålla.

I den slutliga handläggningen av detta ärende i vilket miljövårdsdirektör Hen
rik  varit beslutande och miljöhandläggare Anna-Lena  varit föredragande, har 
även naturvårdshandläggare Henrik  och planarki-te� !tagit. 

�e�·ik  -/4n-c_ #:f;k>-,�4' 
Anna-Lena  

Kopia till: 

e.n.o energy Sweden AB, Sjönevadsvägen 26, 311 64 Vessigebro

Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöavdelningen, Hylte kommun

Bifogas: 
Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvens-beskrivning för vindkraft 
på land minst bör innehålla daterad 2014-12-10 
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Hanna Lind

Från: Nils 

Skickat: den 2 december 2014 08:11

Till: Hanna Lind

Kopia: Anna K

Ämne: SV: Vindkraft Vimmelstorp

Hej Hanna! 

1. Jag har inte sett sådan rättspraxis annat än att 40 dB(A) gäller vid alla hus som används, både permanent och 
fritidsboende. Som jag uppfattar det kan MPD godta att huset avregistreras som bostadshus. Jag tror även att vi som 

TM kan acceptera en sådan hållning utan att elen plockas bort. Det får avgörs i prövningen.

2-3. Bolaget har vad jag kan se genomfört en arkeol utredning steg 1. Ni får samråda med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet (jag cc:ar till Anna  angående hur ni ska gå vidare med resultatet.

Hälsningar Nils 

Från: Hanna 
Skickat: den 1 december 2014 17:26 

Till: Nils 

Ämne: SV: Vindkraft Vimmelstorp 

Hej Nils! 

I september diskuterade vi det eventuella behovet av förnyat samråd i vindkraftsprojektet Vimmelstorp, i Gislaveds 

kommun. Vi har sedan dess hållit ett kompletterande möte med Gislaved och Hylte kommun. Vi ser inget behov av 

ett helt nytt samråd med länsstyrelsen eftersom projektet inte har förändrats i någon större utsträckning. Men det 

har dykt upp några specifika frågor som vi skulle behöva diskutera. Kortfattat går problematiken ut på följande: 

1.  Ett gammalt hus ligger mycket nära projektområdet. Huset är i stort behov av underhåll, men det är

funktionsdugligt. Det finns el, men inte vatten till det. Ägaren använder det som jaktstuga. Enligt de
beräkningar som gjorts kommer ljudet vid huset att överstiga 40 dB. Det finns sedan tidigare en

överenskommelse mellan projektägaren och fastighetsägaren om att han ska avregistrera huset som bostad

för att det ska vara ok med mer än 40 dB. Det vi funderar över är om det räcker att avregistrera det eller om

det krävs ytterligare åtgärder som att plocka bort elen eller liknande? Finns det praxis på det här området?

2.  Området är rikt på fossila åkrar, varav bara en är klassad som fast fornlämning. Vi är osäkra på vilken grad

av hänsyn dessa kräver. Normalt undviker vi att t.ex. dra vägar så att fornlämningar påverkas, oavsett om

det är fasta fornlämningar eller inte. Men i det här fallet måste vi välja mellan att dra en väg över ett

fornlämningsområde eller genom en våtmark. En skogsmaskin har kört upp djupa hjulspår rakt igenom

lämningsområdet. Eftersom denna sträcka redan är påverkad ser vi den som det bästa alternativet, men vi

är osäkra på vilket hänsynstagande som krävs vid byggnation i området. Krävs det dispens även om området
inte är klassat som fast fornlämning?

3.  En befintlig väg av god kvalitet passerar genom två gamla gårdstomter med anor från 1500-talet

(bevakningsobjekt). Jönköpings museum som gjort inventeringen har rekommenderat att man gör en etapp

2-utredning vid dessa. Samma väg passerar också genom den fossila åker som är klassad som fast

fornlämning. Här rekommenderar muséet en förundersökning för att fastställa områdets utbredning. Vi har

valt att inte genomföra dessa utredningar eftersom vägen sannolikt kan användas i befintligt skick. Men vi

skulle behöva lite riktlinjer kring hur vi ska agera om vägen trots allt måste breddas något. Vi upplever att

muséets rekommendationer bygger mer på deras intresse av att få veta mer om gårdstomterna än på vad

som är relevant för projektet.
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Jag förväntar mig inte att du ska kunna svara på dessa frågor, men du kan kanske lotsa mig vidare till den eller de 

som kan hjälpa oss att få klarhet i detta?  

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 

Från: Nils 

Skickat: den 26 september 2014 09:52 

Till: Hanna 

Ämne: SV: Vindkraft Vimmelstorp och Säcken 

Hej Hanna! 

Myndighetssamrådet gjordes våren 2013. Jag anser inte att det är så lång tid att samrådet behöver göras om. Det 

avgörande för om samrådet behöver tas om är, som jag meddelade din kollega angående Hånger, om projektet har 

ändrats i något väsentligt avseende. Det är sökanden som avgör när de anser att samrådet är tillräckligt för att 

kunna lämna in ansökan. MPD kommer att bedöma om de anser att samrådsplikten är uppfylld när de tar ställning 

till godkännandet av MKB:n. 

Det viktiga är att Hylte k:n har getts möjlighet att lämna synpunkter. Om så är fallet ser jag det inte som nödvändigt 

att inhämta yttrande, såvida ni inte vet om att det skett en förändring på Hyltes sida om kommungränsen som 

påverkar detta projekt. 

Angående Säcken håller jag med dig om att man behöver börja om från början i detta läge. Länsstyrelsen kommer 

sannolikt att de det som ett nytt ärende. Rättspraxis och kunskapen om vindkraftens påverkan på människors hälsa 

och miljö har utvecklats jättemycket under de senaste 5 åren. Givetvis kan naturinventeringar och arkeologiska 

inventeringar återanvändas, men de kan behöva kompletteras– det är en en fråga som kan diskuteras på 

myndighetssamrådet. 

Hälsningar Nils 

_________________________

Nils 

Miljöskyddshandläggare  

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen 

www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Från: Hanna 

Skickat: den 25 september 2014 13:43 

Till: Nils 

Ämne: Vindkraft Vimmelstorp och Säcken 

Hej Nils! 

Jag hörde att du varit i kontakt med min kollega Malin  angående ett vindkraftsprojekt i Hånger. Hon nämnde 
kanske att vi även jobbar med ett projekt i Gislaveds kommun; Vimmelstorp. I projektet hölls samråd med 
myndigheter i april 2013 och med allmänheten i juni 2013. Även i detta projekt funderar vi på om samråden måste 
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göras om eller om vi kan nöja oss med att göra ett brevutskick med information till närboende? Det skulle vara bra 

att få svart på vitt hur länsstyrelsen ser på detta.  

Vi undrar också hur vi i det här läget ska hantera Hylte kommun som ligger mycket nära projektområdet. De fick en 
förfrågan i samband med samråden men har inte lämnat något yttrande. Borde vi genomföra ett skriftligt samråd 
med dem eller kan det anses vara tillräckligt att de fått en förfrågan tidigare?  

När jag ändå mailar dig så kan jag passa på att fråga om ett annat vindkraftsprojekt, i Habo kommun. Det gäller ett 

gammalt projekt med fyra verk på fastigheterna Säcken 1:3, Skogshemmet 1:3, Perstorp 1:3 och Äskedalen 1:1. 

Projektet drevs av Triventus Wind Power. Av det lilla material jag fått framgår att samråd hölls med länsstyrelsen, 

Habo och Mullsjö kommuner i maj 2007 och med allmänheten i mars 2009. Ett förnyat, skriftligt samråd hölls med 

både myndigheter och allmänhet sommaren 2011. Verken planerades inte bli högre än 150 meter, men frivilligt 

tillstånd söktes i mars 2012. Av orsaker som jag inte känner till drogs ansökan tillbaka innan något beslut hade 

fattas.  

Nu är markägarna intresserade av att återuppliva projektet och jag fick frågan om hur man bör förhålla sig till all 

historia. Min åsikt är att det bästa skulle vara att börja om från början och göra om allting på nytt. I och med att 

ansökan drogs tillbaka så kommer väl länsstyrelsen att se det som ett helt nytt ärende? Men det har plöjts ner 

mycket pengar i projektet och det finns en förhoppning om att kunna återanvända något av det som gjorts tidigare, 

t.ex. arkeologisk utredning, naturvärdesutredning m.m. (jag har inte fått tillgång till dessa så jag vet inte när de är 
gjorda) .

Jag tar gärna emot länsstyrelsens syn på saken. 

Med vänliga hälsningar 

Hanna

MiljöNavigatören Väst 
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MEDDELANDE Datum 
2017-02-09 

Beteckning 
431-6557-2013

Sida 1/3 Ert datum Er beteckning 

Anna 
Miljö- och samhälls-
byggnadsavdelningen 
Kulturmiljöenheten 

MiljöNavigatören Väst 
Att: Hanna 

Angående resultat från arkeologisk 
utredning etapp 1 inför vindkraft 
Vimmelstorp i Reftele socken, 
Gislaveds kommun 

Inför kommande samråd angående vindkraft i Vimmelstorp redogörs här 
för resultat från den arkeologiska utredning etapp 1 som utfördes 2013 av 
Jönköpings läns museum. Utredningsområdet omfattade ca 152 ha (se karta, 
bilaga 1). En rapport över utredningsresultaten har upprättats (Jönköpings 
läns museum, Arkeologisk rapport 2013:51) 

Lagskydd 
Enligt Kulturmiljölagen (1988:950) (KML) 1 kap. 1 § är det en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön 
delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se 
till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. 

Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen i enlighet med 
KML 2 kap. § 12. Innan länsstyrelsen prövar ansökan om att ta bort 
fornlämning får länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning 
(FU) enligt KML 2 kap. § 13. Till en fornlämning hör, enligt KML 2 kap. 2 
§, ett så stort område som behövs för att bevara fornlämningen och ge den
ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område
benämns fornlämningsområde. De lämningar som inte gått att fastställa om
de är fornlämningar eller inte benämns bevakningsobjekt, för dessa kan
arkeologisk utredning etapp 2 krävas.

Resultat 
Vid utredningen påträffades 3 lämningar som inte var registrerade sedan 
tidigare, dessutom fanns ett antal redan registrerade lämningar inom och i 
närheten av utredningsområdet. Vid utredningen noterades inga ytor som 
haft bra förutsättningar för förhistorisk bosättning.  
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Länsstyrelsens bedömning 
I första hand ska verk, kranplatser och tillfartsvägar, med tillhörande 
arbetsområde, placeras så att fornlämningar inte påverkas.  Med hänvisning 
till bestämmelserna i KML gör länsstyrelsen nedanstående bedömning. Med 
markingrepp enligt nedanstående bedömning avses även arbetsföretagets 
arbetsområde.  

VÄG TILL PARKEN – BEFINTLIG (SV–NO) 
RAÄ-nr Villstad 407, Gårdstomt (Tronebo), bevakningsobjekt 
(i utredningsrapporten benämnt ”Id1) 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras krävs 
arkeologisk utredning etapp 2 

RAÄ-nr Reftele 602, Område med fossil åkermark, Fornlämning 
(i utredningsrapporten benämnt ”Id4”; i en äldre rapport för ett 
gasledningsprojekt Rapport JLM 2001:09 benämnd ”lokal C” ) 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras krävs 
arkeologisk förundersökning. 

RAÄ-nr Reftele 616, bytomt (Rem), Fornlämning 
(i utredningsrapporten benämnt ”Id5”; i en äldre rapport ”lokal D” ) 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras krävs 
arkeologisk förundersökning, dock delvis redan undersökt söderut. 

RAÄ-nr Reftele 603, Fossil åkermark -röjningsröseområde, 
Bevakningsobjekt 
(i en äldre rapport ”lokal E”, införda i Fornsök FMIS endast som en punkt) 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras österut krävs 
utmärkning i fält av arkeolog så att röjningsrösena kan undvikas, men 
troligen berörs de inte. 

VERK OCH TILLFARTSVÄGAR 
Inga fornlämningar berörs. 

ÖVRIGA KULTURHISTORISKA LÄMNINGAR 
De lämningar som har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar 
kräver inga ytterligare arkeologiska insatser, men hänsyn ska tas så att de 
inte onödigtvis skadas. Arbetsföretaget kommer även att medföra 
skogsavverkning, hänsyn tas i enlighet med Skogsvårdslagen (SvL) § 30.  

Ansökan 
Om ni vill gå vidare med planerna behöver länsstyrelsen få in en ansökan 
om tillstånd till ingrepp i eller borttagande av berörda fornlämningar. Inför 
denna prövning kommer länsstyrelsen att kräva att det först genomförs 
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förundersökningar för att närmare avgränsa och karakterisera 
fornlämningarna. Först när förundersökningen är genomförd kan 
länsstyrelsen definitivt ta ställning till om fornlämningarna ska bevaras eller 
får undersökas och tas bort. 

Övrigt 
Länsstyrelsen påminner även om arbetsföretagarens skyldighet enligt 2 kap. 
10 § i Kulturmiljölagen (1988:950) att omedelbart avbryta arbetet och 
anmäla förhållandet till länsstyrelsen om fornlämning likväl skulle påträffas 
under arbetet. 

Anna 
Antikvarie 

Bilagor 
1:Karta 

Kopia till 
Gislaveds kommun, Bygg- och miljöförvaltningen + bil 1 
Karl-Martin , Miljöskyddseneheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län + bil 1 
Jönköpings läns museum + bil 1 (via e-post av handläggaren) 
Miljöskyddsenehten Oskar Karlsson + bil 1 (via e-post av handläggaren) 
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SÄRSKILD UTREDNING ETAPP 1
Vimmelstorp vindkraft

Reftele socken
Gislaveds kommun

Beteckning
431-6557-2013
Bilaga 1

¯

Teckenförklaring
Vimmelstorp_utrett område
Övrigt
Fornlämning
Bevakningsobjekt
Övrig kulturhistorisk lämning

Skala 1:15 000C  Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet
0 750375 m
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Miljö- och samhällsbyggnadsavd. 

Datum 
2017-03-27 

Aktbilaga 

Beteckning 
551 -1 790-201 7 

Eno Energy AB  

Meddelande till följd av samråd enligt 6 
kapitlet 4 § miljöbalken för Vimmelstorp 
vindkraftspark på fastigheten 
Vimmelstorp 2:5 m fl i Gislaveds kommun 
Samråd för den planerade verksamheten (vindkraft, verksamhetskod 40.90 
B) har genomförts. Samrådsmötet med Länsstyrelsen hölls den 10 mars
2017.

Bolagets minnesanteckningar från samrådet kom in den 24 mars 2017. 

Den planerade verksamheten ingår bland de verksamheter som alltid ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 a § miljöbalken och 
3 § första stycket till förordning (1998:905) om 
miljökonsekvens beskrivningar. 

Länsstyrelsen avslutar för sin del ärendet som rör samråd för verksamheten 
och ser fram emot att tillståndsansökan, innehållande samrådsredogörelsen 
för det genomförda samrådet, lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen Östergötland. För bolagets del fortgår samrådet och 
Länsstyrelsen lämnar därför rekommendationer enligt nedan. 

Länsstyrelsens rekommendationer 

SAMRÅD 

Samråd ska även hållas med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda 
samt med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda. 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 

För verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla de uppgifter som finns 
angivna i 6 kap. 7 § första stycket miljöbalken, d.v.s. 

G:\5 - Naturvård och miljöskydd\55\551 prövning 9 kap MB\5515 Samråd\2017\551-l 790-2017ok.docx 
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551-1790-2017

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om
lokalisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga
verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det ska
undvikas att verksamheten eller åtgärden medverkar till att en
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds,

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga
inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark
och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan
antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt
alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför
ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna
av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4.

Utöver ovan nämnda ska ansökningshandlingarna även innehålla de 
uppgifter som diskuterades i samband med samrådsmötet den 10 mars 2017 
och som redogörs för i minnesanteckningarna daterade den 24 mars 2017. 

INFORMATION 

Vägledningsmaterial avseende ansökan för vindkraft finns bl.a. på följande 
webbplatser: 

• Länsstyrelsen i Jönköpings län: www.lansstvrelsen.se: Välj
Jönköpings län / Miljö och klimat / Verksamheter med
miljöpåverkan/ Vindkraft

• www.vindlov.se som drivs av Statens Energimyndighet i samarbete
med berörda statliga myndigheter.

• http://www.natverketfo1vindbruk.se/sv/ som innehåller
information om planerings- och tillståndsfrågor när det gäller
vindkraftverk.

• Information om vad en tillståndsansökan och miljökonsekvens
beskrivningar ska innehålla finns att hämta på Länsstyrelsen
Östergötlands hemsida: "\vww.lansstyrelsen.se: Välj Östergötlands
län / Miljö och klimat / Verksamheter med miljöpåverkan /
Miljöfarlig verksamhet / Att söka tillstånd.

Ansökan om tillstånd lämnas till Länsstyrelsen Östergötland, 
Miljöprövningsdelegationen, 581 86 Linköping. 

fJtL-K Oskar  
milj öskyddshandläggare 
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SAMRÅDSUNDERLAG 
Vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Sammanfattning 
Underlag för samråd avseende uppförande och drift av nio vindkraftverk på fastigheterna 

Vimmelstorp 2:5, 1:5, 3:3 m.fl. i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
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1 Inledning 

1.1 Administrativa uppgifter 

eno energy Sweden AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift 

av nio vindkraftverk på fastigheterna Vimmelstorp 2:5, 1:5, 3:3 m.fl. i Gislaveds kommun, Jönköpings 

län. Detta dokument utgör underlag inför det samråd som hålls med berörda myndigheter enligt 6 kap. 

4§ miljöbalken i mars år 2017. Underlaget är en uppdaterad version av det dokument som togs fram till 

samråd med myndigheter år 2014.  

Sökande  
eno energy Sweden AB  

Kontaktperson: Jens 

Konsult  
MiljöNavigatören Väst  

Kontaktperson: Hanna 

1.2 Historik 

Projektet ägdes och drevs ursprungligen av Hansa Vind AB. Hansa Vind genomförde i april 2013 samråd 

med Gislaveds kommun och länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Hallands län var inbjudna 

men avstod från att delta. Samråd hölls med allmänheten i juni 2013.  

Under våren och sommaren 2013 genomfördes en mängd utredningar i fält av Calluna AB, däribland 

naturvärdesinventering, fågelinventering, fladdermusinventering och arkeologisk inventering.  

Våren 2014 köptes Hansa Vind AB och hela projektportföljen av eno energy Sweden AB. Eno Energy lät 

genomföra en kompletterande fladdermusinventering i området under sommaren och hösten 2014. Ett 

förnyat samråd med myndigheter hölls i november 2014. Vid samrådsmötet deltog Gislaved och Hylte 

kommun. Länsstyrelsen i Jönköpings län avstod från att delta. Hallands länsstyrelse lämnade ett skriftligt 

yttrande.  

På grund av pågående försäljning av en av de största fastigheterna i området har projektet sedan legat 

på is i nästan två år. Försäljningsprocessen är nu avslutad och eno energy Sweden AB har för avsikt att 

avsluta tillståndsprocessen för projektet. Ett förnyat samråd med allmänheten kommer att hållas under 

våren 2017.  

Inga väsentliga förändringar har genomförts i projektet sedan tidigare samråd. eno energy vill dock ge 

berörda myndigheter möjlighet att lyfta fram synpunkter utifrån nya de förutsättningar som kan ha upp-

stått sedan 2014.  

I detta uppdaterade samrådsunderlag har mindre ändringar gjorts i hela dokumentet. Större tillägg eller 

ändringar gjorts i följande delar: Planförhållanden, ljus från hinderbelysning, fladdermöss, samt bilaga 1 

och 2 
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2 Beskrivning av verksamheten 

2.1 Lokalisering och utformning 

Sökanden önskar att etablera nio vindkraftverk ca 5 km öster om Skeppshult och 5 km sydöst om Små-

landsstenar. Avståndet till gränsen mot Hylte kommun är som kortast ca 200 meter. En översiktlig karta 

över projektområdet visas i Figur 1. Preliminära placeringar av vindkraftverken visas i Figur 2.  

Vindkraftverken kommer att ha en maximal effekt på 4 MW. Rotorn kommer att ha en diameter på 

maximalt 130 meter och totalhöjden kommer att uppgå till maximalt 200 meter. 

Figur 1: Översiktlig karta över projektets läge i Gislaveds kommun.  

2.2 Vindförhållanden 

Uppsala Universitet har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en modell för beräkning av den 

potentiella vindenergin. Modellen kallas MIUU-modellen och har använts till en landsomfattande kar-

tering av vindresurserna på olika höjder och med en rumslig upplösning på 0,25 km (Energimyndigheten, 

2011). Medelvinden i projektområdet uppskattas i vindkarteringen till ca 6,7-7,1 m/s på 100 meters höjd 

över markytan och 7,2-7,7  m/s på 120 meters höjd. Ur elproduktionssynpunkt är detta bra vindförhål-

landen.  
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Figur 2: Preliminär placering av vindkraftverk och vägdragning inom området. 
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3 Projektområdet 

Projektområdet är dominerat av produktionsskog, främst av yngre karaktär med begränsade naturvär-

den. Även våtare skogsområden präglar området, med stora utbredda mossar dominerade av tall. 

Många av de våta områdena är påverkade av dikning. Lövinslaget i området är starkt begränsat och 

består främst av yngre björk och klibbal insprängt i främst fuktiga skogsområden. Vindkraftverken plan-

eras generellt i yngre till medelålders skog och på hyggen. 

4 Planförhållanden 

Nedan beskrivs de planmässiga förutsättningar som råder för projektet. 

4.1 Översiktsplan 

Gislaveds kommun har inte antagit någon specifik vindbruksplan. Istället har vindkraft lyfts in i den nya 

översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2016. Vindkraft behandlas kortfattat 

i planen under avdelningen Energi. Kommunen gör i planen några generella ställningstaganden avse-

ende vindkraft.  

 Gislaveds kommun är positiv till vindbruk.

 Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det

blåser bra, där andra väsentliga intressen inte störs eller i redan påverkade områden.

 Etableringar av vindkraftsverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas.

 Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden påver-

kas.

 Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter.

 Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer be-

gränsas och störningar minimeras

 Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas.

 Vindkraftsetablering som bryter en flygplats hinderfria zon tillåts inte.

 Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så att

andra regionala och lokala intressen inte störs.

4.2 Vindkraftspolicy 

Gislaveds kommun antog en vindkraftspolicy år 2008. I policyn fastslogs några huvudprinciper för vind-

kraftsetablering i kommunen. Principerna får anses ha ersatts av ÖP 2016 och behandlas inte vidare här. 

4.3 Klimatstrategi och Energistrategi 

Gislaveds kommun har en klimatstrategi som antogs 2008. I denna anges målsättningar på klimatområ-

det, bl.a. delmålet att lokalt producerad förnybar energi ska utgöra minst 20 % av den totalt omsatta 

energin år 2020. Kommunen har även en energistrategi som gäller för perioden 2011-2020. I strategin 

anges mål för ett flertal områden, bland annat förnybar energi. Det mål som är relaterat till vindkraft 

anger att ett 30-tal vindkraftverk ska ha etablerats i kommunen år 2020.  

4.4 Övrig planläggning 

Området omfattas inte av detaljplan, fördjupad översiktsplan eller områdesbestämmelser. 
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5 Människor och vindkraft 

5.1 Ljud från vindkraftverk 

Vindkraftverk i drift avger ett aerodynamiskt ljud alstrat av rotorbladens passage genom luften. Vid höga 

vindhastigheter maskeras ofta detta ljud av naturligt vindbrus från träd och buskar.  

Enligt rättspraxis och riktlinjer från Naturvårdsverket får den ekvivalenta ljudnivån, orsakad av vindkraft-

verk, inte överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostäder. I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där det 

finns få andra bakgrundsljud och där man eftersträvar låga ljudnivåer, anser Naturvårdsverket att ljudet 

inte bör överskrida 35 dB(A). Områden där ljudmiljön är särskilt viktig kan till exempel vara friluftsområ-

den, där en låg bullernivå är viktig för upplevelsen och där naturliga ljud dominerar. Det bör framgå av 

kommunens översiktsplan att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå.  

Om ett vindkraftverk skulle ge ifrån sig hörbara toner (s.k. rena toner) bör gränsvärdet sänkas med 5 

dB(A) vilket innebär 35 dB(A) vid bostäder och 30 dB(A) i områden med lågt bakgrundsljud. Rena toner 

är ovanligt från moderna vindkraftverk.  

Vid bostäder i vindskyddade lägen bör man ta särskild hänsyn. Till vindskyddade lägen räknas områden 

där vindhastigheten är ca 50 % lägre än vid verket (avseende vindhastigheterna på 10 meters höjd).  

En beräkning av ljudutbredningen runt projekt Vimmelstorp har tagits fram med hjälp av programvaran 

WindPRO version 2.9.285 och visas i sin helhet i Bilaga 1. Beräkningen togs fram efter positionsjuste-

ringar 2014 och avser vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter. Kompletterande beräkningar för 

en totalhöjd på 200 meter kommer att tas fram till samråd med allmänheten och MKB.  

En byggnad (punkt G i beräkningen) beräknas utsättas för en ljudnivå på upp till 44,7 dB(A). Huset är en 

gammal byggnad, utan vatten, som främst används vid jakt. Ägaren har åtagit sig att avregistrera huset 

som bostad om vindkraftsprojektet realiseras. Sökanden ser därmed inte byggnaden som en begräns-

ning för parkutformningen. Bortsett från ljudpunkt G beräknas inte gränsvärdet 40 dB(A) överskridas vid 

någon bostad.  

5.2 Rörliga skuggor från vindkraftverk 

Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står vin-

kelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar detta som ett 

blinkande ljus, att jämföra med att köra bil eller åka tåg genom en allé.  

Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, avstånd till vindkraftverket, solvin-

kel, tidpunkt på dagen och väderstreck.  

Enligt Boverkets riktlinjer samt rättspraxis bör den faktiska skuggtiden vid störningskänslig bebyggelse 

inte överstiga 8 timmar per år. I vissa fall tillämpas en maximal teoretisk skuggtid om 30 timmar per år. 

Vid beräkning av faktisk skuggtid tas hänsyn till väderförhållanden och solstatistik. Vid beräkning av te-

oretisk skuggtid förutsätts att solen alltid skiner.  

En beräkning av skuggutbredningen runt projekt Vimmelstorp har tagits fram och visas i sin helhet i 

Bilaga 2. Enligt denna överskrids riktvärdet vid 15 bostäder. Beräkningen togs fram efter positionsjuste-

ringar 2014 och avser vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter. Kompletterande beräkningar för 

en totalhöjd på 200 meter kommer att tas fram till samråd med allmänheten och MKB.  

Vindkraftverken kommer att utrustas med ett skuggstyrningssystem som garanterar att verken stängs 

av under de tider då det finns risk för rörliga skuggor på de skuggkänsliga bostäderna.  
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5.3 Ljus från hinderbelysning 

Föremål som är 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska markeras enligt Transportstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrat genom TSFS 2013:9). I föreskrifterna anges 

att vindkraftverk, som inklusive rotorn i sitt högsta läge, har en höjd som är högre än 150 meter över 

mark- eller vattenytan ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Om vindkraftverkens totalhöjd 

ligger i intervallet 110-150 meter ska de förses med medelintensivt, rött, blinkande ljus.  

Då vindkraftverken i Vimmelstorp kommer att överstiga 150 meter så kommer de att förses med högin-

tensivt, vitt, blinkande ljus. Sökanden avser att reducera ljusintensitet och blinkningar i den utsträckning 

som lagstiftningen medger, enligt nedan.  

Belysningen kommer att vara tänd med maximal styrka under dagtid. Under denna tid skall intensiteten 

för de högintensiva lamporna uppgå till 100 000 cd i maxpunkten. Vid skymning reduceras ljusstyrkan 

till 20 000 cd för att under mörker uppgå till 2 000 cd d.v.s. 2 % av ljusintensitet under dagtid. Vid gryning 

skall intensiteten åter vara 20 000 cd. Hinderbelysningen kan skärmas av nedåt, vilket har varierande 

effekt beroende på väderförhållanden och avstånd till bostäder. 

Den vita, högintensiva hinderbelysningen kan av vissa individer uppfattas som mer störande än den 

medelintensiva, röda belysningen. Andra i sin tur upplever vitt ljus som mer naturligt i landskapet och 

det röda mer artificiellt. Vindkraftverk som är mer än 150 meter höga är än så länge ganska ovanliga i 

det Svenska landskapet. Det saknas därmed större studier avseende belysningens påverkan på landskap 

och människor. Två verk med högintensiv hinderbelysning finns dock vid Reftele, i Gislaveds kommun.  

I Gislaveds översiktsplan, antagen i december 2016, anges att ”behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus 

ska användas”. Behovsstyrd hinderbelysning innebär i praktiken radarstyrd hinderbelysning, en teknik 

som funnits på marknaden i flera år och som används i ett fåtal vindkraftsparker i Sverige.  

Med hjälp av denna teknik hålls hinderbelysningen släckt och tänds enbart upp vid behov. En radarenhet 

monteras då på ett urval av vindkraftverken och söker kontinuerligt av omgivande luftrum. När ett fly-

gande föremål, exempelvis helikopter eller flygplan närmar sig, aktiveras ordinarie hinderbelysning. På 

detta sätt kan hinderbelysningen under resterande tid vara nedsläckt, vilket minskar påverkan på land-

skapet under de mörka timmarna markant.  

Radarstyrd hinderbelysning är idag förknippad med problem som gör tekniken i praktiken otillgänglig 

för verksamhetsutövare. Ett fåtal vindkraftsparker i Sverige har försetts med systemet, men Transport-

styrelsen har inte medgivit några undantag för radarstyrning sedan 2013. Detta beror på att samtliga 

beslut om undantag går ut på remiss till bl.a. Försvarsmakten, som sedan 2013 inte lämnat några besked 

om huruvida tekniken kan godkännas.  

Den 23 juni 2016 lämnade Försvarsmakten ett officiellt yttrande till Transportstyrelsen avseende myn-

dighetens generella ställningstagande avseende radarstyrd hinderbelysning på vindkraftverk. I detta 

fastslås bl.a. att användande av radarstyrd hinderbelysning inte kan nå acceptabel flygsäkerhet och att 

användande av tekniken kan medföra men för rikets säkerhet.  

Men hänvisning till Försvarsmaktens ställningstagande anser sökanden det vara orimligt att kommun 

eller andra myndigheter kräver att tekniken ska användas. eno energy Sweden AB ser dock positivt på 

utvecklingen av alternativa system, exempelvis siktsystem, som anpassar hinderbelysningens intensitet 

efter visibiliteten (väderförhållandena).  
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6 Natur- och kulturmiljö 

Att anlägga och driva vindkraftverk kan innebära påverkan på natur- och kulturvärden. I detta avsnitt 

beskrivs de natur- och kulturintressen som finns i projektområdet och dess närhet.  

6.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden som breder ut sig mellan EU:s samtliga medlemsstater. 

Grunden till nätverket ligger i två av EU:s direktiv; Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Natura 2000-

områdena ska bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden på EU-nivå. Det krävs ett särskilt till-

stånd för att utföra åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt.  

Inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken finns två små Natura 2000-områden som är 

skyddade enligt art- och habitatdirektivet; Villstad och Nennesmo som ligger 8 respektive 9 km norr om 

projektområdet.  Det finns också ett större Natura 2000-område, Draven, ca 11 km öster om projekt-

området. Draven är en slättsjö i ett gammalt kulturlandskap. Området är känt för sitt rika fågelliv och är 

en viktig häcknings- och rastlokal för en lång rad fåglar. Draven är skyddad enligt både fågeldirektivet 

och art- och habitatdirektivet. Sjön är också naturreservat och riksintresse för naturvård.  

12-15 km sydväst om projektområdet finns också ett par mindre Natura 2000-områden skyddade enligt 

art- och habitatdirektivet; Skärshultaberg och Mårås. Natura 2000-området Store Mosse-Färgån, 13 km 

sydväst om projektområdet, är något större och skyddat enligt både fågeldirektivet och art- och habi-

tatdirektivet.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer eventuell påverkan på Natura 2000-områdena att bedömas 

och beskrivas. Samtliga Natura 2000-områden visas på kartan i Figur 3.  

6.2 Naturreservat 

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för värdefull natur i Sverige. Syftet med reservaten är 

bl.a. att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och skydda, åter-

ställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. För varje naturreservat finns föreskrifter som syftar 

till att bevara de naturvärden som finns i det specifika reservatet.  

Det finns ett naturreservat inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken. Hastaböke ligger ca 

2,5 km söder om projektområdet och är ett 22,8 ha stort område med barrblandskog. Här finns gammal 

granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Skogen har stått orörd länge och hyser 

därför många ovanliga arter. Även draven är, som tidigare nämnts, skyddad som naturreservat.  

Skyddsformen naturreservat syftar i de flesta fall till att bevara specifika naturtyper eller platsbundna 

arter. Eventuell påverkan på dessa kommer att bedömas och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samtliga naturreservat visas på kartan i Figur 3.  

6.3 Strandskydd 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strand-

områden samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för djur och växtlivet. Vid hav, sjöar och 

vattendrag sträcker sig strandskyddsområdet generellt 100 meter från strandlinjen både upp på land 

och ut i vattnet. På vissa platser kan det strandskyddade området vara utökat till upp till 200 meter. 

Inget av de planerade vindkraftverken ligger i närheten av något vattendrag som omfattas av strand-

skydd.  
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6.4 Övriga områdesskydd 

Vattenskyddsområden är områden som pekas ut av kommun eller länsstyrelse till skydd för vattenföre-

komster som har betydelse för existerande eller framtida vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller 

föreskrifter till skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt under ett flergenerationsper-

spektiv. Det kan gälla restriktioner vad gäller schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och 

bekämpningsmedel m.m.  

Det finns ett flertal vattenskyddsområden i projektområdets närhet, av vilka Smålandsstenars och Björ-

naryds skyddsområden ligger inom en radie av 10 km. Det finns inget skyddsområde där grävarbeten 

för de planerade verken kommer att utföras.  

Naturvårdsområden är en äldre form av skydd som instiftades med stöd av naturvårdslagen innan mil-

jöbalken antogs. De är mycket lika naturreservat men har ett något svagare skydd. Villstad kyrkby med 

vacker natur och gamla byggnader, beläget ca 7 km norr om de planerade vindkraftverken, är klassat 

som naturvårdsområde.  

Figur 3: Skyddade områden inom ca 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken. 
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6.5 Nyckelbiotoper, sumpskogar och andra naturvärden 

Nyckelbiotoper är naturområden med mycket höga naturvärden. De är viktiga för överlevnaden hos 

missgynnade och hotade arter som lever i skogen. Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper sedan 

1990 och verkar för att natur- och kulturmiljövärden i nyckelbiotoper bevaras och utvecklas. Naturmil-

jöer som har höga värden men inte lever upp till kriterierna för nyckelbiotoper är registrerade som öv-

riga naturvärden.  

I sumpskogar gynnas många specialiserade arter och fuktälskande växter och djur. Miljön i sumpskogar 

har ofta varit relativt konstant under en lång tid på grund av fuktigheten som gör att skogen sällan brin-

ner. 

Sedan tidigare är det känt att projektområdet bitvis är rikt på våtmarker. I den nationella våtmarksin-

venteringen har flera större ytor i projektområdet klassats som våtmark med låga, vissa eller höga na-

turvärden. Det finns också fyra nyckelbiotoper, varav en är belägen nära placeringen för vindkraftverk 

nr. 8, se Figur 4.  

6.5.1 Naturvärdesinventering 

Sommaren 2013 genomförde Calluna AB en naturvärdesutredning. En radie på hundra meter från varje 

kraftverksposition, samt en korridor längs med befintliga och planerade vägar, inventerades. Projekt-

området utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har generellt 

begränsade naturvärden. Under inventeringen naturvärdeklassades 16 områden, varav 15 av klass 3 

(naturvärde), och ett som klass 2 (högt naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, varav 

en av klass 2 och övriga av klass 3. Naturvärdena är huvudsakligen kopplade till att skogsmarken är våt. 

(Le moine, R, m.fl. 2013). Samtliga identifierade naturvärden visas på kartan i Figur 5.  

Av de nio planerade vindkraftverken fanns naturvärden registrerade inom utredningsområdet för åtta 

stycken. Efter inventering och fältbesök har mindre anpassningar gjorts av både vägar och vindkraftverk. 

Detaljprojekteringen pågår fortfarande och ytterligare justeringar kan komma att göras av byggtekniska 

skäl.  

Hela utredningsområdet behöver inte utnyttjas vid etablering vilket innebär att de positionsjusteringar 

som gjorts minskar risken för att naturvärden påverkas. För att skydda de värdefulla naturobjekten är 

det viktigt att undvika avverkning och att inte störa hydrologin (Le moine, R, m.fl. 2013). Efter justeringar 

av positionerna planeras verken på torra höjder som bitvis omges av våtmark. I miljökonsekvensbeskriv-

ningen kommer varje enskild kraftverksplats att beskrivas med skyddsåtgärder och eventuell risk för 

påverkan.  

De naturvärden som identifierats längs med befintliga och planerade vägar finns nästan uteslutande 

längs med den grusväg som löper genom hela området, från Tronebo mot Hallasjön. Merparten av ob-

jekten utgörs av gamla träd, såsom ek, lönn, björk, tall samt högstubbar med anor från Tronebos och 

Rems gamla gårdstomter. Vägen är av god kvalitet. Bitvis kommer den behöva rätas ut och förstärkas 

men det finns inget större behov av breddning. Inget av de värdefulla träden kommer att behöva avver-

kas. I dagsläget finns ingen konflikt mellan naturvärdesobjekten och användning av vägen, men eventu-

ell påverkan kommer att bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Figur 4: Registrerade nyckelbiotoper, sumpskogar och övriga naturvärden. 
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Figur 5: Resultat av naturvärdesinventering 2013. 
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6.6 Fåglar 

Den påverkan som kan uppkomma för fåglar vid etablering av en vindkraftsanläggning kan sammanfat-

tas i följande punkter. 

- Kollisioner

- Habitatsförluster

- Barriäreffekter

Lokaliseringen av en vindkraftsanläggning är troligen den faktor som har störst betydelse för effekten 

på fåglar. Vindkraftsetableringar på platser med viktiga häcknings- och/eller rastningslokaler för hotade 

arter, större fågelkolonier eller flyttstråk, t.ex. utmed dalgångar eller kuster, kan påverka fåglarnas livs-

miljö negativt eller orsaka ökad dödlighet. Andra viktiga faktorer som kan styra påverkansgraden är art-

specifika beteenden, topografi och fåglarnas lokala rörelsemönster (Barrios, 2004). 

Den miljö som vindkraftverken placeras i har stor betydelse för kollisionsrisken för fåglar. Vid våtmarks-

områden, vid kusten samt på bergstoppar eller andra platser med stora höjdskillnader är riskerna oftast 

större (Rydell, 2011). Risken för kollision varierar också för olika fågelarter. Detta beror bland annat på 

olika arters förmåga att manövrera i luften samt deras beteende när de flyger och huruvida de undviker 

att flyga i närheten av vindkraftverken eller inte.  

Rovfåglar förefaller löpa större risk att kollidera med vindkraftverk än andra fåglar. Deras långsamma 

reproduktionstakt är en av de faktorer som gör att det finns risk för konsekvenser för populationsut-

vecklingen hos dessa fåglar om dödligheten ökar, till exempel på grund av att vindkraftverk placeras 

olämpligt (Rydell, 2011).  

Fåglars habitat kan påverkas både direkt, genom att habitat försvinner vid byggnation eller drift av vind-

kraftverk, och indirekt genom att det uppkommer störningar vid byggnation eller drift av vindkraftver-

ken.  

Vindkraftverken kan skapa en barriär som innebär att flyttande fåglar måste byta riktning eller flyga över 

vindkraftverken. Detta förlänger de flyttande fåglarnas färd och ökar energiförbrukningen.  

6.6.1 Fågelinventering 

En fågelutredning genomfördes av Calluna AB från slutet av februari till slutet av oktober, 2013. Fokus 

vid inventeringen låg på de arter som kan vara känsliga för vindkraft. Där ingår främst rovfåglar, ugglor 

och skogshöns samt rödlistade arter eller arter som ingår i EU:s fågeldirektiv.  

Landskapet i projektområdet är skogsdominerat. Stora delar består av brukad skog med relativt stora 

arealer hyggen och ungskog och den typen av biotoper är oftast art- och individfattiga med låga värden 

för fågelfaunan. I och med att området mestadels består av yngre till medelålders produktionsskog läm-

par sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar. I det inventerade området ligger några mosse-

komplex med omkringliggande områden med sumpskog vilket är viktiga biotoper för bland annat skogs-

höns. (Storck J. 2013). 

Totalt 57 arter observerades under inventeringen i och runt det tilltänkta vindkraftsområdet. Fyra röd-

listade arter (havsörn, kungsörn, göktyta och nattskärra) observerades, varav alla utom göktyta, även är 

listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Ytterligare sex arter (orre, spillkråka, storlom, tjäder, trana och törn-

skata) listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 observerades.  

Det aktuella vindkraftsområdet bedöms av Calluna AB inte vara av särskild betydelse som rastplats för 

fåglar som rör sig i landskapet men det observerades förbisträckande fåglar rakt över området.  
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Förekomsten av rovfåglar i det inventerade området var relativt liten och av de mer känsliga arterna 

gjordes enstaka observationer av havsörn och kungsörn. För båda dessa arter rekommenderar Sveriges 

Ornitologiska Förening tre kilometers skyddsavstånd runt bon (SOF, 2013).   

Observationer av havsörn gjordes både öster och väster om det aktuella vindkraftsområdet på ett av-

stånd av 4-5 kilometer. Utöver dessa observationer sågs inga havsörnar vid inventeringarna och inga 

häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända havsörnshäckningar inom tre kilometers 

radie runt den planerade vindkraftsparken. (Björklind R. 2013) 

En observation av förbiflygande kungsörn gjordes. Utöver denna observation sågs inga kungsörnar vid 

inventeringarna och inga häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända kungsörnshäck-

ningar inom tre kilometers radie runt den planerade vindkraftsparken men enligt uppgift finns en kungs-

örnshäckning ca 1,5 mil från området. (Björklind R. 2013). Kattuggla observerades men utöver dessa 

påträffades inga större ugglor.  

Orre har spridd förekomst i området och aktivt orrspel med flera tuppar har konstaterades på två olika 

platser inom det undersökta området. Utöver dessa observationer har enstaka tuppar påträffats på ett 

par andra ställen. Sveriges ornitologiska förening rekommenderar skyddszoner runt spelplatser där det 

förekommer fem eller fler tuppar (SOF, 2013). Inga spelplatser i den storleken har konstaterats inom 

det inventerade området. Eftersöken av spelplatser gjordes under senare delen av april och arenaspe-

len, där flera tuppar samlas, sker oftast tidigare på våren vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet.  

Enstaka spelande tjädertuppar har observerats men inga större spelplatser har identifierats. För tjäder 

gäller samma sak som för orre; skyddszoner bör upprättas runt spelplatser med fem eller fler tuppar. 

Även för tjäder gjordes inventeringen under den senare delen av april, vilket kan ha påverkat resultatet.  

Vid inventeringarna observerades flera flockar med grågås sträckande tvärs igenom vindkraftsområdet 

i sydvästlig riktning. Bland annat passerade en större flock med 380 individer. För kanadagås och trana 

observerats bara enstaka fåglar.  

Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön. Rastande fåglar observerades också i Kosjön, 

Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Dock identifierades inga storlomshäckningar i eller i anslutning till vind-

kraftsområdet.  

Enstaka observationer gjordes av spillkråka, törnskata och göktyta. En ensam, spelande nattskärra hör-

des också vid Bockasjö. Övriga arter, som observerats i området, är till större delen allmänna i det 

svenska landskapet och lite tyder på att de skulle hotas av vindkraftverk i detta område.  

En uppföljande fågelinventering genomförs under våren 2017. Fokus för uppföljningen ligger på örn, 

samt känsliga arter som nattskärra, storlom och hönsfåglar. I skrivande stund finns ännu inga prelimi-

nära resultat.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan på fågellivet att bedömas.  

6.7 Fladdermöss 

Fladdermöss är skyddade genom Artskyddsförordningen, EU:s habitatdirektiv samt den internationella 

överenskommelsen EUROBATS. Det finns 19 kända fladdermusarter i Sverige varav tre endast har setts 

i Skåne. Fladdermöss får inte fångas in eller dödas och man får inte heller medvetet skada eller förstöra 

viloplatser eller fortplantningsplatser eller avsiktligt störa fladdermössen under fortplantning eller flytt-

ning.  
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Det är viktigt att undvika placering av verk i de, ur fladdermussynpunkt, mest riskabla lägena. På så sätt 

kan man minska risken att fladdermöss dödas av vindkraftverk. De mest utsatta lägena anses finnas 

längs kuster och troligtvis även längs tydliga ledlinjer i landskapet samt eventuellt på distinkta skogs-

klädda höjder (Rydell, 2011).  

Under sensommaren, då vissa fladdermusarter flyttar, kan stora mängder fladdermöss flyga längs kus-

ten och ansamlas på uddar på väg ut över havet. Sådana platser kan ha hög frekvens av olyckor. Place-

ring nära andra ledlinjer i landskapet kan också antas ge en högre olycksfrekvens (Rydell, 2011). 

6.7.1 Fladdermusinventering 

Under sommaren 2013 genomförde Calluna AB en fladdermusinventering i projektområdet. Invente-

ringen utfördes i slutet av juli och början av september, med hjälp av både autoboxar och manuell, 

handhållen detektor. Under sommaren 2014 genomfördes en uppföljande inventering.  

Fältundersökning 2013 

Under inventeringen 2013 undersöktes totalt 25 platser i området med autoboxar och elva sträckor 

manuellt. Elva arter påträffades, varav tre rödlistade. Endast två platser hade någon större aktivitet än 

genomsnittet, i övrigt bedömdes aktiviteten i området som låg. Trots den låga aktiviteten uppvisade 

området en relativt hög artrikedom. På nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex 

eller fler arter som en rik fladdermusmiljö. Inventeringen visar att det finns en stark trend till att aktivi-

teten i skogsmarken avtar under sensommaren. (Ignell H. 2013) 

De vanligaste arterna i området är nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts fladdermus. 

Dessa arter är mycket vanliga i miljöer av det här slaget. I antal följs de av dvärgfladdermus och långörad 

fladdermus. Ingen av dessa arter är sällsynt på nationell nivå. (Ignell H. 2013) 

Av de arter som noterades under inventeringen är sex att betrakta som högriskarter i samband med 

vindkraft och tre är rödlistade, se Tabell 1.  

Tabell 1: MB= Mustasch/Brandts fladdermus, Mdau= Vattenfladdermus, Msp= Okänd art av släktet Myotis, Mnat= Fransflad-
dermus, Enil= Nordisk fladdermus HR, Nnoc= Stor fladdermus HR, Mdas= Dammfladdermus HR, Ppyg= Dvärgfladdermus HR, 
Pnat= Trollfladdermus HR, Vmur= Gråskimlig fladdermus HR, Bbar= Barbastell, Paur= Långörad fladdermus 

 MB Mdau Msp Mnat Enil Nnoc Mdas Ppyg Pnat Vmur Bbar Paur 

Individer vid 
manuell inv. 

9 2   20 1  8    5 

Observationer 
vid autoxoxar 

257 21 15 5 694 66 1 374 8 8 20 58 

Rödlistad art 
Nej Nej Nej 

Ja 
(VU) 

Nej Nej 
Ja 

(EN) 
Nej Nej Nej 

Ja 
(VU) 

Nej 

Högriskart Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja ? Nej 

 

Fransfladdermusen som är rödlistad med hotkategorin sårbar (VU) finns noterad på fyra platser. Arten 

är ingen s.k. högriskart, med förhöjd risk att kollidera med rotorer, men kan påverkas av habitatförlust. 

Under förutsättning att etableringen av vindkraft ej påverkar stråk av lövskog, sumpskogar och liknande 

habitat för arten bedömer Calluna att risken för påverkan på arten är mycket liten. (Ignell H. 2013) 

Dammfladdermusen är både rödlistad och att betrakta som en högriskart, vilket gör den extra intres-

sant. Under inventeringen gjordes en inspelning på en plats under sensommaren. Fyndet gjordes i sko-

gen långt från närmaste typiska jaktbiotop som oftast utgörs av större sjöar, floder och liknande miljöer. 
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Arten kan migrera långa sträckor och först när arten uppträder regelbundet under längre tid i ett om-

råde kan det indikera möjlig reproduktion i trakten. Det ligger därför nära till hands att utgå från att det 

här rör sig om ett passerande exemplar. (Ignell H. 2013) 

Vad gäller arten barbastell har det länge varit oklart om den bör bedömas som en högriskart eller inte. 

Den har tidigare varit rödlistad med hotkategorin starkt hotad (EN) men bedömningen ändrades i röd-

listan 2015 till hotkategorin sårbar (VU). Arten noterades med enstaka inspelningar i den norra delen av 

projektområdet under inventeringen, främst under sensommaren.  

Fältundersökning 2014 

Under den uppföljande inventeringen sommaren 2014 låg fokus huvudsakligen på att utreda förekoms-

ten av en eventuell barbastellkoloni i området. Minst 2 km skyddsavstånd rekommenderas mellan bar-

bastellkolonier och vindkraftverk. Inför uppföljningen hade sökanden och utredaren kontakt med läns-

styrelsen i Jönköpings län angående utformningen av den uppföljande inventeringen.  

Totalt inventerades tjugofyra platser i och runt området med hjälp av autoboxar. Utöver det inventera-

des elva sträckor med manuell utrustning. Vid uppföljningen utökades det geografiska utredningsområ-

det markant. Totalt under de båda åren påträffades elva arter. De rödlistade arterna fransfladdermus 

och barbastell återfanns vid 2014 års inventering. Dammfladdermusen som påträffades under 2013 

återfanns inte åter efter. (Ignell H. 2014) 

Barbastell hittades vid sex platser och möjligtvis två till där inspelningarna var otydliga. Samtliga påträf-

fades under sensommarinventeringen och, i samtliga fall utom ett, utanför utredningsområdet. Prov-

punkten vid Sibbo, ca 2,4 km norr om närmaste vindkraftverk utmärkte sig med 17 inspelningar under 

en natt. I övrigt gjordes alla inspelningar av barbastell norr eller öster om Hallasjön. Inne i projektområ-

det gjordes möjligen en notering. Aktiviteten av barbastell runt de planerade verkspositionerna var obe-

fintlig eller mycket låg under båda årens inventeringar. Vid Sibbo kan det eventuellt finnas en koloni av 

barbastell, vilket skulle kunna förklara ströfynden av barbasteller under både 2013 och 2014 års inven-

teringar. (Ignell H. 2014) 

Slutsatser 

Trollfladdermus, stor fladdermus och gråskimlig fladdermus, som alla hör till kategorin högriskarter men 

inte är hotade, kan påverkas av projektet på lokal populationsnivå eftersom de förekommer sparsamt. 

Riskerna kan enligt utredaren minimeras med hjälp av generella skyddsåtgärder för att minimera bio-

topförluster. (Ingnell H. 2014) 

Det kan eventuellt finnas en barbastellkoloni vid Sibbo. Denna ligger mer än 2 km från närmaste vind-

kraftverk och alltså utanför rekommenderas skyddsavstånd. Ströobservationer av barbastell har visser-

ligen gjorts i projektområdet, men är koncentrerade till området norr och öster om den planerade vind-

kraftsparken, främst runt Hallasjön.  

Det finns en gemensam uppfattning mellan sökanden, utredare och länsstyrelsen om att området har 

låg fladdermusaktivitet men är förhållandevis artrikt, vilket kräver genomtänkta skyddsåtgärder. Sökan-

den avser därför att utrusta vindkraftverken med teknik som möjliggör s.k. ”bat mode”. Detta innebär 

att verken stängs av under de tider på dygnet och de vindhastigheter som utgör högrisktid för fladder-

möss. Utredarens förslag på generella skyddsåtgärder kommer också att iakttas.  

Sökanden planerar inte för några ytterligare inventeringar då området får anses vara väl utrett. I miljö-

konsekvensbeskrivningen kommer fladdermusfaunan samt eventuell påverkan på denna att beskrivas i 

detalj.  
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6.8 Kulturmiljö 

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och geo-

grafiska sammanhang. En kulturmiljö kan ha värden av olika skala och kan t.ex. omfatta ett större om-

råde, enstaka byggnader, stadsdelar eller fornlämningar. Större områden (landskap) är ofta klassade 

som riksintresse för kulturmiljö och har då en stärkt ställning gentemot andra intressen. Kulturmiljöer 

finns också skyddade som kulturreservat och världsarv samt i kommunala och regionala planer. Alla 

fornlämningar, de flesta kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser omfattas av kulturmin-

neslagen.  

Vindkraftsprojektets påverkan på kulturmiljön måste bedömas både på landskapsnivå och på mer lokal 

nivå för enskilda fornlämningar. 

6.8.1 Fornlämningar 

Fornlämning eller fornminne är en benämning som används om lämningar efter människors verksamhet 

under forna tider och som numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. Skyddet av fornminnen 

regleras i lagen (1988:950) om kulturminnen. I denna fastslås att fasta fornlämningar inte får rubbas, 

grävas ut, täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas. Kraftverksplatser och vägar måste alltså 

planeras med hänsyn till fornlämningar. (Boverket, 2009)  

Samtliga kända fornlämningar klassificeras som antingen fast fornlämning, bevakningsobjekt eller övrig 

kulturhistorisk lämning. En lämning som är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning har ett sva-

gare lagskydd men kan när som helst klassas om av länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet. 

Under slutet av november 2013 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk utredning, etapp 

1, av det planerade vindkraftsområdet. Totalt inventerades ett 152 hektar stort område längs med be-

fintliga och planerade servicevägar och runt kraftverkspositioner.  

Under inventeringen konstaterades det att inga fornlämningar av förhistorisk karaktär finns inom utred-

ningsområdet. I området finns dock ett flertal rester av gamla torp samt fossil åker, se Tabell 2 och Figur 

6. De flesta av dessa bedömdes som sentida och inte aktuella för vidare antikvariska åtgärder. Ett om-

råde med fossil åker bedömdes som fast fornlämning och inom utredningsområdet finns också två 

gårdstomter med anor från 1500-talet. (Franzén, Å. 2013) 

 

Tabell 2: Samtliga fornlämningar inom projektområdet, både tidigare kända och nyupptäckta. 

Objekt 
nr. 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning Åtgärdsför-
slag 

83:1 Textilindustri Lintorkningsgrop Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

Ny 1 Bytomt/gårdstomt Tronebos äldre gårds-
tomt 

Bevakningsobjekt Utredning  
etapp 2 

82:1 Småindustriområde Fundament till kvarn-
byggnad 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

326:1 Lägenhetsbebyggelse Lämningar efter torpet 
Nybygget 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

327:1 Lägenhetsbebyggelse Lämningar efter torpet 
Rohult 

Övrig kulturhistorisk lämning Kan beröras. 
Kräver hänsyn. 

Ny 3 Gränsmärke Gränssten Fortfarande i bruk Ingen åtgärd 
enligt KML 

Ny 4 Fossil åker Fossil åkermark med ca 
200 röjningsrösen 

Fast fornlämning Förundersök-
ning 

Ny 5 Bytomt/gårdstomt Rems gamla gårdstomt Bevakningsobjekt Utredning  
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etapp 2 

Ny 6 Fossil åkermark Fossil åkermark med ca 
50 röjningsrösen 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

405:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för torpet Lilla Rem Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

404:1 Lägenhetsbebyggelse Lämning efter torpet Er-
ikslund 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

402:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för backstugan 
Stakabo 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

403:1 Lägenhetsbebyggelse Lämning efter torpet 
Bäckadal 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

401:1 Lägenhetsbebyggelse Lämning efter torpet Lju-
seberg 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

400:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för backstugan 
Kloddebo 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

603 Fossil åker Fossil åker med ca 20 röj-
ningsrösen 

Bevakningsobjekt Berörs ej 

Ny 7 Fossil åker Fossil åker med 10 röj-
ningsrösen 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

Ny 8 Fossil åker Fossil åker med 5 röj-
ningsrösen 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

399:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för torpet Annestad Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

Rem 

Gården Rem finns belagd i källor från så tidigt som 1538. I dokumentation från 1888 betecknas gården 

som tidigare länsmansboställe. I området finns äldre bebyggelselämningar i form av en stensatt jordkäl-

lare, en källargrund, ett tiotal röjningsrösen och en ca 35 meter lång stenmur. Gården lades ner någon 

gång mellan 1950 och 1982. Den befintliga vägen som går genom området passerar rakt igenom vad 

som kan misstänkas vara Rems äldre gårdstomt.  

Tronebo 

Gården Tronebo finns fortfarande kvar som gårdsenhet med omgivande öppna åker- och betesmarker. 

Tronebo omnämns så tidigt som 1538 och kartor från 1827 visar att gårdstomten historiskt stäckte sig 

längre söderut än vad som är fallet idag. Idag går en väg över den södra delen av den äldre gårdstomten. 

Fossil åker 

Väster om gårdstomten Rem finns fossil åkermark i olika åldrar. En del av området var odlat på 1950-

talet, men större delen av åkermarken var vid denna tid övergiven. Det finns skäl att anta att den fossila 

åkermarken har skikt som går tillbaka till gården Rems etableringsfas. Den väg som går genom projekt-

området passerar över lämningen. Den fossila åkermarken är klassad som fast fornlämning och Jönkö-

pings läns museum rekommenderar en vidare förundersökning för att karaktärisera, åldersbestämma 

och avgränsa lämningen. 

Rekommendationer 

Museet rekommenderar att en etapp 2-utredning görs för gårdstomterna Rem och Tronebo samt en 

förundersökning för den fossila åkermarken väster om Rem. Den befintliga väg som kommer att använ-

das under byggnationen löper genom samtliga dessa lämningsområden. Det är dock inte motiverat att 

genomföra ytterligare utredningar om vägen kan användas i befintligs skick. I det fall någon annan mark-

yta än nuvarande vägsträckning kommer att påverkas under byggnationen kommer de utredningar som 

länsstyrelsen föreskriver att genomföras. 
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Figur 6: Fornlämningar redovisade i arkeologisk utredning. Kartan visar de ursprungliga kraftverkspositionerna och vägarna. 
Mindre justeringar har senare gjorts.  
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6.8.2 Landskap 

Vindkraftverk utgör, på grund av sin storlek och rotorbladens ständiga rörelse, ett visuellt dominerande 

inslag i landskapsbilden. Utvecklingen går mot allt högre verk som syns över stora arealer. Vindkraftsut-

byggnad förändrar landskapet och påverkar människors upplevelse av sin omgivning och lokala identi-

tet. Vissa landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft, medan vindkraftverk i andra landskap kan 

tillföra nya värden. (Boverket, 2009) 

Vindkraftverk behöver, för att vara lönsamma, placeras i öppna, flacka områden eller på höjder. De spe-

cifika kraven på placering innebär att de inte kan gömmas i svackor och dalar. Vindkraftverk kontrasterar 

med färg och form mot sin bakgrund och drar lätt till sig blickarna p.g.a. de ständigt roterande bladen. 

De är också mycket storskaliga i förhållande till andra objekt i landskapet, trots att den markyta som 

upptas är liten. (Boverket, 2009) 

Småskaliga landskap med höga kulturmiljövärden står ofta i visuell konflikt med vindkraftsetablering, 

medan storskaliga skogsområden kan ha bättre förmåga att ta emot de nya landskapselementen. Dock 

måste en bedömning göras för varje enskilt projekt. Projekt Vimmelstorp planeras i ett flackt område 

med produktionsskog och förhållandevis få kulturhistoriska värden. Men i projektets närhet finns små-

skaliga jordbruksområden och andra platser varifrån utsikten kan komma att påverkas.  

Fotomontage har tagits fram från 7 platser på varierande avstånd från projektområdet, se Bilaga 3. 

Fotopunkter har valts utifrån var människor bor och rör sig samt platser där vindkraftverken förväntas 

synas mycket. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan på landskapsbilden och dess kulturhi-

storiska värden att bedömas och beskrivas.  

 

 

Figur 7: Del av vy från Östra Vimmelstorp. 
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7 Hushållning med mark och vatten 

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade 

med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. I detta kapitel beskrivs riksintressen 

samt landskapsbilden kring etableringsområdet.  

7.1 Riksintressen 

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i landet. 

Med stöd av 3 kap. miljöbalken pekar statliga myndigheter ut områden av riksintresse för exempelvis 

naturvård, kulturmiljövård, rennäring och friluftsliv. Riksintressen enligt 4 kap. finns beskrivna direkt i 

miljöbalken.  

Det finns inga riksintressen närmare än 7 km från projektområdet, se Figur 8. Ca 6 km sydöst om områ-

det ligger Jälluntofta kyrkby, ett litet område av riksintresse för kulturmiljövård. Ett större område av 

riksintresse för kulturmiljö ligger ca 9 km öster om projektområdet; Finnvedens Folkland. Även i Villstad 

och Landeryd finns mycket små områden av riksintresse för kulturmiljö.  

Området Bolmen är klassat som riksintresse för friluftsliv och ligger ca 14 km sydöst om Vimmelstorp. 

Det finns även sex olika områden utpekade som riksintresse för naturvård i omgivningen; Risamossen, 

Draven, Slättö strand, Yamossen, Storemossen-Färgån, Fegen och Isberga.  

Figur 8: Områden av riksintresse runt de planerade vindkraftverken. 
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8 Teknik 

Nedan beskrivs översiktligt några tekniska moment som är aktuella i samband med vindkraftsetablering. 

Samtliga delar kommer att belysas utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen.  

8.1 Fundament 

Vindkraftverken förankras i marken med gravitationsfundament eller genom förankring i berg. Storleken 

på och utförandet av gravitationsfundament varierar beroende på vilken typ av vindkraftverk som byggs 

och de geotekniska förhållandena på platsen. Det är fundamentets tyngd som håller verket på plats. 

Förläggningsdjupet anpassas efter geotekniska och hydrologiska förutsättningar.  

Vid de planerade etableringsplatserna kommer gravitationsfundament med största sannolikhet vara 

den lämpligaste förankringsmetoden. 

8.2 Vägar 

Den parkutformning som är aktuell i skrivande stund omfattar ett internt vägnät på totalt ca 9,8 km. 

Projektområdet är rikt på befintliga vägar som kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt. 

Den grusväg som löper genom området, från Tronebo mot Hallasjön, är i gott skick och kräver inga 

omfattande åtgärder. Vägen behöver rätas ut på ett par ställen och eventuellt förstärkas. De minsta 

vägarna i området kommer behöva förstärkas och breddas till ca 5-6 meter och kurvor kan komma att 

rätas ut något för att kunna bära långa transporter. Vid breddning och anläggning av ny väg tas hänsyn 

till naturvärden och hydrologiska förhållanden.  

Befintlig väg av god kvalitet omfattar ca 3 km. Befintlig väg som kräver större insatser omfattar 5,3 km. 

Helt ny väg behöver byggas för en sträcka som motsvarar ca 1,5 km enligt preliminär vägdragning. Nu-

varande förslag kommer att justeras efter byggteknisk utredning och efter leverantörens krav.  

8.3 Montering av vindkraftverk 

Vid varje vindkraftverk behövs en hårdgjord yta. Hur denna yta används och hur stor den är kan variera. 

Det ska generellt finnas plats för både huvudkran, hjälpkran, torndelar, maskinhus, rotorblad och övriga 

tillbehör. Storleken på den hårdgjorda ytan är till stor del beroende av hur rotorbladen monteras, vilket 

kan ske på två sätt. Antingen kan samtliga blad monteras på navet i markplan då rotor med blad lyfts 

upp och monteras direkt på maskinhuset, eller så monteras bladen var för sig efter att tornet monterats. 

Behovet av lagringsutrymme kan också variera beroende på om alla delar levereras samtidigt eller om 

byggnationen sker med ”just in time”-leverans.  

Utformning av monteringsyta kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

8.4 Elnätsanslutning 

Elledningarna fram till verken kommer förläggas i marken och i största möjliga utsträckning längs med 

tillfartsvägarna. I anslutning till respektive verk byggs en transformatorstation som höjer spänningen på 

den producerade strömmen till överliggande näts nivå. Det är i dagsläget inte avgjort var det är lämp-

ligast att ansluta vindkraftverken till nätet. En diskussion har inletts med koncessionsinnehavaren Eon 

som lämnat ett preliminärt förslag om anslutning vid regionnätstationen i Smålandsstenar.  
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9 Fortsatt arbete 

Nedan beskrivs aktiviteter som planeras i projektet framöver. 

9.1 Remissförfrågningar 

Vindkraftverk kan genom att reflektera signaler störa kommunikationssystem som t.ex. radio och radar 

samt system för radiolänk- och satellitkommunikation. Vindkraftverk kan även medföra störningar av 

landnings- och navigationshjälpmedel för flyg samt utgöra hinder vid in- och utflygning.  

Remissförfrågningar har skickats till 16 organisationer både 2013 och 2014. De flesta har lämnat positivt 

eller neutralt svar. Inga uppenbara konflikter har framkommit i remissvaren.  

Förnyade remisser skickades ut i januari 2017. De instanser som i skrivande stund inkommit med svar 

har inget att erinra.  

9.2 Underlag 

Detta samrådsunderlag bygger huvudsakligen på referat från genomförda utredningar samt geografisk 

information från länsstyrelsen, skogsstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet. Befintlig 

forskning och syntesrapporter om vindkraftens påverkan på människa och miljö utgör underlag för de 

teoretiska delarna. Teknisk information kommer från vindkraftstillverkarna. 

Då projektet är långt framskridet är underlaget nästintill tillräckligt för att påbörja miljökonsekvensbe-

skrivning. De utredningar som genomförts har utformats i enlighet med önskemål från tidigare samråd 

med myndigheter.  

9.3 Miljökonsekvensbeskrivning 

Den information som inkommer under samrådsprocessen utgör grunden till miljökonsekvensbeskriv-

ningen tillsammans med bland annat information från utredningar i området. En miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) ska enligt 6 kap. 3 § miljöbalken (MB) identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra såväl på människor, djur, växter, mark, 

vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö som på hushållning av mark, vatten och den fysiska miljön 

i övrigt. Även hushållning av material, råvaror och energi ska identifieras och beskrivas. Syftet är vidare 

att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön.  

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer sammanfattningsvis att innehålla följande information: 

- Presentation av sökanden och verksamheten.

- Bakgrund och förutsättningar för vindkraft.

- Redovisning av huvudområde för etablering, utformningsalternativ, alternativ lokalisering och

nollalternativ samt motivering till valt alternativ.

- Verksamhetens påverkan på miljön, bland annat ljud, rörlig skugga, kulturmiljö, fågelliv, flad-

dermöss.

- Drift, säkerhets- och underhållsrutiner för verksamheten samt hur avveckling kan ske.

- Verksamhetens överensstämmelse med miljömål och miljökvalitetsnormer samt miljöbalkens

allmänna hänsynsregler.
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10 Preliminär tidplan 

Mars-april 2017: 

 Uppföljande samråd med myndigheter

 Uppföljande samråd med allmänheten

Februari-april 2017: 

 Kompletterande fågelinventering

 Detaljprojektering med avseende på byggteknik

Maj-juni 2017: 

 Inlämning av MKB och tillståndsansökan

11 Synpunkter 

Skriftliga synpunkter lämnas snarast per post eller digitalt till MiljöNavigatören Väst. 

MiljöNavigatören Väst HB 

 

Kontaktperson: Hanna 
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1. Sammanfattning
Calluna AB fick i uppdrag av Hansa Vind AB att genomföra en naturinventering i ett område 
vid Vimmelstorp, i Hylte och Gislaveds kommuner. I området planeras nio vindkraftverk. I 
uppdraget ingick att utföra en naturinventering för att kartlägga naturvärdesintressanta områden 
där vindkraftverken planeras. Underlaget ska kunna användas i det fortsatta arbetet med 
vindkraftparken och till MKB:n som ska upprättas som en del av tillståndsansökan. 

Av de planerade nio vindkraftverken hamnar åtta stycken i konflikt, där konflikt identifieras 
som när naturvärde registreras inom utredningsområdet. Detta är i förhållande till 
etableringsytorna med en radie på 100 m kring verken samt en vägbredd på 40 m kring nya och 
befintliga vägar. Med små positionsjusteringar kan dock konflikterna troligtvis lösas. För 
detaljerad information för de enskilda verken, se tabellen i bilaga 1.

Totalt naturvärdeklassades 16 områden, där 15 klassades som en 3:a (naturvärde) och ett 
klassades som 2:a (högt naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, varav en fick 
klassningen 2, högt naturvärde. De övriga 11 fick klassningen 3, naturvärde. För detaljerad 
information för de enskilda områden, se tabellen i bilaga 1 och kartan i bilaga 2. 
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2. Bakgrund

2.1 Uppdrag och syfte

Calluna AB fick i uppdrag av Hansa Vind AB att genomföra en naturinventering i ett område 
vid Vimmelstorp, i Hylte och Gislaveds kommuner. I området planeras nio vindkraftverk. I 
uppdraget ingick att utföra en naturinventering för att kartlägga naturvärdesintressanta områden 
där vindkraftverken planeras. Underlaget ska kunna användas i det fortsatta arbetet med 
vindkraftparken och till MKB:n som ska upprättas som en del av tillståndsansökan.

2.2 Allmän beskrivning av området

Området som planeras för en vindkraftpark är stort och dominerat av produktionsskog, beläget 
väst om Vimmelstorp, i Hylte och Gislaveds kommuner. Produktionsskogarna är främst av 
yngre karaktär med begränsade naturvärden. Även våtare skogsområden präglar området, med 
stora utbredda mossar. Dessa domineras av tall som är något senvuxna, men som idag har 
begränsade naturvärden. Områdena är dock ofta påverkade i form av dikning.  Lövinslaget i 
området är starkt begränsat och består främst av yngre björk och klibbal insprängt i främst 
fuktiga skogsområden. Föreslagna verk är generellt placerade i yngre till medelålders skog och 
på hyggen men ofta sammanfaller inventeringsområdets radie på 100 m med våtmarksområden 
och mossar.

Inga riksintressen för naturvård, naturreservat, eller Natura 2000-områden finns inom 
utredningsområdet. Däremot finns det fyra nyckelbiotoper mycket nära placering för verk 1 och 
verk 8. Inom ett avstånd på 3 kilometer söderut finns det ett naturreservat som heter Hastaböke 
naturreservat, som även är en nyckelbiotop. 
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3. Metod

3.1 Naturvärdesinventering

Metoden allmänekologisk inventering (AEI) har använts för att identifiera värdefull natur i 
området, för fördjupad metodbeskrivning se bilaga 4. Områdena har klassats i tre steg: mycket 
högt naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2), naturvärde (klass 3). Varje klass 
representerar en färg på kartorna och färgsättningen följer Naturvårdsverkets standard med rött 
för klass 1, gult för klass 2 och grönt för klass 3. Objekt som är skyddade av generellt 
biotopskydd i jordbrukslandskapet är markerade som blå objekt.

3 . 1 . 1  Av g r ä n s n i n g

Inventeringsområdet består av den yta som kommer att användas för etableringen. Kring verken 
har Calluna inventerat en 100 m radie som utgångspunkt. Verkens placering och 
vägsträckningar har tillhandahållits av Hansa vind AB. Runt de befintliga vägarna har en 
inventering genomförts inom ett område på 20 meter om vardera sida om vägen.

4. Resultat och slutsatser

4.1 Naturvärdesinventering

I tabellen i bilaga 1 redovisas en lista på alla klassade naturvärdesobjekt med naturtyp, klass och 
om någon konflikt är aktuell för området, samt åtgärder för att minska eller undvika negativ 
påverkan. I kartbilagan, bilaga 2, redovisas alla klassade områden samt verkens placering. I 
objektkatalogen i bilaga 3 finns objektbeskrivningar för respektive område.

Totalt naturvärdeklassades 16 områden, där 15 klassades som en 3:a (naturvärde), och ett 
klassades som 2:a (högt naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, varav en fick 
klassningen 2, högt naturvärde. De övriga 11 fick klassningen 3, naturvärde. För detaljerad 
information för de enskilda områden, se tabellen i bilaga 1 och kartan i bilaga 2.

Av de planerade nio vindkraftverken hamnar åtta stycken i konflikt, där konflikt identifieras 
som när naturvärde registreras inom utredningsområdet. Detta är i förhållande till 
etableringsytorna med en radie på 100 m kring verken samt en vägbredd på 40 m kring nya och 
befintliga vägar. Med små positionsjusteringar kan dock konflikterna troligtvis lösas.

A t t  t ä n k a  p å

För att undvika negativ påverkan på naturvärdena bör man i största möjliga mån ta hänsyn till 
de klassade områdena och spara de områden som har naturvärdesklassats. Den negativa 
påverkan som uppstår om områdena avverkas är främst att den skogliga kontinuiteten kommer 
att brytas samt att äldre barrträd försvinner i vissa av områdena. Flera av de klassade områdena 
är våta områden där både avverkning och störande av områdets hydrologi påverkar områdena 
negativt. Det är därför av stor vikt att se till att hydrologin inte påverkas negativt vid 
etableringen av vindkraft. Rekommendationen är att inte placera verk i våta områden utan att 
hålla sig till ett skyddsavstånd som säkrar hydrologin. Skyddsavståndet är beroende av de 
hydrologiska förhållandena och vilken påverkan som blir vid etableringen. 
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Om föreslagna åtgärder och hänsyn tas vid anläggandet av vindkraftparken kommer flertalet av 
de naturvärden som dokumenterats att kunna sparas och detta minimerar den negativa påverkan 
på naturvärdena. sannolikt behöver inget av de planerade verken ska behöva flyttas ur de 
planerade lägena, utan små justeringar inom den redovisade etableringsytan krävs krävs (se 
kartan bilaga 2). 

Prioriteringsordningen för åtgärder som sparar klassade områden/objekt ska göras utifrån att 
klass 1 har högst prioritet sedan kommer klass 2, och sist klass 3. 

4.2 Generell känslighet för exploatering

I området kring de planerade vindkraftverken och tänkta vägar förekommer våtare områden som 
t.ex. sumpskogar och myrar. Vid etableringen av vindkraftverk och byggandet av vägar är det
därför av vikt att på bästa sätt säkra att exploateringen görs på ett sätt som ger minimal påverkan
på hydrologin i området.

Allmänna åtgärder:

• Undvik att dika ur eller avvattna våtmarker, spara en skyddszon med träd närmast våtmarker
och sumpskogar.

• Vidta åtgärder för att skona bäckar och skogsdiken och se till att flödena inte förändras.
Undvik grumling i vattendrag.

• Försök i den mån det är möjligt att ta hänsyn till klassade områden och spara dem vid
anläggandet av vindkraftverken. Vid behov av avverkning av enstaka träd bör träden sparas
som död ved inom objektet alternativt i närheten för att kunna gynna bland annat insekter och
vedsvampar.

• Undvik körskador på marken. Anläggningsarbeten bör göras på tider av året när marken har
god bärighet.

• När grävarbeten ska göras nära naturvärdesklassade träd se till att gräva minst så långt från
trädens stam som kronan sträcker sig ut från trädet. Om detta följs bör trädet har tillräckligt
med rötter kvar i rotsystemet för att vara livskraftigt.

5. Referenser
Data från LST GIS: gis.lst.se/lstgis/ 

Utdrag ur artdatabanken 2013 enligt avtal.

www.skogsstyrelsen.se (skogens pärlor). Områden registrerade som nyckelbiotoper, 
naturvärden och sumpskogar av Skogsstyrelsen 2013.
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Bilaga 1. Naturvärdesklassade objekt
I tabellen nedan redovisas områden med naturvärden identifierade vid denna inventering. I 
kartbilagan, bilaga 2, finns områdena markerade på en karta. I tabellen nedan redovisas 
områdesnummer, naturvärdesklass och naturtyp. Här visas om en eventuell exploatering skulle 
innebära konflikt med naturvärdesklassade områden. Tabellen visar vilken typ av konflikt det är 
och en möjlig åtgärd för att undvika eller minska påverkan på området. Beskrivningar för objekt  
och områden redovisas i bilaga 3. 

Tabell 1. Naturvärdesklassade områden och punktobjekt med klassning, naturtyp och konfliktrisk. Alla objekt 
inom inventeringsområdet har setts som en potentiell konflikt. I flertalet av fallen kan konflikt undvikas om 
hänsyn tas.

Objekt Verk/väg Klass Objekt Konflikt/åtgärd

1 Verk 1 3 Barrsumpskog Området bör gå att undvika 
möjligen kan en liten 
justering av verkets position 
behövas.

2 Väg 3 Barrsumpskog Om vägen breddas på den 
södra sidan kommer 
naturvärdena på den norra 
sidan troligtvis att bevaras.

3 Verk 8 3 Fuktig tallskog Om kraftverket anläggs i 
den östra delen av området 
kommer den gamla 
tallskogen inte att behöva 
avverkas.

4 Verk 4 3 Barrsumpskog Området ligger vid 
inventeringsområdets 
ytterkanter och bör gå att 
undvika vid en etablering av 
verket.

5 Väg 3 Barrsumpskog Om vägen breddas på den 
norra sidan kommer 
naturvärdena på den södra 
sidan troligtvis att bevaras.

6 Väg 2 Gårdsmiljö Området ligger både vid 
befintlig väg och planerad 
väg upp till ett verk. Längs 
med befintlig väg bör 
konflikt kunna undvikas 
genom breddning åt motsatt 
håll. Den planerade nya 
vägen behöver, för att 
undvika konflikt, dras öster 
om området. Det finns även 
möjlighet att dra vägen 
genom området på samma 
plats som det idag går en 
skogsbruksväg.

7 - - - Numret tillhör inget objekt
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Objekt Verk/väg Klass Objekt Konflikt/åtgärd

8 Väg 3 Hassel Hasseln växer några meter 
från vägen och bör kunna 
sparas vid breddning av 
vägen.

9 Väg 2 Grov ek Vid breddning av vägen, 
försök att bredda på den 
södra sidan om vägen så att 
skador på eken kan 
undvikas.

10 Väg 3 Ekar Ekarna växer 1,5-3 m från 
vägen och största möjliga 
hänsyn bör tas vid 
breddning av vägen. Undvik 
att skada trädets rötter och 
körskador. Träden kan ligga 
i riskzonen för avverkning 
om vägen behöver breddas.

11 Väg 3 Ekar Ekarna växer 1-1,5 m från 
vägen och största möjliga 
hänsyn bör tas vid 
breddning av vägen. Undvik 
att skada trädets rötter och 
körskador. Träden kan ligga 
i riskzonen för avverkning 
om vägen behöver breddas.

12 Väg 3 Ekdunge Vid breddning av vägen, 
försök att bredda på den 
södra sidan om vägen så att 
skador på ekarna kan 
undvikas.

13 Verk 6 3 Fuktig barrskog Om kraftverket anläggs i 
den nordvästra delen av 
området och undviker de 
fuktiga områdena kommer 
naturvärdena att kunna 
sparas.

14 Väg 3 Rönn Trädet växer ca fem m från 
befintlig väg och bör kunna 
sparas om hänsyn tas. 
Undvik att skada trädets 
rötter och undvik körskador.

15 Verk 5 3 Äldre barrskog Undvik att avverka de äldre 
träden. Om verket anläggs 
norr om området bör 
konflikt kunna undvikas.

Naturinventering inför Vimmelstorps vindkraftpark i 
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Objekt Verk/väg Klass Objekt Konflikt/åtgärd

16 Verk 9 3 Barrsumpskog Området ligger i 
inventeringsbuffertens 
ytterkanter och bör inte 
komma i konflikt vid 
etableringen av verket.

17 Väg 3 Grov tall Undvik skador på trädet och 
dess rotsystem. Om möjligt, 
bredda på den östra sidan av 
vägen.

18 Väg 3 Ek Trädet växer ca tre m från 
befintlig väg och 
vägbreddning bör kunna 
göras utan att skada trädet. 
Undvik körskador och 
skador på rötterna.

19 Väg 3 Björk Trädet växer ca fem m från 
befintlig väg och 
vägbreddning bör kunna 
göras utan att skada trädet. 
Undvik körskador och 
skador på rötterna.

20 Väg 3 Grov björk Undvik skador på trädet och 
dess rotsystem. Om möjligt, 
bredda på den södra sidan 
av vägen.

21 Väg 3 Grov björk Undvik skador på trädet och 
dess rotsystem. Om möjligt, 
bredda på den södra sidan 
av vägen.

22 Väg 3 Björkhögstubbe Undvik skador på trädet och 
dess rotsystem. Om möjligt, 
bredda på den södra sidan 
av vägen.

23 Väg 2 Grov lönn Undvik skador på trädet och 
dess rotsystem. Om möjligt, 
bredda på den södra sidan 
av vägen.

24 Väg 3 Hamlad lönn Undvik skador på trädet och 
dess rotsystem. Om möjligt, 
bredda på den södra sidan 
av vägen.

25 Väg 3 Hamlad lönn Undvik skador på trädet och 
dess rotsystem. Om möjligt, 
bredda på den södra sidan 
av vägen.
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Objekt Verk/väg Klass Objekt Konflikt/åtgärd

26 Verk 7 3 Tallsumpskog Om kraftverket anläggs i 
den norra delen av 
utredningsområdet kommer 
den äldre skogen inte att 
behöva avverkas.

27 Väg 3 Barrskog Bredda vägen åt söder för 
att undvika konflikt och 
spara så mycket som av 
området. Om vägbreddning 
mellan område 26 och 27 
kräver att något område 
påverkas bör man i första 
hand undvika område 26 
som är ett våtområde.

28 Verk 2 3 Barrsumpskog Området ligger vid 
inventeringsområdets 
ytterkanter och bör gå att 
undvika vid en etablering av 
verket.

29 Verk 2 3 Fuktig barrskog Om kraftverket anläggs i 
östra delen av 
utredningsområdet kommer 
skador på skogen kunna 
undvikas.
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Hylte och Gislaveds kommun

     

10



Bilaga 2. Karta över klassade naturvärden samt 

biotopskyddade objekt

Naturinventering inför Vimmelstorps vindkraftpark i 
Hylte och Gislaveds kommun

11

$

$

$

$

$

$

$

$

$

89

18

19

14

2122 24
25

17

20

23

11

10

3

1

13

4

26
28

16

5

6

27

2

29

15

12

9

8

7

6

5

4

3

2

1

V i m m e l s t o r p  v i n d k r a f t p a r k  2 0 1 3V i m m e l s t o r p  v i n d k r a f t p a r k  2 0 1 3

Teckenförklaring

$ Planerade verk

Klass 2

Klass 3

Biotopskyddade objekt

Inventeringsområde

Våtmarksinventering

Sumpskog

Nyckelbiotoper

0 0,5 1
km

Ü



Bilaga 3. Objektkatalog naturinventering

1. Barrsumpskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärden är knutna till den fuktiga miljön och de tämligen gamla träden som är 
senvuxna. Detta gynnar t.ex. kryptogamer som är knutna till fuktiga miljöer. I området växer 
gammelgranslav och blodlav vilket visar på en miljö med fuktigt mikroklimat. Den döda veden 
i området gynnar t.ex. vedlevande insekter. Områdets naturlighet med avseende på hydrologi 
och föryngring stärker naturvärdena.

Beskrivning
Området är en flerskiktad och naturlig sumpskog som är odikad. Mikroklimatet och marken är 
fuktig. I trädskiktet växer tall med en diameter på 2-4 dm och de är senvuxna och har tätare 
grenverk i kronorna. Granarna har en stamdiameter på 1-3 dm och de är senvuxna och har grov 
bark. I buskskiktet växer gran allmänt och i fältskiktet växer tuvull, lingon och blåbär. I 
bottenskiktet växer vitmossa och björnmossa. På gran växer den fuktälskande 
gammelgranslaven. Död ved förekommer tämligen allmänt i olika nedbrytningsstadier. Området  
fortsätter utanför inventeringsområdet.

2. Barrsumpskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdet ligger i det fuktiga mikroklimatet tillsammans med den döda veden vilket utgör 
viktigt substrat för många insektsarter, svampar, mossor och lavar. Blodlav återfinns inom 
området, som tyder på en någorlunda konstant hög luftfuktighet.

Beskrivning
Området består av en fuktig barrsumpskog med många stående döda träd i klena dimensioner. 
Trädskiktet är stundvis mycket tätt och flerskiktat. Trädskiktet domineras av björk och tall, som 
mäter cirka 0,5 till 2 dm i diameter. Enstaka tallar är cirka 2,5 dm i diameter. Det finns en del 
död ved inom området som är främst stående och i mindre dimensioner. I buskskiktet växer 
gran, och i fältskiktet växer starr och tuvull. I bottenskiktet växer det trivialmossor, som t.ex. 
björnmossa och vitmossa.

3. Fuktig tallskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärden är knutna till den döda veden samt de något äldre träden som växer 
fuktigt. Död ved är en bristvara som är nödvändig för många olika organismer, så som svampar, 
lavar, mossor och insekter. I området finns spår av hackspett som tyder på att området är viktigt 
för födosökning. Signalarten gammelgranslav finns spritt i området, vilket är en art som kräver 
en viss konstant luftfuktighet.  

Beskrivning
Området är stort och fortsätter västerut, och kantas i öst av äldre produktionsskog med tall. 
Området hyser mycket död ved, både stående och liggande men i främst klenare dimensioner 
och i ungefär samma nedbrytningsstadie. Trädskiktet domineras av tall som mäter upp till 3 dm 
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i diameter. En del tallar har ett senvuxet växtsätt med brokiga grenar. På en del tallar finns det 
kläckhål från insekter. Något buskskikt finns inte, men i fältskiktet växer lingon och blåbär. 
Marken täcks av björn- och vitmossa i de fuktigare partierna, och hus- och väggmossa i de 
torrare partierna.

4. Barrsumpskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärden är knutna till den fuktiga miljön och de tämligen gamla träden som är 
senvuxna. Detta gynnar t.ex. kryptogamer som är knutna till fuktiga miljöer. I området växer 
gammelgranslav och blodlav vilket visar på en miljö med  fuktigt mikroklimat. Den döda veden 
i området gynnar t.ex. vedlevande insekter. Områdets naturlighet med avseende på hydrologi 
och föryngring stärker naturvärdena.

Beskrivning
Området är en flerskiktad och fuktig skog med naturlig föryngring och är inte påverkat av 
dikning. Området domineras av tall med stamdiametern 2-4 dm och vissa mäter 4 dm i diameter. 
Tallarna är något senvuxna. Även björk med diametern 0,5-2 dm förekommer glest spritt. 
I buskskiktet växer gran allmänt och de är senvuxna. I fältskiktet växer arter som tuvull, lingon 
och kråkbär. I bottenskiktet växer vitmossor, vägg- och husmossa. På träden växer de 
fuktälskande lavarna blodlav och gammelgranslav. Död ved förekommer i olika 
nedbrytningsstadier och främst i klenare dimensioner. Området fortsätter utanför 
inventeringsområdet.

5. Barrsumpskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är bundna till den döda veden och de senvuxna träden. Dessa utgör viktiga 
substrat för många olika organismer, så som insekter, lavar och mossor. Dessa i sin tur gynnar 
även andra organismer som t.ex. fåglar. 

Beskrivning
Området är en fuktig sumpskog och ligger längs vägen. Området fortsätter västerut och 
domineras tall med inslag av gran. Skogen är flerskiktad och i olika täthetsgrader. Träden mäter 
upp till 3 dm i diameter och buskskiktet består av gran. Som fältskikt växer blåbär, lingon, 
kråkbär, tranbär och tuvull.

6. Gårdsmiljö Naturvärdesklass 2, högt naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är knutna till de gamla ädellövträden, äldre hassel, död ved och kryptogamfloran. 
I området växer den rödlistade (NT) lunglaven. Den är en av vårt lands främsta signalarter och 
signalerar höga naturvärden på gamla lövträd eller i äldre skogsbestånd. Många lokaler där 
lunglaven växer hyser även andra ovanliga och rödlistade arter. Lunglav är en bra indikator på 
lång skoglig kontinuitet eller långvarig trädkontinuitet av gamla, grova lövträd. Signalarten 
grynig filtlav förekommer i området och signalerar långvarig förekomst av gamla lövträd och 
konstant hög luftfuktighet, där den växer förekommer ofta andra rödlistade arter. Den döda 
veden och spår efter insekter och hackspettar visar på värden för insekts- och fågelliv. Mulm i 

Naturinventering inför Vimmelstorps vindkraftpark i 
Hylte och Gislaveds kommun

13



träden och håligheter gynnar t.ex. hållevande insekter. De gamla hässlena har potential att i 
framtiden hysa sällsynta arter.

Beskrivning
Området är en gammal, gårdsmiljö som innehåller en husgrund, stenmurar och jordkällare. 
Genom området löper en körväg för skogsbruket. Miljön är under igenväxning av högt gräs och 
trädgårdsbuskar. I området växer träd allmänt och främst äldre ädellövträd av arter som ask, 
lönn och ek och de har en stamdiameter på 5-7 dm. Även sälg, gran och apel förekommer och 
yngre gran förekommer bitvis allmänt. I buskskiktet är hassel karaktärsgivande och flera av 
hässlena är gamla och har grova stammar. I fältskiktet växer arter som tuvtåtel, bredbladigt gräs 
och ormbunkar. I området växer vid vägen några askar och på dem växer den rödlistade (NT) 
lunglaven. På några klenare lönnar växer signalarten grynig filtlav. Död ved förekommer glest 
som grova högstubbar av ek och på dem finns kläckhål efter insekter, spår efter hackspettar och 
i håligheter finns mulm.

8. Hassel Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är knutna till att den äldre hasseln med död ved har potential att hysa ovanliga 
arter och kompletterar den närliggande gårdsmiljön som har värden knutna till lövträd och 
hassel. 

Beskrivning
Objektet är en större hasselbukett som växer några meter från befintlig väg nära en gammal 
gårdsmiljö. Hasseln har grova stammar med en diameter upp mot 1 dm. Död ved förekommer 
glest.

9. Grov ek Naturvärdesklass 2, högt naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärden är bundet till den grova eken och dess ihålighet med mulm, vilket är ett 
sällsynt men viktigt substrat för många insekter.

Beskrivning 
Eken växer vid vägen och mäter cirka 8 dm i diameter. Den har en stor ihålighet vid trädbasen 
där det finns gott om mulm. Trädet har relativt hög vitalitet men med några stora grova grenar 
som är döda.

10. Ekar Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är knutna till att ekarna är tämligen gamla och gamla träd är generellt en brist i 
landskapet. Många hotade ovanliga och hotade arter är knutna till gamla träd.

Beskrivning
Objektet är tre ekar med en stamdiameter på 4-5 dm. De växer i nära anslutning till vägen 
ca 1,5-3 m från befintlig vägbana. Ekarna har grov bark och är vidkroniga.
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11. Ekar Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är knutna till att ekarna är tämligen gamla och gamla träd är generellt en brist i 
landskapet. Många hotade ovanliga och hotade arter är knutna till gamla träd.

Beskrivning
Objektet är en rad med ekar som har en stamdiameter på 3-4 dm. Kronorna är ganska smala och 
barken tämligen grov. I öster växer granskogen nära och i väster löper befintlig väg vilken 
träden växer ca 1-1,5 m ifrån.

12. Ekdunge  Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdet ligger i ekarna, där en av ekarna är av äldre karaktär. Ädellöv är en bristvara i 
skogarna samtidigt som de är mycket viktiga för många organismer så som insekter, svampar, 
mossor och lavar.

Beskrivning
Ekarna står längs med vägen i en liten dunge med mycket steniga partier. Det finns också gamla 
stenrösen och enstaka hasselbuskar i området vilket tyder på att området förr kan ha använts 
som bete. Som buskskikt kommer gran och fältskiktet är örtrikt och består av bland annat 
knägräs, tuvtåtel, gökört och liljekonvalj.

13. Fuktig barrskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärden är knutna till den döda veden som finns i både stående och liggande 
form. Död ved är en bristvara som är nödvändig för många olika organismer, så som svampar, 
lavar, mossor och insekter. I området finns spår av hackspett som tyder på att området är viktigt 
för födosökning. Signalarten gammelgranslav finns spritt i området, vilket är en art som kräver 
en viss konstant luftfuktighet. Även revmossa som också är en signalart växer på de fuktigaste 
partierna i området. 

Beskrivning
Området är stort och varierar från fuktigt till blött. På östra sidan om skogsvägen domineras 
trädskiktet av tall, medan det på västra sidan om vägen domineras av gran, och där är området 
som blötast. Tallarna mäter upp till 5 dm i diameter och växer främst i kanterna av det fuktiga 
området. Som buskskikt växer det stundvis gran och tall. Lingon och blåbär dominerar marken, 
och i de fuktigare partierna växer det vitmossa och björnmossa.

Övriga delen av utredningsområdet består av äldre produktionsskog med tall, som är på väg att 
utveckla intressanta strukturer.

14. Rönn Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Gamla träd är en brist i landskapet och många ovanliga och hotade arter är knutna till gamla 
träd. Rönnen bidrar till heterogenitet i granskogen och gynnar t.ex. fågellivet då det kan fungera 
som boträd och hysa vedlevande insekter.

Naturinventering inför Vimmelstorps vindkraftpark i 
Hylte och Gislaveds kommun

15



Beskrivning
Objektet är en senvuxen rönn med en stamdiameter på 3 dm. Kronan är halvvid och barken är 
tämligen grov och barken börjar flagna. 

15. Äldre barrskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena i ligger främst i den döda veden, skogens något högre åldrar samt skogens 
variationsrikedom som gör att många olika organismer kan leva i området.

Beskrivning
Området består av en äldre flerskiktad barrskog som kantas av produktionsskog i norr och 
sumpskog i söder. Som trädskikt växer det gran, tall och björk, där det finns granar och tallar i 
dimensionerna 5-5,5 dm i diameter. Enstaka björkar mäter 4 dm i diameter. Det förekommer 
lågor i olika nedbrytningsstadier i området. Gran och björk är på uppgång och dominerar 
busksiktet. Marken täcks av ljung, lingon och blåbär, och i bottenskiktet dominerar 
trivialmossor så som husmossa och väggmossa.

16. Barrsumpskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärden är knutna till den fuktiga miljön och de tämligen gamla träden som är 
senvuxna. Detta gynnar t.ex. kryptogamer som är knutna till fuktiga miljöer. Den döda veden 
gynnar fågel- och insektsliv.

Beskrivning
Området är en tämligen naturlig barrsumpskog med ett flerskiktat trädskikt. Ett större dike finns 
dock i sydost och en mindre avverkning har skett i torrare ytterkanter. Området varierar mellan 
öppet och slutet med de blötaste delarna i de öppna partier. I trädskiktet dominerar tall med 
stamdiametern 1-3 dm och de är något senvuxna och har början till pansarbark eller grov bark. 
Även björk med dimetern 0,5-1,5 dm förekommer i området. I buskskiktet växer gran allmänt 
och i fältskiktet växer arter sin starr, tuvull och lingon. I bottenskiktet växer vit- och 
björnmossa. Död ved förekommer allmänt både som stående och liggande ved i olika 
nedbrytningsstadier. På den döda veden finns kläckhål efter insekter samt spår efter hackspettar. 
Området fortsätter utanför inventeringsområdet.

17. Grov tall  Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena i ligger i tallens ålder och grovlek som båda bedöms vara fördelaktiga för många 
insekter. Tallen är även viktig som substrat även för fåglar som för till exempel födosökning och  
boplats. 

Beskrivning
Objektet växer synligt från vägen, omgiven av ung granskog. Tallen mäter cirka 5,5 dm i 
träddiameter och har en grov bark med början till pansarbark samt en grov krona.
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18. Ekar Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är knutna till att ekarna är tämligen gamla och gamla träd är generellt en brist i 
landskapet. Många ovanliga och hotade arter är knutna till gamla träd.

Beskrivning
Objektet är en ek med stamdiametern 7 dm som växer ca 3 m från befintlig väg. Trädet har en 
tämligen vid krona och växer öppet. Barken har fåror som är ca 2 cm djupa.

19. Björk Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är knutna till att trädet är tämligen gammalt och gamla träd är generellt en brist i 
landskapet. Många ovanliga och hotade arter är knutna till gamla träd. Björken har potentiella 
värden för insekts- och fågelliv.

Beskrivning
Objektet är en björk med diametern 7 dm. Trädet är vidkronigt och har grov bark. Trädet växer 
öppet ca 5 m från befintlig väg.

20. Grov björk Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena ligger i björkens ålder och grovlek som båda bedöms vara fördelaktiga för många 
insekter. Björken är även viktig som substrat för fåglar för t.ex. födosökning och boplats. 

Beskrivning
Objektet växer synligt från vägen, med god solexponering. Björken mäter cirka 5 dm i 
träddiameter och har en grov bark med cirka 5 cm djupa barksprickor.

21. Grov björk Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena ligger i björkens ålder och grovlek som båda bedöms vara fördelaktiga för många 
insekter. Björken är även viktig som substrat för fåglar för t.ex. födosökning och boplats. 

Beskrivning
Objektet växer synligt från vägen i en hage, med god solexponering. Björken mäter cirka 6 dm i 
träddiameter och har en grov bark med cirka 5 cm djupa barksprickor. Björken är täckt av olika 
lavar.

22. Grov björkhögstubbe Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena ligger i björkens ålder och grovlek tillsammans med sin ihålighet och blottade 
stam bedöms vara fördelaktiga för många insekter. Björken har även ett bohål vilket visar dess 
betydelse för fåglar och insekter.
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Beskrivning
Objektet står synligt från vägen, med god solexponering. Björken mäter cirka 4 dm i 
träddiameter och har grov bark. På trädet växer det många tickor och lavar.

23. Grov lönn Naturvärdesklass 2, högt naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena ligger i lönnens ålder och grovlek samt ihålighet som bedöms vara fördelaktiga 
för många mossor och lavar, och på lönnen växer signalarten fällmossa. 

Beskrivning
Objektet växer synligt från vägen med god solexponering. Lönnen mäter cirka 6,5 dm i 
träddiameter och har en grov bark med mycket mossor.

24. Grov lönn Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena ligger i lönnens ålder och grovlek som båda bedöms vara fördelaktiga för många 
mossor och lavar, och på lönnen växer signalarten fällmossa. 

Beskrivning
Objektet växer synligt från vägen och gränsar till en trädgård, med god solexponering. Lönnen 
mäter cirka 4,5 dm i träddiameter och har en grov bark med mycket mossor.

25. Grov lönn Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena ligger i lönnens ålder och grovlek som båda bedöms vara fördelaktiga för många 
mossor och lavar, och på lönnen växer signalarten fällmossa. 

Beskrivning
Objektet växer synligt från vägen och gränsar till en trädgård, med god solexponering. Lönnen 
mäter cirka 4,5 dm i träddiameter och har en grov bark med mycket mossor.

26. Tallsumpskog Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena ligger i tallarnas ålder och grovlek, parametrar som bedöms vara fördelaktiga för 
många insekter. De döda veden fungerar också som ett viktigt substrat för många insekter men 
även svampar, mossor och lavar. 

Beskrivning
Området är stort och fuktigt, men med stora grävda diken. Tallarna inom området är ofta något 
senvuxna och bedöms vara värdefulla för många olika organismer. I ett mindre parti inom 
området är det lite fuktigare, och där dominerar björk och gran, varav många är döda. I detta 
parti var träden i dimensionerna 0,5 till 1,5 dm, medan den torrare tallskogen växer tallar med 
dimensioner upp till 3 dm. Som buskskikt växer det tall och gran, medan marken är täckt av 
lingon och blåbär. I de fuktigare partierna växer fuktgynnade trivialmossor, så som björnmossa 
och vitmossa.
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27. Barrskog    Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Naturvärdena är knutna till skogen som har en viss skoglig kontinuitet och har inslag av äldre 
träd. Äldre skog med kontinuitet är värdefullt för många organismer som t.ex. kryptogamer och 
bidrar till den biologiska mångfalden. I bottenskiktet är väggmossa vanlig och i området 
påträffas även signalarterna västlig hakmossa samt stor revmossa. Dessa arter visar på hög 
luftfuktighet samt kontinuitet av skog. I denna region är dock signalvärdet begränsat. I en äldre 
tall vid vägen finns ett bohål som visar på värden för fågellivet.

Beskrivning
Området är en äldre och gles produktionsskog och spår finns efter stubbar. Området sträcker sig 
längs med en befintlig mindre skogsväg. I trädskiktet växer tämligen gamla tallar och granar 
med en stamdiameter på 3-5 dm, träd i olik ålder finns dock i området. Granarna visar tecken på 
högre ålder genom grov bark. Tallarna har tätare med grenar i kronan och grov bark eller början 
till pansarbark, vilket visar på högre ålder. I buskskiktet växer gran glest och i fältskiktet ljung 
och blåbär. I bottenskiktet är väggmossa vanlig och i området påträffas även signalarterna 
västlig hakmossa samt stor revmossa. I en äldre tall vid vägen finns ett bohål.

28. Barrsumpskog   Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärde är knutna till den fuktiga miljön och de tämligen gamla träden som är 
senvuxna. Detta gynnar t.ex. kryptogamer som är knutna till fuktiga miljöer. I området växer 
allmänt med hänglavar vilket visar på en miljö med kontinuerligt fuktigt mikroklimat. Den döda 
veden i området gynnar t.ex. vedlevande insekter. Områdets naturlighet med avseende på 
hydrologi och föryngring stärker naturvärdena.

Beskrivning
Området är en flerskiktad och odikad sumpskog med en fuktigt mikroklimat. Trädskiktet är 
något senvuxet och domineras av tall med stamdiametern 2-3 dm. Träden har grov bark eller 
början till pansarbark. Björk med diametern 1-2 dm förekommer glest och gran med diametern 
förekommer allmänt som yngre träd med inslag av granar med diametern 2-3 dm. De äldre 
granarna har grov bark. I buskskiktet växer senvuxen gran tämligen rikligt. I fältskiktet 
dominerar tuvull med inslag av arter som starr och tranbär. I bottenskiktet dominerar vitmossor. 
Hänglavar förekommer allmänt och den fuktälskande gammelgranslaven växer i området. Död 
ved förekommer allmänt i olika nedbrytningsstadier. På den döda veden finns kläckhål efter 
vedlevande insekter. Området fortsätter utanför inventeringsområdet.

29. Fuktig barrskog   Naturvärdesklass 3, naturvärde

Naturvärde
Områdets naturvärden är knutna till det stora fuktiga området av varierad karaktär med många 
senvuxna träd. Dessa utgör viktiga substrat för många olika organismer, så som insekter, lavar 
och mossor. Dessa i sin tur gynnar även andra organismer som till exempel fåglar.
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Beskrivning 
Området är en avlång och fuktig skog som sträcker sig norrut. Trädskiktet domineras av björk, 
gran och tall. Björk och gran växer i klena dimensioner mellan 0 till 1 dm i diameter, tall mäter 
upp till 3 dm i diameter. I buskskiktet växer gran, och bottenskiktet domineras av vitmossa och 
björnmossa. Som fältskikt växer lingon och blåbär.
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Bilaga 4. Metod för allmän ekologisk inventering 
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2019-07-04 

PM 

Naturvärdesinventering av nytillkomna ytor efter förändring av tillfartsväg samt 

vindkraftverkens positioner.  

Bakgrund 

I ett område vid Vimmelstorp planeras nio vindkraftverk. Arbetet påbörjades under 2012 

varpå tillståndsprocessen dragit ut på tiden. Under 2013 genomförde Calluna en 

naturvärdesinventering vid samtliga vindkraftverk inklusive flyttmån och planerade 

tillfartsvägar. Inventeringen bedöms fortfarande vara relevant, dock har vissa vindkraftverk 

flyttats något och det har således tillkommit ytor som ej inventerats.  

Av de nio vindkraftverken har sju förflyttats något och därtill har den planerade vägen till 

vindkraftverk 1 justerats. Den nytillkomna flyttmånen och den nya vägsträckningen 

inventerades den 19 juni 2019.  

Metod 

Ytorna inventerades översiktligt enligt samma metod som Calluna använde 2013. 

Inventeringen genomfördes av naturvårdsbiolog Ola Ylikiiskilä och omfattade en total yta om 

4,5 ha av ansökt flyttmån som inte inventerats tidigare. Inventerade ytor framgår av Figur 1. I 

uppdraget ingick även undersökning av alternativ vägsträckning till verk nr. 1.  

Resultat 

Området består i huvudsak av produktionsskog av olika åldrar men merparten yngre med 

fåtal naturvärden. De naturvärden som finns är i huvudsak knutna till våtare skogsområden 

men även dessa är i vissa fall påverkade av skogsbruket genom utdikning. Inga tidigare ej 

påträffade naturvärden observerades utan de naturvärden som observerats av Calluna 

återfinns även inom den nya flyttmånens yta.  

Vindkraftverk 1 

Vindkraftverk 1 är det verk som flyttats längst sträcka. Det har förflyttats nästan 100 meter åt 

nordost. Området består till största del av produktionsskog men i flyttmånens norra del 

återfinns en barrsumpskog av naturvärdesklass 3. Sumpskogen är en förlängning av Objekt 1 i 

Callunas inventering. De östra delarna av flyttmånen består av förhållandevis nyligen avverkad 

skog samt övrig produktionsskog utan naturvärden.  

Calluna undersökte 2013 en sydlig sträckning till verk nr. 1 och identifierade barrsumpskog av 

naturvärdesklass 3 längs delar av den föreslagna sträckningen. Efter det togs ett förslag på en 

nordligare sträckning fram. Denna sträckning undersöktes i fält och bedöms som mindre 

lämplig då även denna delvis sammanfaller med våtmark. Istället föreslås en sträckning som 

går mellan de två första alternativen, se Figur 1. Den föreslagna vägen till vindkraftverk 1 är 
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förlagd i huvudsak på nyavverkade marker och inga nya naturvärden påträffades inom den 

sträckningen. 

Vindkraftverk 2 och 3 

Vindkraftverken har inte flyttats således har ingen ny inventering gjorts i områdena. 

Vindkraftverk 4 

Vindkraftverket har flyttats något åt sydväst. Det nytillkomna området består av 

produktionsskog samt en barrsumpskog av naturvärdesklass 3. Sumpskogen är del av det 

område med objektsnummer 4 som Calluna påträffade under inventeringen 2013. 

Vindkraftverk 5 

Kraftverkspositionen har flyttats norrut och det nya området består till största del av yngre 

produktionsskog med ett mindre våtmarksområde med lågt naturvärde. I områdets västra del 

påträffades en barrsumpskog av naturvärdesklass 3 med inslag av äldre tallar och död ved.  

Vindkraftverk 6 

Stora delar av flyttmånsområdet är omfattat av ett naturvärdesobjekt, benämnt 13 i Callunas 

rapport. Vindkraftverket har flyttats något åt sydöst och således närmare 

naturvärdesområdet. Av det nytillkomna området bedöms området öster om vägen vara av 

naturvärdesklass 3, detta område är en förlängning av objekt 13. Området väster om vägen är 

främst produktionsskog med låga naturvärden.  

Vindkraftverk 7 

Vindkraftverket har flyttats en kort sträcka i nordlig riktning och det nytillkomna området i 

flyttmånen utgörs av yngre produktionsskog med låga naturvärden. 

Vindkraftverk 8 

Vindkraftverket är flyttat åt sydost, området är relativt nyligen avverkat och inga naturvärden 

inom flyttmånen påträffades.  

Vindkraftverk 9 

Vindkraftverket har flyttats åt väster och det nya området består i huvudsak av yngre 

produktionsskog med vissa blötare partier med låga naturvärden.  

Slutsats 

Inom fyra av de nytillkomna ytorna påträffades områden med något naturvärde, samtliga är 

förlängningar av redan tidigare påträffade områden i Callunas inventering. Jag delar även 

deras uppfattning att samtliga konflikter kan lösas under förutsättningen att vindkraftverken 

positioneras så att påverkan på områdena undviks.  
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Figur 1. Inventeringsresultat från 2013 och 2019.



Detta brev skickas till alla som äger en eller flera fastigheter, alternativt är delägare i samfällighet/ 

gemensamhetsanläggning, inom 2 km från något av de planerade vindkraftverken. Adressuppgifter har hämtats från 

Lantmäteriets Fastighetsregister. Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.   

Ny möjlighet att lämna samrådsyttrande om 

vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Under hösten 2019 har eno energy Sweden AB lämnat in tillståndsansökan enligt miljöbalken för 

vindkraftsprojekt Vimmelstorp i Gislaveds kommun. Projektet omfattar nio vindkraftverk med en 

totalhöjd på maximalt 200 meter. Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av exempelvis 

servicevägar, uppställningsplatser och logistikytor samt internt elnät. 

Syftet med verksamheten är att producera elkraft från vindenergi. Vindkraft i drift ger inte upphov till 

några utsläpp av koldioxid, partiklar eller andra föroreningar vilket gör den till en av de renaste energi-

källorna. De nio vindkraftverken beräknas producera ca 104 600 MWh förnybar el per år under den 

tekniska livslängden på minst 20 år. Detta motsvarar elförbrukningen i ca 5200 villor med en 

årsförbrukning på 20 000 kWh.  

Tidigare samråd 

Samråd med myndigheter, allmänhet och särskilt berörda har hållits i två omgångar år 2014 och 2017. 

I samband med samråden hölls informationsmöten i Smålandsstenar och alla berörda gavs möjlighet 

att lämna synpunkter på projektet. Totalt 13 skriftliga synpunkter, underskrivna av 35 unika personer, 

inkom i samband med samrådet 2017. eno energy Sweden har uppmärksammat alla synpunkter och 

beaktat rimliga önskemål. Vi har även haft muntlig och skriftlig dialog med flertalet närboende. 

Samrådsförfarandet och samtliga yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse som lämnats 

in till Länsstyrelsen.  

Ny möjlighet att lämna yttrande 

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken skickades in till Miljöprövningsdelegationen vid 

Länsstyrelsen i Östergötlands län hösten 2019.  Som en del i handläggningen har myndigheten begärt 

in vissa kompletterande uppgifter. Bland annat skall boende inom 2 km från vindkraftsetableringen 

ges ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter då mer än 2 år har gått sedan det senaste samrådet. 

Projektet har inte förändrats i sin omfattning eller utformning sedan 2017. Du som har lämnat 

skriftliga synpunkter tidigare behöver därför inte skicka in dem igen. Samtliga synpunkter som redan 

skickats in har dokumenterats och bilagts tillståndsansökan. Du som inte har yttrat dig tidigare eller 

har ytterligare synpunkter än de du redan lämnat in har nu möjlighet att skicka in dessa.  
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Detta brev skickas till alla som äger en eller flera fastigheter, alternativt är delägare i samfällighet/ 

gemensamhetsanläggning, inom 2 km från något av de planerade vindkraftverken. Adressuppgifter har hämtats från 

Lantmäteriets Fastighetsregister. Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.   

Informationsmaterial 

Information om vindkraftsetableringen finns att ta del av i miljökonsekvensbeskrivningen. Denna kan 

laddas ned från www.wind-sweden.com. Kontakta oss om du inte har teknisk möjlighet att ladda ned 

materialet.  

Skriftliga synpunkter på projektet lämnas senast den 30 april per post eller e-post till Hanna Lind. Ange 

ditt namn och fastighetsbeteckning i yttrandet.  

Sökande 

eno energy Sweden AB 

Kontaktperson: Martina  www.eno-
energy.com/en/

Tillståndskonsult 

Wind Sweden AB  

Kontaktperson: Hanna  www.wind-
sweden.com

For information in English, please contact Hanna . 

Med vänliga hälsningar 

Hanna, Wind Sweden AB 



Ny möjlighet att lämna samrådsyttrande om 

vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Under hösten 2019 har eno energy Sweden AB lämnat in tillståndsansökan enligt miljöbalken för 

vindkraftsprojekt Vimmelstorp i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Projektet omfattar nio vindkraftverk 

med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av 

exempelvis servicevägar, uppställningsplatser och logistikytor samt internt elnät. 

Förnyat samråd 

Samråd med myndigheter, allmänhet och särskilt berörda har hållits i flera omgångar (2013, 2014 och 

2017) då projektet av olika skäl blivit fördröjt. Verksamhetsutövaren har i dialog med Gislaveds kommun 

och Länsstyrelsen i Jönköping beslutat att inte förnya samrådet ytterligare inför färdigställande av 

ansökan 2019 eftersom utformning och förutsättningar inte förändrats sedan det sista samrådsmötet.  

Miljöprövningsdelegationen i Östergötlands län har i ett kompletteringsföreläggande 2020-xx-xx begärt 

att samrådet med myndigheter och särskilt berörda delvis skall förnyas. Därför ges nu angränsande län 

och kommun, Halland respektive Hylte, möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på projektet. I 

tabellen nedan sammanfattas tidigare närvaro vid samrådsmöten samt lämnade yttranden.  

Samrådsmöte Gislaveds kommun Hylte kommun 
Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen i 
Hallands län 

2013-04-23 Närvarande Avböjt inbjudan 
Närvarande samt 
skriftligt yttrande 

Avböjt inbjudan 

2014-11-24 Närvarande Närvarande Avböjt inbjudan Skriftligt yttrande 

2017-03-10 Närvarande Avböjt inbjudan 
Närvarande samt 
skriftligt yttrande 

Avböjt inbjudan 

Informationsmaterial 

Verksamhetsutövaren har inte tagit fram ett separat samrådsunderlag i samband med 

kompletteringen. Istället finns miljökonsekvensbeskrivningen med samtliga bilagor, inklusive 

samrådsredogörelse, tillgängliga för nedladdning på www.wind-sweden.com som underlag för 

eventuellt yttrande.  

Skriftliga synpunkter på projektet lämnas senast den 30 april per post eller e-post till Hanna . 

Kontaktuppgifter finns på nästa sida.  
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Kontaktuppgifter 

Sökande  

eno energy Sweden AB 

Kontaktperson: Martina www.eno-
energy.com/en/

Tillståndskonsult 

Wind Sweden AB  

Kontaktperson: Hanna  www.wind-
sweden.com

Med vänliga hälsningar 

Hanna , Wind Sweden AB 
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Förfrågan om förnyat yttrande avseende vindkraftspark Vimmelstorp i 

Gislaveds kommun, Jönköpings län 

eno energy Sweden AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för nio vindkraftverk vid 

Vimmelstorp i Gislaveds kommun, Jönköpings län. I samband med att Miljöprövningsdelegationen 

begärt vissa kompletteringar genomförs ett devis förnyat samrådsförfarande. Som en del i detta 

inhämtas nya samrådsyttranden från statliga myndigheter.  

Aktuella fastigheter är bl.a. Vimmelstorp 2:5-1, 1:5-2, 3:3-1 m.fl. Verken kommer att ha en maximal 

totalhöjd på 200 meter och en rotordiameter på maximalt 130 meter. Vindkraftverken planeras på 

markhöjder 180-190 m.ö.h. Nedan redovisas verkens placeringar i två olika koordinatsystem.  

Vkv 
SWEREF99 RT90 2,5 gonV 

Z 
E N X Y 

1 407341 6332902 6336188 1358550 189 

2 407000 6330064 6333353 1358176 184 

3 407350 6330568 6333853 1358532 179 

4 406980 6332332 6335622 1358182 192 

5 407669 6331149 6334431 1358858 186 

6 407242 6331510 6334797 1358435 187 

7 406627 6330223 6333517 1357804 183 

8 407420 6332499 6335784 1358625 190 

9 407055 6330793 6334082 1358239 183 

Skicka ert yttrande till hanna senast den 30 april 2020. 

Med vänliga hälsningar 

eno energy Sweden AB genom Hanna  

mailto:hanna@wind-sweden.com


Figur 2. Detaljkarta med preliminära vägar samt ansökt flyttmån. 

Figur 1. Översiktskarta. 
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SAMRÅD MED ALLMÄNHET OCH  

SÄRSKILT BERÖRDA 

 

 

• Inbjudan och annonser  

• Deltagarlistor 

• Minnesanteckningar  

• Skriftliga frågor och synpunkter 

• Samrådsunderlag samråd med allmänheten 2017 (exkl. bilagor) 
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Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 

eno Energy Sweden AB utvecklar sedan en tid tillbaka ett vindkraftsprojekt väster om Vimmelstorp i 

Gislaveds kommun. Projektet omfattar nio vindkraftverk som kommer att ha en totalhöjd på max 200 

meter.  

Ett samråd med allmänheten hölls den 1 juni 2013. Då projektet varit vilande sedan 2014 hålls nu ett 

nytt samråd med närboende, allmänhet och andra intressenter. Under samrådet informerar vi om 

projektet och hur det kan påverka omgivningen. På plats finns möjlighet att ställa frågor och lämna 

synpunkter.  

Vi hälsar er varmt välkomna till 

Smålandsstenars Församlingshem 

4 maj 2017 kl. 18:00-20:00 

Vi bjuder på fika 

För planeringens skull ser vi gärna att ni anmäler 

ert deltagande senast den 2 maj 

Samrådsunderlag kan beställas från oss eller laddas ned från www.miljonavigatoren.se. Skriftliga 

synpunkter på projektet lämnas på samrådsmötet alternativt senast den 26 maj per post eller e-post. 

Skriftliga synpunkter, beställning av samrådsunderlag samt anmälan om deltagande tas emot av 

MiljöNavigatören Väst. Kontaktuppgifter finns på nästa sida.  

Med vänliga hälsningar 

Eno Energy Sweden AB /gm 

Hanna, MiljöNavigatören Väst 
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Sökande  
eno Energy Sweden AB 

Kontaktperson: Jens  www.eno-
energy.com/en/

Konsult  
MiljöNavigatören Väst 

Kontaktperson: Hanna  
www.miljonavigatoren.se

Denna inbjudan skickas till alla som äger en eller flera fastigheter, alternativt är delägare i 

samfällighet/gemensamhetsanläggning, inom 2 km från något av de planerade vindkraftverken. Adressuppgifter 

har hämtats från Lantmäteriets Fastighetsregister. Inbjudan skickas även till berörda föreningar.  

For information in English, please contact Hanna 
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Inbjudan till sam�åd om vindkraft 
Ena Energy Sweden AB utvecklar ett vindkraftsprojekt väster om 
Vim-melstorp i Gislaveds kommun. Projektet omfattar nio vind
kraftverk som kommer att ha en totalhöjd på max 200 meter. 

Vi hälsar allmänheten välkomna till ett samrådsmöte om projektet. 

Tid: Kl. 18-20, torsdag den 4 maj 2017 
Plats: Smålandsstenars Församlingshem 

För planeringens skull ser vi gärna att ni anmäler ert deltagande 
senast den 2 maj. 

Under samrådet informerar vi om projektet och hur det kan på
verka omgivningen. Samrådsunderlag kan beställas från Miljö
Navigatören eller laddas ned från www.miljonavigatoren.se. 

Sökande: 
Eno Energy Sweden AB 
Jens Åberg 
070-281 76 00

Konsult: 
MiljöNavigatören Väst HB 
Hanna Lind 
070-282 78 34 

jens.aberg@eno-energy.com hanna@miljonavigatoren.se 

ENOt;,EJPY
Success with wind. 

Inbjudan till samråd om vindkraft 

-

Eno Energy Sweden AB utvecklar ett vindkraftsprojekt'väster om 
Vim-melstorp i Gislaveds kommun. Projektet omfattar nio vind
kraftverk som kommer att ha en totalhöjd på max 200 meter. 

Vi hälsar.allmänheten välkomna till ett samrådsmöte om projektet.

Tid: Kl. is-20, torsdag den 4 maj 2017 
Plats: Smålandsstenars Församlingshem 

För planeringens skull ser vi gärna att ni anmäler ert deltagande 
senast den 2 maj. 

Under samrådet informerar vi om projektet och hur det kan på
verka omgivningen. Samrådsunderlag kan beställas från Miljö
Navigatören eller laddas ned från www.miljonavigatoren.se. 

Sökande: 
Ena Energy Sweden AB 
Jens Åberg 
070-281 7� 00

Konsult: 
MiljöNavigatören Väst HB 
Hanna Lind 
070-282 78 34

jens.aberg@eno-energy.com hanna@miljonavigatoren.se 

ENO� 
Success with wind. 
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_______________________ _.,.,

TORSDAG 13 APRIL 2017 

TORSDAG 27 APRIL 2017 



Närvarolista samrådsmöte Vimmelstorp 

Plats: Smålandsstenars Församlingshem 

Namn Fasti het E-mail
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HANSA VIND AB 

Datum: 130601 

Telefonnr 
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Närvarolista samrådsmöte Vimmelstorp 
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HANSA VIND AB 



ENO�NErgy 
Success wich wind 

Deltagarlista 

Samråd med allmänheten, projekt Vimmelstorp, Smålandsstenars församlingshem, 4 maj 2017. 

Förnamn Efternamn Fastighet 

/1 

Samråd med allmänheten, projekt Vimmelstorp, 2017-05-04 
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Efternamn Fastighet 

Samråd med allmänheten, projekt Vimmelstorp, 2017-05-04 



	  

Sammanställning	  av	  synpunkter,	  frågor	  och	  svar	  från	  samrådsmöte	  
med	  allmänheten	  enligt	  9	  kap,	  miljöbalken,	  angående	  etablering	  av	  
vindkraftpark	  i	  Vimmelstorp,	  Gislaveds	  Kommun.	  	  

Datum:	  2013-‐06-‐01	  

Tid:	  12.00	  –	  16.00	  

Plats:	  Smålandsstenars	  Församlingshem	  

Närvarande:	   Johan�,�Projektledare,�Hansa�Vind�AB�

Matilda�,�Projektledare,�Hansa�Vind�AB

�Anderz�,�VD,�Hansa�Vind�AB�

Övriga� närvarande� enligt� närvarolista�

Samrådsmötet	  hölls	  som	  ett	  öppet	  hus	  i	  Smålandsstenar	  församlingshem	  den	  1	  juni	  2013	  
mellan	  kl	  12.00	  -‐16.00.	  De	  besökande	  kunde	  vid	  olika	  utsatta	  stationer	  få	  information	  om	  
företaget,	  projektfakta,	  fotomontage	  samt	  kartmaterial	  på	  vägdragning	  och	  ljudberäkning.	  
Nedan	  följer	  en	  sammanställning	  av	  de	  frågor	  och	  synpunkter	  som	  uppkom	  under	  mötets	  
gång.	  



Ljud	  och	  skuggor	  

Hur	  uppfattas	  ljudnivån	  vid	  olika	  vindriktningar?	  
Vårt	  svar:	  Beräkningarna	  som	  vi	  har	  gjort	  baseras	  på	  att	  det	  blåser	  från	  alla	  håll	  samtidigt.	  
Alltså	  alltid	  motvind.	  Beräkningarna	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  om	  det	  är	  något	  i	  vägen	  och	  
beräknas	  alltid	  när	  det	  blåser	  8	  m	  per	  sekund.	  Detta	  scenario	  är	  vad	  man	  kallar	  ”worst-‐
case”	  vilket	  betyder	  att	  det	  motsvarar	  det	  scenario	  där	  ljudet	  påverkar	  omgivningen	  som	  
mest.	  

Kommer	  det	  att	  bli	  några	  skuggor	  från	  verken?	  	  
Vårt	  svar:	  Rörliga	  skuggor	  kommer	  att	  uppstå	  ifrån	  vindkraftverken	  under	  särskilda	  
förhållanden.	  Det	  man	  idag	  per	  automatik	  kan	  göra	  är	  att	  stänga	  av	  vindkraftverken	  under	  
den	  korta	  tid	  som	  skuggan	  påverkar	  en	  bostadsfastighet.	  Genom	  denna	  teknik	  kan	  man	  
alltså	  uppnå	  noll	  timmar	  skuggpåverkan	  och	  dessa	  sensorer	  är	  någonting	  som	  verken	  i	  
Vimmelstorp	  givetvis	  kommer	  utrustas	  med.	  I	  den	  skuggberäkning	  som	  vi	  gjort	  visar	  ett	  
”worst-‐case”	  scenario	  vilket	  betyder	  att	  solen	  alltid	  lyser.	  

Kommer	  boende	  att	  bli	  störda	  av	  ljudet?	  
Vårt	  svar:	  Då	  störning	  av	  ljud	  är	  något	  väldigt	  personligt	  så	  kan	  vi	  varken	  säga	  ja	  eller	  nej	  på	  
frågan.	  Det	  man	  dock	  kan	  konstatera	  ifrån	  utredningar	  är	  att	  om	  man	  ser	  verken	  så	  
upplever	  man	  ljudet	  mer	  än	  om	  man	  inte	  ser	  dem.	  Därför	  har	  byggnation	  i	  skogen	  faktiskt	  
en	  fördel	  till	  skillnad	  ifrån	  ett	  öppet	  jordbrukslandskap.	  

Vad	  är	  ”bostäder	  i	  vindskyddade	  lägen”?	  
Vårt	  svar:	  Detta	  är	  områden	  där	  vindhastigheten	  är	  i	  storleksordningen	  50	  procent	  lägre	  än	  
vid	  aggregatet.	  Detta	  mäter	  man	  på	  10	  meters	  höjd	  vid	  båda	  platserna.	  Vid	  dessa	  platser	  får	  
man	  inte	  överskrida	  en	  ljudnivå	  på	  35	  dBA.	  

Vad	  är	  områden	  för	  friluftsliv?	  
Vårt	  svar:	  Dessa	  områden	  bör	  framgå	  av	  kommunens	  översiktsplan	  att	  området	  skall	  ha	  en	  
låg	  ljudnivå.	  Detta	  är	  områden	  där	  låg	  bullernivå	  utgör	  en	  viktig	  kvalitet	  och	  där	  naturliga	  
ljud	  dominerar.	  Friluftsområdet	  ska	  inte	  ha	  några	  störande	  buller	  från	  till	  exempel	  
fordonstrafik	  eller	  skjutbanor.	  Dessa	  friluftsområden	  ska	  ha	  en	  bullernivå	  på	  under	  35	  dBA.	  

Bildas	  det	  rena	  toner	  ifrån	  ett	  vindkraftverk?	  	  
Vårt	  svar:	  Normalt	  uppstår	  det	  inga	  rena	  toner	  ifrån	  moderna	  vindkraftverk.	  

Vad	  är	  Amplitudmodulering	  och	  hur	  påverkar	  det	  ljudet?	  
Vårt	  svar:	  Amplitudmodulering	  ger	  variationer	  i	  ljudflödet	  och	  kan	  upplevas	  som	  en	  ton	  i	  
bruset.	  Ljudet	  kommer	  att	  uppfattas	  som	  ett	  oregelbundet	  ljud	  och	  den	  typen	  av	  
ljudkaraktär	  är	  känsligare	  för	  mottagaren	  än	  ett	  rent	  brus.	  
Det	  man	  kan	  konstatera	  är	  att	  vindkraftverk	  därför	  har	  en	  väldigt	  låg	  bullernivå	  (40dBA)	  än	  
andra	  verksamheter.	  



Fåglar	  

Hur	  kommer	  fåglarna	  i	  området	  att	  påverkas?	  	  
Vårt	  svar:	  Vi	  har	  påbörjat	  arbetet	  med	  de	  fågelinventeringar	  som	  Länsstyrelsen	  kräver	  och	  
denna	  rapport	  beräknas	  vara	  klar	  i	  början/mitten	  av	  2014.	  Denna	  rapport	  framställs	  av	  
oberoende	  fågelexperter	  och	  kommer	  i	  detalj	  att	  beskriva	  påverkan	  på	  fågellivet	  i	  området.	  
Liknande	  rapporter	  kommer	  även	  att	  göras	  för	  fladdermöss	  och	  naturpåverkan.	  	  

Produktion,	  etablering,	  drift	  och	  avveckling	  

Var	  kommer	  matningen	  till	  nätet	  att	  vara?	  
Vårt	  svar:	  Av	  den	  prisindikation	  som	  vi	  fått	  från	  E.ON	  framkommer	  det	  att	  inmatningen	  
kommer	  att	  göras	  till	  deras	  regionstation	  i	  Smålandsstenar.	  Fyra	  st	  högspänningskablar	  20	  
kV	  förläggs	  ifrån	  fördelningsstationen	  vidare	  till	  de	  enskilda	  verken	  och	  deras	  
transformatorstationer.	  	  

Vem	  kommer	  att	  äga	  och	  göra	  vinst	  på	  verken?	  	  
Vårt	  svar:	  I	  dagsläget	  kan	  vi	  inte	  säga	  vem	  som	  kommer	  investera	  i	  vindkraftparken.	  Hansa	  
Vinds	  affärsidé	  är	  att	  erbjuda	  lokala	  företag	  och	  privatpersoner	  möjligheten	  att	  investera	  i	  
vindkraftparken.	  Vi	  hoppas	  dessutom	  att	  tillräckligt	  många	  är	  intresserade	  av	  att	  investera	  i	  
ett	  s.k.	  Vindkraftskooperativ.	  I	  Gislaved	  finns	  ett	  kooperativ	  som	  heter	  Västbo	  Vind	  och	  
intresseanmälan	  kan	  man	  göra	  på	  Gislaveds	  Energis	  hemsida	  (www.gislavedenergi.se)	  

Hur	  mycket	  el	  ger	  vindkraftverken?	  
Vårt	  svar:	  I	  den	  produktionsberäkning	  vi	  gjort	  kommer	  varje	  vindkraftverk	  tillverka	  mellan	  
8	  000	  MWh	  och	  10	  000	  MWh	  per	  år.	  Detta	  motsvarar	  ungefär	  300-‐450	  eluppvärmda	  hus.	  

Teknisk	  utformning	  

Hur	  breda	  kommer	  vägarna	  att	  bli?	  	  
Vårt	  svar:	  Befintliga	  vägar	  kommer	  först	  och	  främst	  användas,	  dock	  kommer	  dessa	  att	  
breddas	  och	  förstärkas	  i	  mån	  av	  behov.	  Vägbredden	  bör	  vara	  minst	  4,5	  meter.	  	  

Hur	  stora	  är	  uppställningsplatserna?	  
Vårt	  svar:	  Varje	  verk	  kräver	  en	  kranplats/uppställningsplats	  på	  ca	  2000	  kvm,	  vilket	  sedan	  
kan	  minskas	  ner	  när	  verket	  väl	  är	  på	  plats.	  	  

Vid	  vilken	  vindhastighet	  är	  vindkraftverken	  mest	  effektiva?	  
Vårt	  svar:	  Märkeffekten,	  vilket	  är	  när	  vindkraftverken	  producerar	  på	  full	  effekt,	  brukar	  ligga	  
på	  12-‐14	  m/s.	  	  



Övrigt	  

Strålning	  från	  verk	  
Vårt	  svar:	  Från	  vindkraftverkens	  generatorer,	  ledningar	  och	  transformatorer	  skapas	  det	  
elektromagnetiskt	  strålning.	  Det	  är	  osäkert	  hur	  denna	  elektromagnetiska	  strålning	  
påverkar	  oss	  människor,	  men	  i	  de	  studier	  som	  har	  gjorts	  har	  inga	  hälsoeffekter	  kunnat	  
påvisas	  för	  de	  personer	  som	  vistats	  i	  en	  strålmiljö	  med	  en	  styrka	  av	  0,4	  mikrotesla	  (µT)	  och	  
lägre.	  	  
Nedan	  följer	  en	  redovisning	  av	  strålningsvärden	  för	  vardagliga	  föremål.	  	  

Föremål	   Strålning	  (µT)	   Avstånd	  (m)	  

Kraftledning	  220	  kV	   0,4	   50	  
Järnväg	  när	  tåg	  passerar	   0,3-‐1,0	   20	  
Hårtork	   1-‐6	   0,1	  
Elspis	   0,5-‐1,5	   0,2	  
Dammsugare	   0,1-‐1,0	   1	  
Rakapparat	   10-‐800	   0,03	  
Mikrovågsugn	   14	   0,1	  

Strålningsnivån	  från	  ett	  vindkraftverk	  beror	  på	  spänningsnivån	  i	  verket	  och	  den	  ledning	  
som	  verket	  är	  ansluten	  till	  elnätet	  till.	  I	  det	  flesta	  fall	  är	  nivån	  betydligt	  lägre	  än	  i	  en	  
kraftledning	  och	  därför	  kan	  strålningen	  från	  vindkraftverk	  troligen	  försummas.	  

Hur	  ser	  kommunens	  översiktsplan	  ut	  över	  projektområdet?	  
Vårt	  svar:	  I	  Gislaveds	  Kommun	  ÖP	  finns	  det	  inget	  särskilt	  skrivet	  om	  området	  där	  vi	  
planerar	  vindkraftsparken.	  	  Inte	  heller	  i	  Gislaveds	  kommuns	  framtagna	  vindkraftpolicy	  kan	  
vi	  utläsa	  att	  den	  planerade	  vindkraftsparken	  utgör	  något	  hinder.	  Gislaved	  Kommun	  är	  
positiva	  till	  vindkraft	  och	  de	  arbetar	  för	  att	  nå	  ett	  långsiktigt	  ekologiskt	  och	  ekonomiskt	  
hållbart	  samhälle	  med	  en	  god	  livsmiljö	  för	  människorna.	  Deras	  huvudprinciper	  för	  var	  
vindkraft	  skall	  placeras	  är:	  	  

• Där	  det	  blåser	  mest
• Där	  andra	  väsäntliga	  intressen	  inte	  störs
• I	  redan	  påverkade	  områden
• Så	  att	  anslutning	  till	  el-‐	  och	  vägnät	  blir	  så	  enkelt	  som	  möjligt
• I	  första	  hand	  i	  ordnade	  grupper.

Allmänna	  synpunkter	  
• Flertalet	  markägare	  har	  uttryckt	  en	  önskan	  att	  få	  ett	  fotomontage	  av

vindkraftparken	  i	  anslutning	  till	  deras	  fastighet,	  vi	  rekommenderar	  att	  ni	  som	  vill	  ha
detta	  gjort	  kontaktar	  oss	  via	  e-‐mail	  eller	  telefon	  så	  vi	  kan	  gemensamt	  komma	  fram
till	  ett	  lämpligt	  datum.



2017-05-05 

1(7) 

Minnesanteckningar från samråd med allmänhet och särskilt berörda, 
projekt Vimmelstorp 

Datum: 4 maj 2017 
Tid: 18:00-20:45 
Plats: Smålandsstenars församlingshem 

Närvarande: 
Jens , eno energy Sweden AB 
Hanna , MiljöNavigatören Väst (föredragande) 34 
åhörare enligt separat deltagarlista 

Anteckningarna i detta dokument är en sammanfattning av de frågor och synpunkter som togs upp 
under mötet. En stor mängd frågor diskuterades under kvällen. Verksamhetsutövaren har gjort ett ur-
val av frågor med tillhörande svar i denna sammanställning. Svaren har i vissa fall utvecklats i anteck-
ningarna för att ge en så tydlig bild som möjligt.  

Samrådets genomförande 

Personlig inbjudan per brev skickades ut 3 veckor innan mötet till samtliga fastighetsägare inom 2 km 
från de planerade vindkraftverken. Mötet annonserades också i dagspressen.  

Mötet inleddes med kaffe och fralla och Jens  hälsade välkomna. Hanna presenterade pro-jektet 
enligt upplägget i samrådsunderlaget. Frågor ställdes och besvarades under presentationens gång.  

Deltagarna hade innan samrådet haft möjlighet att beställa eller ladda ned samrådsunderlag med bila-
gor. Några utskrivna underlag fanns för utdelning under mötet. Fotomontage från 10 fotopunkter 
fanns uppsatta på väggarna i format A1 och förtryckta synpunktsformulär delades ut.  

Under samrådet meddelades att anteckningarna från mötet publiceras på www.miljonavigatoren.se. 

Synpunkter 

Flera deltagare efterfrågade fotomontage från sina respektive tomter. 

Sökandens bemötande: De fotopunkter som valts har tagits fram efter en urvalsprocess där vi försökt 
hitta representativa platser i landskapet, på olika avstånd från parken och i olika riktningar. Vi har tagit 
foton från samhällen och ett urval av byar, kulturhistoriskt värdefulla plaster samt en plats där synlig-
heten förväntas bli extra stor. Kommun och länsstyrelse har också styrt valet av vissa fotopunkter. Det 
är inte möjligt att ta fram fotomontage från varje enskild bostad, men vi tar gärna emot specifika öns-
kemål och kommer att ta ställning till dessa.  

http://www.miljonavigatoren.se/
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Boende i Käringanäs är oroliga över hur de kommer att påverkas av ljud och ljus. 

Sökandens bemötande: Vi har full förståelse för oron. Vad gäller ljud så är Käringanäs inte den by som 
förväntas bli mest utsatt för ljudstörningar. Om man tar hänsyn till förhärskande vindriktning från syd-
väst och avståndet till närmaste vindkraftverk så kan ljudnivån förväntas bli mer påtaglig vid exempelvis 
Tronebo och runt Hallasjön. Vad gäller ljuset från hinderbelysningen så är synligheten från Käringanäs 
god och bostäderna ligger på en höjd i förhållande till projektområdet. Ljuset från hinderbelysningen 
kan därför förväntas vara väl synligt.  

Det känns inte rättvist att möjligheten att bygga nya bostadshus begränsas där det blir mer än 40 dB. 
Det påverkar enskildas möjlighet att utnyttja sina fastigheter t.ex. genom avstyckningar till barn och 
barnbarn.  

Sökandens bemötande: Vi förstår frustrationen över detta. Det är dock inget vi kan påverka eftersom 
det är kommunen som beslutar om bygglov. Man bör vara medveten om att alla typer av verksamheter 
kan medföra begräsningar för fastighetsägare, bl.a. vägar, kraftledningar och radiolänkstråk. Man bör 
även ha i åtanke att vindkraftverken har en teknisk livslängd på 20 år och efter det kan förutsättningarna 
se helt annorlunda ut.  

Urval av frågor med svar 

Är det möjligt att bygga t.ex. ett nytt garage på sin fastighet, om detta hamnar där det blir mer än 40 
dB? 

Sökandens svar: Det är inga problem att bygga garage eller olika typer av ekonomibyggnader inom 40 
dB så länge det inte finns andra hinder för att beviljas bygglov. Däremot är möjligheterna att bygga 
nya bostadshus där det blir mer än 40 dB begränsade.  

Kan man begära att en mer noggrann beräkningsmetod ska användas avseende ljud? 

Sökandens svar: Vi kan notera det som ett önskemål, men vill framföra att Naturvårdsverkets modell 
som vi använt är den som har mest ”inbyggd säkerhetsmarginal” och snarare överskattar än un-
derskattar ljudnivåerna. Om vi räknar med en mer avancerad metod (Nord 2000), som tar hänsyn till 
fler parametrar, så får vi ett mer exakt resultat, men med mindre marginaler. Det är därför gynnsamt 
för närboende att vi använder Naturvårdsverkets modell.  

Hur låter 40 dB? 

Sökandens svar: Upplevelsen av olika ljudnivåer är subjektiv, men ofta jämförs 40 dB med ett modernt 
kylskåp. Decibelskalan är logaritmisk, vilket i praktiken innebär att när ljudnivån ökar med 10 dB så 
uppfattar örat det som en fördubbling. Det är alltså stor skillnad mellan 30 och 40 dB, respektive 40 
och 50 dB.  

Som jämförelse kan nämnas att många människor är påverkade av buller från vägar. Den största skill-
naden ligger i att ljudet från vindkraftverk har en svischande/pulserande karaktär och därför kan vara 
svårare att vänja sig vid. 

Naturvårdsverket bedömer att omkring två miljoner människor i Sverige är exponerade för trafikbuller 
som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Vindkraftsljudets ka-
raktär kan alltså vara mer störande än trafikbuller, men samtidigt är gränsvärdet vid bostäder betydligt 
lägre.  
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Vilket källjud har verken? 

Sökandens svar: Den vindkraftsmodell som har använts som exempel i beräkningarna har ett källjud på 
105 dB. Beräkningarna utgår från att alla verk körs på full effekt.  

Vad händer om 40 dB överskrids? 

Sökandens svar: I moderna vindkraftstillstånd finns det alltid ett villkor om att ljudet ska mätas i fält 
efter driftsättning och ibland med jämna mellanrum under hela drifttiden. Mätningen genomförs av 
en ackrediterad akustikkonsult och följer en standardiserade metod. Om mätningen visar att gränsvär-
det överskrids vid någon bostad så är verksamhetsutövaren skyldig att åtgärda detta. Den första åtgär-
den är att effekten ställs ned på ett eller flera verk. Effekten kan ställas ned i flera steg, genom att vin-
keln på rotorbladen ändras. När bladvinkeln ändras minskar också källjudet från verken.  

Om verken ställs ned så långt det är möjligt och gränsvärdet ändå överskrids så måste det eller de verk 
som orsakar problemen stängas av.  

Vad gör man om man upplever sig vara störd av ljudet? 

Sökandens svar: Kontakta verksamhetsutövaren eller tillsynsmyndigheten med klagomål. Se vidare 
nästa fråga.  

Kan man som närboende kräva att det görs en ljudmätning vid ens bostad? 

Sökandens svar: Om man som närboende upplever sig vara väldigt störd av ljudet och misstänker att 
gränsvärdet överskrids så kan man alltid ta kontakt med verksamhetsutövaren och lägga fram önske-
mål om en ljudmätning vid bostaden. Huruvida en frivillig mätning då görs är beroende av var bosta-
den ligger och om man bedömer att misstankarna är befogade.  

Man kan också alltid vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål och önskemål om mätning. Läns-
styrelsen eller kommunens miljö- och hälsoförvaltning kan vara tillsynsmyndighet. Det är alltid bra att 
kontakta tillsynsmyndigheten med klagomål så att den blir medveten om situationen. Myndigheten 
kan sedan kräva att verksamhetsutövaren genomför en mätning vid den aktuella bostaden.  

Vilka möjligheter har man som närboende om en ljudmätning visar att det är mindre än 40 dB vid en 
bostad och man ändå upplever att man blir störd? 

Sökandens svar: 40 dB är den ljudnivå som man nationellt anses ”få tåla” från vindkraft. Om gränsvär-
det inte överskrids så kan varken myndigheter eller enskilda kräva att effekten ska ställas ned. Verk-
samhetsutövaren måste kunna ha en trygghet i att veta vilket gränsvärde det är som gäller.  

Vad är det som avgör om ett område kan klassas som ”tyst område” eller särskilt känsligt med avse-
ende på ljudmiljön så att 35 dB ska gälla istället för 40 dB? 

Sökandens svar: För att ett område ska klassas som tyst område eller särskilt känsligt så måste det på 
något sätt vara markerat i kommunens översiktsplan. Ofta är det stora opåverkade områden med 
höga värden för friluftsliv, naturmiljö eller kulturmiljö som får denna klassning. Det är inte möjligt att 
klassa all landsbygd som tyst område.  

Hur kan ni garantera att det inte blir problem med lågfrekvent ljud och infraljud (som anses kunna or-
saka sömnstörningar och hjärtproblem)? 
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Sökandens svar: Infraljud (1–20 Hz) från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och än mindre på de 
avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid dessa nivåer bidrar till bul-
lerstörning eller har andra hälsoeffekter.  

Lågfrekvent ljud (20–200 Hz) från moderna vindkraftsverk är ofta hörbart vid gällande riktvärden för 
bostäder, men vindkraftsbullret har inte större innehåll av lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkäl-
lor vid deras riktvärden, till exempel buller från vägtrafik.  

Lågfrekvent ljud påverkar människor mer än ljud som inte domineras av låga frekvenser. Det har en 
längre våglängd och är därför svårare att dämpa och kan också breda ut sig över längre sträckor än an-
nat ljud. Det finns idag belägg för att lågfrekvent ljud kan bidra till t.ex. sömnstörningar och huvudvärk, 
vilket har bidragit till att kraven på uppföljning av lågfrekvent ljud vid vindkraftverk har blivit mer om-
fattande under de senaste åren.  

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd som bland annat innehåller riktvärden för lågfre-
kvent (C-vägt) ljud inomhus. Vid vindkraftsetablering måste hänsyn tas till dessa riktvärden, precis som 
40 dB måste uppfyllas för normalt (A-vägt) ljud.  

Risken för att problem ska uppstå med lågfrekvent ljud beror på ett flertal faktorer. Frekvensfördel-
ningen ser olika ut från olika vindkraftverk och påverkar därför ljudet som lämnar rotorn. Om den A-
vägda ljudnivån ligger mycket nära gränsvärdet 40 dB vid beräkning i en mer avancerad beräkningsmo-
dell (Nord 2000) är risken större att riktvärdena för lågfrekvent ljud överskrids.  

I projekt Vimmelstorp gör vi bedömningen att ljudutrymmet är förhållandevis gott och ser det inte 
som en risk att riktvärdena för lågfrekvent ljud ska överskridas. Det finns dock alltid möjlighet att göra 
mätningar av lågfrekvent ljud inomhus om någon skulle uppleva exempelvis störd sömn.  

Hur mäter man lågfrekvent ljud? 

Sökandens svar: Folkhälsomyndigheten tar fram vägledningar och riktvärden för lågfrekvent buller. De 
rekommenderar också en metod för att mäta bullret inomhus. För att få ett korrekt resultat är det vik-
tigt att inte bara mäta källjudet och räkna om det till inomhusvärden, utan att ljudet faktiskt mäts in-
omhus.  

Det är upp till verksamheten att enligt miljöbalken utföra de skyddsåtgärder som behövs för att för-
hindra olägenhet för människor och miljö. Om mätningarna visar sig att riktvärdena i Folkhälsomyndig-
hetens allmänna råd om buller inomhus riskerar att överskridas måste företaget även ge förslag på 
uppföljande mätningar eller vidta åtgärder i parken. 

Installeras skuggstyrning på alla verk? 

Sökandens svar: Nej, skuggstyrning installeras bara på de verk som orsakar problem med för mycket 
rörliga skuggor vid bostäder.  

Har det gjorts några studier på hur människor påverkas av högintensiv hinderbelysning? 

Sökandens svar: Högintensiv hinderbelysning är än så länge relativt ovanligt i det svenska landskapet 
och större, vetenskapliga uppföljningsstudier saknas. Mindre enkätstudier har dock gjorts i ett fåtal 
projekt.  
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Svevind har tillsammans med Energimyndigheten gjort en uppföljning av hur människor upplever hin-
derbelysningen vid Dragaliden i Piteå kommun. Boende på ca 5-1,5 km avstånd från verken fick svara 
på en enkät. Resultatet visade att flera närboende uppfattar hindermarkeringen som ett störande in-
slag i den annars mörka närmiljön. Flertalet av de svarade anser att de vita, högintensiva lamporna 
syns mer än de röda och flera kommenterar att de röda är lättare att acceptera än de vita.  

I uppföljningen från Dragaliden konstaterades också att synligheten är starkt beroende av vädret. Snö 
och dimma begränsade synligheten avsevärt. Det är också i denna väderlek som det är viktigast att 
lamporna har maximal ljusintensitet för flygsäkerhetens skull. Utifrån detta perspektiv är det intres-
sant att undersöka möjligheten att använda siktsystem. Siktsystem innebär att ljusintensiteten anpas-
sas efter väderleken och skulle innebära att intensiteten kan dämpas vid klart väder. Systemet kräver 
undantag från Transportstyrelsens föreskrifter och har ännu inte prövats i Sverige.  

En mindre uppföljning har också genomförts bland de närmast boende runt de två verken vid Reftele, 
nordöst om Vimmelstorp. En enkät skickades ut till 45 hushåll i närområdet. Av de 24 som svarade 
hade bara en person synpunkter på just hinderbelysningen.  

Hur starkt lyser 100 000 candela? 

Sökandens svar: En candela motsvarar ungefär ljuset från ett stearinljus. Hur 100 000 candela (cd) 
upplevs beror på om det är dag, kväll eller natt. På natten är kontrasten mot omgivningen större och 
därmed blir ljuset mer framträdande än på dagen. Dock medger lagstiftningen att ljusstyrkan ställs 
ned till 20 000 cd i gryning och skymning och 2000 cd under natten.  

Om Gislaveds kommun kräver behovsstyrd hinderbelysning och det inte är möjligt att använda detta så 
är väl saken klar? 

Sökandens svar: Nej, det pågår diskussioner mellan vindkraftsbranschen, regeringen, försvaret och 
flertalet kommuner om hur problemen med radarstyrd hinderbelysning kan lösas. Vi vet att Gislaveds 
kommun har lyft upp frågan nationellt och ser därför inte frågan som avgjord.  

Vi ser det inte heller som realistiskt att kommunens tillstyrkan förenas med ett krav på att en speciell 
teknik ska användas, när den tekniken inte ens är tillgänglig på marknaden. Enligt Energimyndighetens 
vägledning kring hur det kommunala vetot ska användas så ska tillstyrkan inte förenas med den här 
typen av krav. Kommunens beslut om tillstyrkan innebär en bedömning av om den aktuella vindkrafts-
etableringen kan anses utgöra en lämplig markanvändning sett ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. 
Frågor om omgivningspåverkan skall prövningsmyndigheten (Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation) 
ta ställning till.  

Varför har ni tagit bilder till fotomontagen så att det står träd precis framför verken? Varför har ni inte 
gjort om dessa montage så att de blir rätt? (Frågan syftar på fotomontaget från Rudetorpet) 

Sökandens svar: Det finns aldrig en medveten ambition att dölja något när vi gör fotomontage. Vi strä-
var alltid efter att hitta fotopunkter där synligheten är så god som möjligt, samtidigt som platsen är 
representativ. När vi valde att göra ett montage från Rudetorpet så var det just för att detta är en av 
de platser där synligheten bedömdes blir störst.  

Av naturliga skäl finns det dock träd och buskar överallt i landskapet. Vi försöker alltid i möjligaste mån 
planera fotomontagen så att träden inte ska dölja några verk. När vi tar bilderna i terrängen vet vi 
dock inte exakt var vindkraftverken kommer att hamna. Det ser vi först när vi får de färdiga montagen 
från vår visualiseringskonsult. Att ett eller flera verk då hamnat bakom ett träd är förstås tråkigt, men 
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det är inte skäl nog att åka ut på nytt och göra om hela arbetet. Risken finns alltid att vi väljer en ny 
plats och att samma sak händer igen.  

Man kommer inte ifrån att landskapet är fullt av visuella hinder i form av t.ex. träd, buskar, byggnader 
och kullar. Fotomontagen ska ge en uppfattning om hur vindkraftverken kommer att se ut i verklig-
heten och då är skymmande hinder ett naturligt inslag.  

På samma sätt finns det både träd och en byggnad som skymmer vindkraftverk i fotomontaget från 
Käringanäs. Dock syns flera vindkraftverk tydligt och man får en bra uppfattning om det visuella in-
trycket och dimensionerna. Fotot är taget från en plats mellan flera bostäder, när vägen som går ge-
nom Käringanäs. Platsen är vald för att den ska vara så representativ som möjligt för dem som bor i 
och passerar genom Käringanäs. Synligheten hade kunnat vara bättre, om vi tagit bilden på andra si-
dan om de skymmande hindren, utanför byn, men då skulle fotomontaget istället blivit mindre repre-
sentativt och kanske gett uppfattningen att verken kommer att synas mer än vad som är fallet.  

Hur påverkas vilt av vindkraftverk? 

Sökandens svar: Det finns begränsat med studier på området men av de uppföljningar som gjorts har 
man sett att vilt har en tendens att undvika vindkraftsområden under byggtiden och strax därefter. 
När verken är i drift har man dock konstaterat att djuren normalt kommer tillbaka och rör sig i när-
heten av vindkraftverken i samma utsträckning som i referensområden.  

Vilt kan teoretiskt påverkas negativt av ljud och synintryck som skuggor och ljus från vindkraftverk. I 
praktiken har detta dock inte kunnat bekräftas. Istället verkar den största risken för påverkan på vilt 
utgöras av den ökade tillgängligheten till området. Vägnätet i vindkraftsparken kan leda till att männi-
skor rör sig där i större utsträckning, vilket kan få negativa konsekvenser för vilda djur.  

Hur påverkas får och hästar av vindkraftverk? 

Sökandens svar: Det finns begränsat med studier på området men av de uppföljningar som gjorts har 
man sett att vindkraftverks påverkan på tamdjur kan antas vara liten. Inhägnade, domesticerade djur 
tenderar att vänja sig vid ljud och synintryck från vindkraft snabbare än vilda djur. De är också mer 
vana vid mekaniska ljud och mänsklig aktivitet.  

Inhägnade djur kan uppvisa stresseffekter vid ljudnivåer på 60-75 dB. Dessa ljudnivåer förekommer 
bara i vindkraftverkens direkta närhet och torde inte utgöra något problem i Vimmelstorp då det inte 
finns betesdjur på så nära håll. Hästar är kanske ett av de tamdjur som riskerar att påverkas mest. Det 
finns studier som visar att vissa hästar blir oroliga av rörliga skuggor längs ridvägen eller mot stallfönst-
ret. Det rör sig dock om en mycket liten andel av individerna och även dessa hästar tenderar att vänja 
sig med tiden.  

Skulle ni ta bort 1-2 verk närmast Käringanäs om det innebär att risken för överklaganden minskar eller 
kommer ni gå vidare med 9 verk i ansökan oavsett? 

Sökandens svar: När samrådstiden är över kommer vi att gå igenom alla synpunkter som kommit in. 
Om det då finns en stark opinion för någon specifik åtgärd så kommer vi naturligtvis att överväga vad 
som kan göras. Det finns dock många faktorer som spelar in i beslutet att eventuellt plocka bort verk. 
T.ex. måste kostnaden för elanslutningen bäras av färre producerande vindkraftverk om parkstorleken
minskas. Det finns därför en gräns för hur många verk som kan plockas bort innan projektet blir olön-
samt.
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Finns det arrenden med alla markägare? 

Sökandens svar: Ja det finns arrenden för alla fastigheter där vindkraftverk planeras.  

Vilka säkerhetsavstånd gäller för iskast? Blir det tillträdesförbud inom säkerhetsavståndet? 

Sökandens svar: Is kan byggas upp på rotorbladen vid vissa väderförhållanden vintertid. Främst sker 
detta när temperaturen pendlar runt noll grader. Normalt stängs då verken av eftersom det blir oba-
lans i rotorn. När isen börjar smälta faller det mesta rakt ner och splittras till mindre fragment. Då ro-
torn börjar snurra igen kan kvarvarande is och snö kastas iväg. Om det blåser kraftigt så kan is föras 
med vinden även när rotorn står still. I Norrland är isbildning ett problem som oftast hanteras med 
hjälp an någon form av avisningssystem. I den här delen av landet sker isbildning mer sällan och att 
använda avisningssystem är sällan motiverat.  

Det kommer inte att finnas några fysiska avspärrningar i vindkraftsområdet. Allmänheten kan röra sig 
fritt hela vägen till tornens bas. Däremot är det mycket möjligt att det kommer sättas upp varnings-
skyltar för fallande is och snö vid verken vintertid. Vid kall och fuktig väderlek besöker man området på 
egen risk. Störst risk är det att befinna sig rakt under rotorn. Däremot tillämpas skyddsavstånd mot 
bostäder och statliga vägar.  

Vad händer med fundamenten när vindkraftverken monteras ned? 

Sökandens svar: Det finns olika lösningar och exakt vad man gör med fundamenten beror på myndig-
hetskrav, framtidiga teknikutveckling och huruvida verken ersätts med nya efter den tekniska livsläng-
dens slut. Idag är den allmänna uppfattningen att det inte är miljömässigt försvarbart att gräva upp, 
forsla bort och omhänderta fundamenten i sin helhet. Istället rekommenderas att den översta delen 
av fundamenten bilas bort och att hålet täcks över med jord så att platsen kan återgå till tidigare mar-
kanvändning. Hur mycket som bilas bort beror på om marken ska användas till jordbruk, skogsbruk el-
ler friluftsliv.  
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Success w1th w1nd. 

Låt oss höra dina synpunkterl 

eno energy Sweden AB avser att ansöka om miljötillstånd för uppförande och drift av nio vindkraftverk 

väster om Vimmelstorp och öster om Skeppshult i Gislaveds kommun. Projektet befinner sig just nu i 

samrådsfasen och vi vill därför gärna höra vad du tycker. Skriv ned dina synpunkter här. Alla skriftliga 

synpunkter skickas med i tillståndsansökan. 

Lyck,a_ 

Du kan lämna dina synpunkter direkt till oss eller skicka till: 

MiljöNavigatören Väst 

Mohaga 1 

432 66 Veddige 

Det går också bra att skicka e-post till hanna@milionavigatoren.se 

Tack för din medverkan I 

kvo f i " eyfL 
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Hanna Lind

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Birgitta den 5 juni 2017 14:59
Hanna 
Sv: ZVI

Yttrande över Vindkraftsprojekt Vimmelstorp från Birgitta 

Jag blev väldigt obehagligt överraskad av planerna på nio vindkraftverk i min närmiljö. Jag skulle se byggandet av 
vindkraftverken som ett övergrepp och tycka att det förstörde min livsmiljö. Därför är jag total motståndare till 
projektet. 

Jag har bott i byn Sibbo i över 30 år och rotat mig i landskapet. Den lugna atmosfären och orörda naturen är 
anledningen till att jag bor på landet. 
 Jag är en människa som tar in landskapet med alla sinnen och i minsta detalj. Jag uttrycker mina känslor genom 
naturlyrik. Ofta har jag suttit i lugnet vid Stora Sävsjön.  
 Sommaren ägnar jag åt blommorna i min trädgård. Jag älskar att lyssna till vindens sus och rena fågeldrillar. 
Tystnaden, som då och då bryts av ett avlägset trafikbrus, är ett av mina stora livsvärden. Att se upp till nio 
vindkraftverk snurra i horisonten skulle skapa en ständig oro i min så högt värderade närmiljö. Att dessutom höra 
ljud från dem och se ett vitt högintensivt blinkande ljus dygnet runt vore också ett onaturligt och tröttande inslag i 
landskapsbilden. Jag uppskattar en mörk kvälls- och natthimmel, där man endast ser stjärnorna. 

Jag tycker att det helt absurt att vilja placera vindkraftverken i ett orört och vackert skogs- och odlingslandskap, som 
dessutom är rikt på sjöar. Vattendragen är särskilt känsliga för det intrång vindkraftverk innebär, på grund av 
snurrande rörelser, blinkande ljus och ovälkomna ljud. Det stör lugnet fiskare och skogsströvare söker vid sjöarna. 
Eftersom vindkraftverken är väldigt stora kan de ge känslan av att de tar över landskapet.  

Jag glädjer mig åt att kunna ströva, plocka bär och cykla i en tyst skog och ett orört landskap i min närhet. Detta är 
värden som inte kan mätas i pengar.  

 Jag vill också tala för djuren som lever här. Jag är orolig för hur vindkraftverken skulle påverka de vilda djuren som 
rådjur, älgar, skogsfåglar och övriga fåglar som till exempel tranparet som häckar i byn. Och jag kan också tala för 
fladdermössen, inte minst barbastellerna, som lär vara många i vår by.  

Om vindkraftverken skulle byggas  
vore det ett oförlåtligt intrång i min närmiljö. Jag skulle känna en stor sorg över förlusten av en orörd omgivning. 

 Birgitta 

Skickat från Yahoo Mail på Android 

Den mån, maj 2017 klockan 17:02, Hanna 
skrev: 

Hej Birgitta! 
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Nu har jag fått ZVI-beräkningen. Det finns två bifogade filer i detta mail. Den första visar vindkraftverkens synlighet 
med avseende på var man ser maskinhuset och därmed hinderbelysningen. Den andra visar vindkraftverkens 
synlighet med avseende på totalhöjden och därmed var man ser någon del av rotorbladen i sitt högsta läge.  

På första sidan finns lite grundläggande information om beräkningen. Analysen är gjord för ett 21x21 km stort 
område med vindkraftverken i mitten. Beräkningen tar hänsyn till marknivåer och vegetation/bebyggelse. Man bör 
dock ha i åtanke att det är en modell och inte exakt. För att vi inte ska riskera att underskatta synligheten så är 
modellen anpassad för att snarare överskatta. Därför har vi räknat med förhållandevis låg skogshöjd.  

Skog 12 m 

Ungskog 6 m 

Stad 6 m 

Öppna ytor och vatten 0 m 

Vi har inte heller räknat med vegetation som står glest på öppen mark i t.ex. trädkorridorer. I bifogad fil ”Sibbo 
flygbild ZVI” kan du se en mängd träd som är markerade inom en blå linje. Detta är exempel på glesa trädstrukturer 
som inte är medräknade som skymmande i ZVI:n. I verkligheten kan man dock räkna med att dessa har en 
skymmande effekt, åtminstone på sommaren.  

På sista sidan i beräkningarna ser du analysresultatet. Färgfälten visar var i landskapet man kan förväntas se 1-3, 3-5 
eller 5-9 vindkraftverk.  

Resultatet från den första beräkningen (alltså hur många lampor som syns) kan tolkas såhär för boende i Sibbo: 

Sibbo Södergård: 0-3 synliga lampor (lite otydligt) 

Sibbo Solek: 3-5 synliga lampor 

Sibbo Östergård: 5-9 synliga lampor 

Sibbo Norregård: 5-9 synliga lampor 

Resultatet från den andra beräkningen (alltså hur många verks rotorblad som syns i sitt högsta läge) kan tolkas 
såhär: 

Sibbo Södergård: 0-3 synliga verk (lite otydligt) 

Sibbo Solek: 5-9 synliga verk 

Sibbo Östergård: 5-9 synliga verk 
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Sibbo Norregård: 5-9 synliga verk 

Från din bostad kan du alltså räkna med att se översta delen av 5-9 verk och hinderbelysningen på 3-5 av dessa. 
Sommartid kan du förvänta dig att växtligheten skymmer mer. För att få en uppfattning om storleken kan du titta på 
fotomontaget från Stjärnelid (hämtas på www.miljonavigatoren.se). Bilden från Stjärnelid är tagen 1,8 km från 
närmaste verk. Avståndet mellan ditt hus och närmaste verk är 2,3 km. De kommer alltså att se något mindre ut från 
dig.  

Denna information bör vara fullt tillräcklig för att boende i Sibbo ska kunna bilda sig en uppfattning och yttra sig om 
projektet. Ni får fram till och med måndag den 5 juni på er att skicka era yttranden till mig.  

Jag kommer att skicka samma information till Iben och Holger via mail och till Dan Svensson via post (har inte någon 
mailadress till honom). Om du har kontakt med Dan så får du gärna visa honom detta digitalt då det är lättare att 
tyda kartan när man zoomar på en dator.  

Vi har många olika frågor att hantera i projektet just nu, men OM det framöver skulle bli aktuellt att göra fler 
fotomontage så kommer det naturligtvis göras ett från Sibbo.  

Med vänliga hälsningar 

Hanna  

MiljöNavigatören Väst 

http://miljonavigatoren.se/ 
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Hanna Lind

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Elisabeth den 26 maj 2017 11:49
Hanna 
SV: Fotomontage

Hej Hanna! 
Tack för ditt svar och för informationen på samrådsmötet. 
Som jag sa på samrådsmötet är vi förvånade och besvikna att ni inte tittat närmare på vår fastighet Sonnaryd  2:1 
med postadress Koshult 9. Vi kontaktade er redan efter första samrådsmötet 2013 och påtalade detta och ändå 
uppfattar vi det som att vi är bortglömda i listorna fortfarande. 
Vi är inte närmsta grannar till något av verken men upplever själva att vi kommer att påverkas mycket på alla sätt, 
både med utsikt, ljus och ljud, detta befarades ju också av flera andra på samrådsmötet som känner till området.  
Fastigheten har ett öppet unikt läge och är placerad precis vid Hallasjön. Vi har en nybyggt hus och det är vårt stora 
projekt, vår dröm och en stor investering för oss. Vi har valt platsen för att vara i naturen, lugnet och tystnaden. 
Platsen betyder mycket för oss och den är inte utbytbar, den är speciell och vi kan inte bara sälja och köpa nytt 
någon annanstans.  
Vi tillbringar mycket tid utomhus på vår tomt, på sjön och på promenader i skogarna runt sjön, året runt och både 
dag och kvällstid. Lugnet och tystnaden är ofta total idag. 

Vi har försökt att bilda oss en uppfattning genom att besöka olika vindkraftverk. Vår känsla är att även om inte ljudet 
är kraftigt blir man tyvärr ändå påverkad av det.  
Vi vet att vinden ofta kommer från det planerade området och vi vet också av erfarenhet att ljuden förstärks kraftigt 
över sjön från det hållet.  
Har man tagit hänsyn till hur ljudeffekterna blir och finns det beräkningar för ljudet vid vår fastighet? 
Att ha ett lågt bakgrundsljud kan vara mycket störande. Vi kan jämföra det med känslan när ventilationen slås av på 
ett kontor, en skrivare som stått standby stängs av eller då strömmen går och man plötsligt inser hur tyst det blir. 
Att ständigt bo med ett sådant bakgrundsljud är vi helt övertygade av att vi blir påverkade av. I det här fallet har vi 
inte heller någon möjlighet att själva styra över ljudet eller stänga av när vi inte mår bra av det. 

Vårt hus har ett glasparti utmed hela fasaden mot sjön och vår bedömning är att verken kommer att ligga öppet och 
inom synhåll. Då vi inte fått möjlighet till att se fotomontage från vår tomt (eller vårt allrum/kök och sovrum) vet vi 
inte säkert. Men vi är oroliga för att ljusen kommer att ses både från vår tomt och även inifrån, vilket kan uppfattas 
mycket störande. 
I den här naturliga miljön där det ofta är helt mörkt och inte finns någon annan belysning typ gatubelysning kommer 
ljusen från vindkraftverken bli väldigt dominanta.  
Vi är inte emot vindkraftverk men anser att det blir en för stor påverkan i denna lugna vackra orörda miljö.  
Vi motsätter oss därför planerna och hoppas man kan hitta en lämpligare placering där färre människor berörs. 
Med vänlig hälsning 
Arne och Elisabeth  

-------- Originalmeddelande -------- 
Från: Hanna 
Datum: 2017-05-12 14:22 (GMT+01:00)  
Till: Arne 
Rubrik: Fotomontage  

Hej Arne! 
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Jag lovade ju att höra av mig till dig. Ursäkta att det dröjt. 

Vi konstaterade ju på samrådet förra veckan att din fastighet Sonnaryd 2:1 inte var med som ”känslig punkt” i 
beräkningarna. Nu när jag tittat närmare på det så tycker jag nog att din fastighet borde varit med i tabellen av 
pedagogiska skäl. Men det är egentligen inget fel att den inte är med. Våra kollegor i Tyskland som gör 
beräkningarna placerar ut ”känsliga punkter” på de bostäder som ligger närmast verken i varje riktning. I riktning 
mot din bostad finns det tre andra hus som ligger närmare verken och som är med i tabellen. Vi kommer därför inte 
göra om beräkningen i nuläget. Utifrån ljudlinjerna kan man se att den maximala ljudnivån vid din fastighet kommer 
att bli 35-36 dB, vilket är en bit ifrån gränsvärdet.  

Vi har också diskuterat möjligheten att ta fram fotomontage från alla fastigheter där det finns önskemål om det. Att 
göra fotomontage är både kostsamt och tidskrävande. Vi kommer att sammanställa alla önskemål efter att 
yttrandetiden är slut den 26 maj (du är redan med på listan) men jag kan än så länge inte lova något.  

Ett mer effektivt sätt att illustrera synligheten från olika platser i landskapet är med hjälp av en så kallad ZVI 
(synlighetsanalys). I en ZVI får man fram en karta över hela området runt projektområdet med färgkoder som talar 
om hur många verk man ser från varje enskild plats i landskapet. Skickar med ett exempel från ett annat projekt 
över hur det kan se ut.  

Vi har tagit kontakt med en konsult som förhoppningsvis kan göra en ZVI åt oss i V. 21. Jag skickar den till dig så snart 
den är färdig.  
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Med vänliga hälsningar 

Hanna  

MiljöNavigatören Väst 

http://miljonavigatoren.se/ 







Stockanäs 23 maj 2017 

Synpunkter på Vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Undertecknad ägare av fastigheten Kulla 1:4 ( Stockanäs) i Gislaveds kommun vill framföra 

följande synpunkter på Vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Jag är mycket bekymrad över den negativa inverkan på mig och min fastighet som projektet 

kommer att medföra. Den planerade vindkraftparkens norra del kommer att beröra mig 

mycket påtagligt på flera olika sätt, framför allt vad gäller skugga, buller och blinkande ljus.  

Avståndet från min fastighet till verk 1 ( 962m) och till verk 8 (891m) är enligt mig, och flera 

andra källor jag tagit del av, alldeles för kort för att inte min boendemiljö och värdet på min 

fastighet ska påverkas negativt. 

Buller 

I ett område där bakgrundsnivån från buller är mycket låg, så blir varje ljudkälla påtaglig. 

Ljudet från vindkraftverken kommer att vara närvarande dygnet runt om än med olika nivå 

beroende på vindens riktning.  

Dessutom ligger min fastighet i den mesta vindriktningen, sydväst, vilket togs upp på 

samrådsmötet den 4 maj.  På samma samrådsmöte medgavs att ljudnivån förväntas bli mer 

påtaglig runt Hallasjön. Endast när det är helt vindstilla också 200 m över markytan avger 

verken inte något ljud.  För oss som bor här är lugnet och stillheten och avsaknaden av 

tätortens alla ljud verkligen värdefullt. Kvällarna på sommarhalvåret är rofyllda, det är bara 

naturens egna ljud som hörs. I Samrådsunderlaget 6:1 står ” I områden där ljudmiljön är 

särskilt viktig, där det finns få andra bakgrundsljud och där man eftersträvar låga ljudnivåer, 

anser Naturvårdsverket att ljudet inte bör överskrida 35 dB(A) 

Jag har tagit del av flera skrivelser som sammantaget visar på att ingen med säkerhet kan 

säga vilka risker och vilken påverkan det har att ständigt och under lång tid utsättas för 

buller från vindkraftverk och då särskilt det lågfrekventa ljudet. Det beskrivs som om ” det 

känns i hela kroppen”. Att större verk genererar mer lågfrekvent ljud tycks man däremot 

vara ense om. De planerade verken nr 1 och 8 är stora och ligger på en höjd ”ovanför” min 

fastighet. Jag befarar att min fastighet hamnar i vindskugga, något som på flera ställen 

beskrivs ge större risk för påverkan av ljud från vinkraftverk. Ljudnivån vid min fastighet kan 

därför misstänkas bli mer påtaglig och påverka min fatighet i större utsträckning än vad 

projektets utredning visar. 

Skugga 

Enligt skuggberäkningen i bilaga 2 kommer Kulla 1:4 (Stockanäs) att kunna beröras av skugga 

under sammanlagt 132 dgr/år . 132 dagar ! Med roterande skugga – hur påverkar det en 

människa? Antagligen väldigt väldigt negativt. I bilagan med skuggberäkning står dessutom 

”supplied without liability” det upplevs inte särskilt trovärdigt. Antal skuggtimmar per år 

diffar enligt projektbeskrivningen för min fastighet mellan drygt 44 till drygt 8. Riktlinjer 

ligger på just precis 8 h/ år och 30 min /dag, något som projektet prickar precis för min 



fastighet. Jag befarar därför att min fastighet vid en eventuell etablering kommer att 

undantas från de skuggbegränsningar som enligt projektet ska installeras där den 

sammanlagda skuggtiden beräknas överskrida just 8 h/år. 

Belysning 

Verken i vindkraftparkens yttre del kommer att ha vitt, högintensivt blinkande sken, medan 

verken i parkens mitt kommer att ha fast rött sken. Verken med fast, rött sken kommer även 

de att upplevas som blinkande, när rotorbladen rör sig framför ljuskällan. Det kommer inte 

heller att ges någon möjlighet att använda behovsstyrd belysning i form av radarstyrd 

hinderbelysning eftersom Transportstyrelsen inte medger undantag från gällande 

föreskrifter.  

Utsikt 

Den projekterade vinkraftsparken kommer att utgöra ett mycket dominerande inslag i 

landskapet. Hur vindkraftverken i sig upplevs kan vara olika från person till person men 

rörelsen, då rotorbladen rör sig och ljuset blinkar, kommer att upplevas som en störning i en 

annars lugn och stilla omgivning. Ögat dras omedvetet till rörliga objekt, vilket här och för 

mig får en påtagligt negativ inverkan eftersom omgivningen i övrigt är fri från sådana inslag. 

Också solljus som reflekteras mot rotorbladen kan ge besvär på relativt långt avstånd från 

verken. 

Stockanäs (Kulla 1:4) ligger i skydd av en ås på vars baksida verk 8 och 1 är placerade.  

Eftersom inga fotopunkter finns från min fastighet är det svårt att föreställa sig vilken  

inverkan projektet kan komma få på utsikt och skyline, men ett antagande från min sida är 

att det kommer kännas störande att i blickfånget få roterande viftande vingar uppe i himlen 

så pass nära min boendemiljö som verk 1 och 8 är placerade. 

Kulturmiljö 

Grusvägen Tronebo – Kulla löper genom beskrivna kulturmiljöer i Tronebo och Rem.  

I samrådsunderlaget beskrivs att vägen är i gott skick och inte kräver några omfattande 

åtgärder, något som jag ifrågasätter. Vägen är i gott skick för personbilstrafik och lättare 

transporter, men att så mycket tung trafik skulle kunna passera på den relativt lilla 

grusvägen i befintligt skick förefaller inte troligt. Jag ifrågasätter också att stora, tunga  

transporter,  kan köra förbi Rem utan att annan markyta än nuvarande vägsträckning  

påverkas. 

Värdeminskning på min fastighet 

Kulla 1:4 ligger mycket vackert beläget vid Hallasjön.  Med en vinkraftspark som närmsta 

granne sjunker med stor sannolikhet värdet på min fastighet. Om detta tycks det råda stor 

enighet från bland annat mäklare. Det är inte troligt att köpare står i kö för att bo granne 

med vindkraftsljud, blinkande ljus och skuggor. 

Sammanfattning 

Jag har förståelse för att vindkraft är ett alternativ på vägen mot ett minskat beroende av 

fossila bränslen och därmed minskad klimatpåverkan. Men för att vinna gehör för 



vindkraftens goda sidor måste vindkraftexploatören också visa hänsyn till den omgivning 

man vill etablera sig i.  

Min förhoppning är att eno energy Sweden AB, efter att ha fått del av mina synpunkter, 

ändrar vindkraftparkens utformning så att störningarna för Kulla 1:4 (Stockanäs)  minskar. 

Genom att avstå från att bygga vindkraftverk 1 och 8 som ligger närmast Kulla 1:4 , kan de 

störningar som oundvikligen kommer att uppkomma från vindkraftparken minskas. 

Med hänsyn till den mest förekommande vindriktning anser jag att en noggrannare 

ljudberäkning för min fastighet bör göras. 

De roterande skuggorna känns mycket oroande och påfrestande och siffrorna i de gjorda 

beräkningarna är svåra att relatera till. 

Att Kulturmiljön i Tronebo och Rem beaktas vid en ev etablering 

2017-05-23 

Inger  



Synpunkter angående vindkraftsetablering i Vimmelstorp.

Hej!

För ett tag sedan blev vi markägare inbjudna till samrådsmöte av MiljöVavigatören Väst (konsult) 
som tillsammans med ENO ENERGY planerar att anlägga en vindkraftspark med 9 styck verk 
mellan Vimmelstorp, Käringanäs och Tronebo i den sydliga delen av Gislaveds kommun, 
Jönköpings län.

Vi boende är oroliga för att dessa verk kommer påverka både oss som lever samt naturen i området. 
Vi delar in dessa områden nedan.

Ljud

Riktvädret för ljud är beräknat enligt Naturvårdsverkets modell. Där får inga ljud överstiga 40 dB 
vid fastigheter. Enligt deras beräkning kommer flertalet fastigheter ligga väldigt nära denna gräns, 
närmaste fastighet är beräknad 39,8 dB. Detta anser vi är för nära gränsen då detta är en 
modellberäkning, vad det verkliga ljudet blir vet ingen, modellen tar ej fasta vid kuperad terräng 
mm.
Markägare som i framtiden vill bygga på sin mark, kommer att bli inskränkta den rätten, då de inte 
kommer få bygglov närmare verken än just 40db. Vi anser det inte rimligt att några få markägare 
och ett vinstdrivande företag skall förstöra framtida byggnation för så många andra markägare!
Området har idag inga bullrande industrier, större vägar, flygfält mm, som stör. Detta är också 
anledningen till att många av oss som bor här trivs. Vindkraft kommer påverka detta mycket 
negativt.

Lågfrekventa ljud samt infraljud

Dessa dova ljud faller alltid bort i projektörens beräkningar då de inte överstiger 40 dB. Dock visar 
forskning att just dessa ljud är de som är farliga.  Se nedan citat fån artikel skriven av:
Håkan 

MD, PhD, ÖNH-specialist, otoneurolog, specialist på yrselsjukdomar

Inga Malcus Enbom

ÖNH-specialist, specialist på allergi och överkänslighetsreaktioner; båda vid Cityhälsan ÖNH, Ängelholm

Infraljud är ljud med frekvenser under 20 Hz, motsvarande våglängder från 17 meter 
och uppåt, som inte uppfattas med normal hörsel. Detta ljud kan, om det inte dämpas 
kraftigt, utbreda sig över mycket långa sträckor. Det uppstår ur flera källor, till exempel 
pulserande flöden ur rörmynningar, stora virvlar (till exempel vindkraftverk och stora 
jetmotorer) och stora vibrerande ytor. I vetenskapliga studier har infraljudet från 
vindkraftverk uppmätts vid så låga nivåer att ljudet inte uppfattas av människa. Man har 
även gjort bedömningen att infraljud från vindkraftverk inte kan ge upphov till bullerskada i 
traditionell mening. [5]

Det man inte har tagit hänsyn till i dessa studier är att infraljudet från vindkraftverk är ett 
rytmiskt pulserande ljud, och att det pulserande ljudtrycket påverkar innerörat även om -



något ljud inte uppfattas av individen. Tryckvågorna fortplantar sig till innerörats 
vätskefyllda hålrum, och denna »massageeffekt« påverkar sinnescellerna i innerörats 
hörsel- och balansdelar [6]. Man har inte heller tagit hänsyn till det faktum att en del 
människor är känsligare än andra för sensorisk påverkan. Vissa är påtagligt känsliga för 
det pulserande ljudtrycket medan andra inte påverkas av det på ett märkbart sätt.

Det rytmiskt pumpande infraljudet från vindkraftverk utgör en stimulering som påverkar 
innerörats sensoriska funktioner [7, 8]. En sådan sensorisk stimulering kan hos personer 
med sensorisk överkänslighet framkalla central sentitisering med besvärande symtom 
såsom ostadighetsyrsel, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, synstörningar, med mera 
[9]. Besvären uppstår även om den uppmätta bullernivån är relativt låg eftersom infraljudet 
hela tiden påverkar och rytmiskt ändrar trycket i innerörats vätskerum via 
hörselbenskedjan. Det pulserande ljudtrycket från vindkraftverk framkallar även indirekt en 
aktivering av det autonoma nervsystemet med ökad utsöndring av adrenalin med 
åtföljande stresspåslag, risk för panikångest, högt blodtryck och hjärtinfarkt för personer 
med ökad sensorisk känslighet.

Denna samt liknande artiklar gör att vi boende vill stoppa vindkraftsetableringen, då de ej 
finns tillräcklig forskning på området.   De första verken i Sverige av den modell som    ENO   
ENERGY   vill resa i Vimmelstorp, sattes idrift för   1,5   år sedan. Därför kan det heller inte   
finnas någon relevant forskning om detta i Svenska landskap?   Mer forskning bör göras   
innan verk av denna storleken etableras så nära bebyggelse.

Naturvärden

Förutom de faktiska inslaget i ett skogslandskap, kommer etableringen av parken få stora 
konsekvenser för den omgivande naturen.
Det pratas mycket om miljö, men skall naturen skövlas för att nå detta mål?

Stor inverkan kommer ske under uppbyggnaden av vindkraftsparken, vägar ska dras in i 
skogslandskapet, ledningar skall grävas ned. Sen tillkommer den risk för fåglar, fladdermöss mm 
som blir när verken är på plats. Även risken för iskast från verken kommer vara ett hot mot de djur 
som lever i området.
Risken för iskast vill bolaget nonchalera, de menar att vi inte har så mycket vinter i denna delen av 
landet, så det finns någon risk. Men pratar man med människor som lever nära verk så förekommer 
detta frekvent under vintern. Detta kommer påverka grannar som har skog i närheten som ej kan/ 
kommer våga arbeta i sin skog under vintertid. Även jakten i området kommer påverkas.

Fladdermöss

Enligt projektets egen fladdermus inventering påträffades hela 11 olika arter, detta kan jämföras 
med rikssnittet där en miljö med 6 arter anses som en rik fladdermusmiljö. 
Att sex av dessa anses som högriskarter och att tre av dessa anses som rödlistade borde vara 
anledning nog att stoppa vindkraftsetablering i området. Området borde ur miljösynpunkt ses som 
en god miljö för fladdermöss och därmed skyddas. 



Fåglar

Både havsörn och kungsörn observerades under inventeringen (Calluna AB). Enligt underlaget finns 
inga häckande örnar i området. Vi boende har frekvent observerat örnar i området under flera års 
tid, om de är stationära bör undersökas ytterligare. Vår mening är att inventeringen inte visar en 
korrekt bild av detta.

Enligt fågelinventeringen som gjordes noterades inga större förekomster av spelande orre och tjäder 
 i området. Denna inventeringen gjordes   under senare delen av april. Båda dessa arter har speltid  
under sen vinter och tidig vår, så inventeringen ser vi som bristfällig. 

Under inventeringen observerades kattuggla. Boende i området har observerat flera sorters ugglor. 
Det framgår inte om inventeringen enbart skett under dagtid. Då de flesta ugglor är aktiva nattetid 
så kan detta vara förklaringen.
Även göktyta och nattskärra observerades under inventeringen. Båda dessa arter är rödlistade.

Summering

Naturen och vi som bor i området kommer påverkas mycket stort av den planerade 
vindkraftsparken. Efter som mycket är ovisst både angående ljud, ljus, skuggor, särskilt de infraljud 
och dova ljud som vindkraftsverk alstrar önskar vi att planerna på en vindkraftspark stoppas.

Djurens förutsättningar, särskilt flygande djur som fåglar och fladdermöss kan komma att drabbas 
hårt av verken, då kollisionsrisken är stor. Ingen vet heller i dagsläget hur ingreppet i marken under 
byggnationen kommer på verka dessa arter.
Risken för iskast kommer att påverka alla djur som lever i området,och denna risk bör ej förringas.

Ingreppet i naturen kommer bli stort när nio verk på vardera 200 meter skall transporteras in i 
området. Skog och mark kommer skövlas för att göra plats åt de stora betongfundamenten som 
verken skall stå på. Elen skall dras till ställverket i Smålandsstenar 5 kilometer bort, även där 
kommer stora påverkningar på naturen göras. Detta anser vi inte är rimligt.

Den lugna, tysta och tämligen orörda naturen vi lever i vill vi bevara. Därför valde flera markägare i 
området att inte gå med i detta projekt, just för sin och sina grannars skull. 
Vi ställer frågan: 
Är det rimligt att en vindkraftspark skall kunna påverka villkoren för så många som bor och äger 
mark runtom?

Vi förstår att nya vindkraftsetableringar och andra förnybara energikällor kommer behövas för att 
tillgodose elförsörjningen i framtiden. Samt för att komma ifrån de fossila alternativen som används 
idag. Men detta får inte ske på bekostnad av naturen och folks välbefinnande!!!

Med vänlig hälsning/

Karl- Yngve 



Skrivelse mot vindkraftprojektet Vimmelstorp Gislaveds Kommun, som också berör boende i 

Hylte Kommun. 

Tankar från en kvällspromenad 23 maj 2017 kl. 22.00 

Jag gick ner till sjön på försommarkvällen för en nypa frisk skogs/sjöluft. På vägen ner genom 

tallskogen hade jag sällskap av flera fladdermöss som sicksackade mellan stammarna. Väl nere vid 

sjön ökade antalet till att täcka ögats vy var jag än tittade vid vattenytan. 

De få störande ljud som dök upp försvann fort som t.ex. någon förbipasserande bil borta vid vägen. 

Satte mig ner och njöt av skönsjungande kvällspigga sommarfåglar som t.ex. Lom. 

Däremellan helt tyst! 

Tittar upp på himlen och där börjar stjärnorna framträda i ett lugna stabila ljuspunkter, allt tydligare 

för varje minut som det mörknar. 

Dessa promenader är lika givande under alla årstider på olika sätt. 

Detta är några av många anledningar varför vi valt att bo på den plats vi gör. 

Är det då så att jag ska meddela våra barn att de kommer inte att kunna få uppleva dessa kvällar 

när de växer upp och blir äldre? 

De ska istället klia sig fördärvade av knott/mygg då fladdermössen minskat i antal? 

Ska de, under allt för många dagar om året i olika omfattning beroende på väderförhållande, lyssna 

på pulserande/svischande ljud både på kvällspromenad och ända in i sängen hela natten? 

Ska de istället för stilla stjärnor titta på intensivt blinkande hinderbelysning och röda lampor som 

även de blinkar när monstervingar sveper förbi? 

Synpunkter 

I fladdermusinventeringens resultat konstaterades 11 olika arter varav 3 rödlistade och 6 högriskart. 

Att påstå att det inte är många individer och att de inte inte påverkas av projektet genom ”bat mode” 

känns främmande. 

Känns också konstigt att avfärda alla möjliga fågelarter som endast förbipasserande. 

Argument mot vindkraftsprojektet. Framför allt de tre närmsta verken i Käringanäs; nr. 2, 3, 7. 

Buller: 

 Ljud är ”lynnigt” i hur det förflyttar sig och upplevs i olika väderförhållanden och andra 

förutsättningar. 

 40 db är inte nog gräns när ljudet upplevs som negativt i en lugn boendemiljö i landsbygd. 

(Ej heller 37 db som det är beräknat vid vår husfasad) 

 Saxade citat från: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-

620-8657-2.pdf?pid=8331

”Ljudnivån avtar med avståndet från vindkraftverket, men det är svårt att mäta och förutse all 

tänkbar ljudspridning.” 

 ”Nere vid marken mojnar det mot kvällen vilket minskar vegetationsljudet som vinden framkallar 

från träd och buskar. 

Vindkraftljud hörs därför tydligare på natten och kan då upplevas mer besvärande.” 

 Argumentet att lövbrus maskerar ljudet från verken håller inte för mer än ca. 50% av året 

eftersom bekant träden tappar sina löv på hösten. 

Dessutom kan det vara vindstilla på marken men ändå blåsa på 200 meters höjd. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8657-2.pdf?pid=8331
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8657-2.pdf?pid=8331


 Studiebesök på två olika vindkraftsparker visar att: 

Ljudet från verken hörs på avstånd överstigande 1 km. 

Ljudet hörs mer inne i bilens kupé med rutan lite nervevad  än utanför. Detta troligen för att vinden 

runt öronen inte finns inne i kupén. Detta bör vara att jämställa med att sova med sovrumsfönstret 

lite öppet och/eller med tillufts ventiler öppna. 

Är efter dessa besök övertygad om att minsta avstånd till bostad borde vara minst 3 km. 

 Käringanäs med omnejd ligger i ett högt beläget och öppet landskap utan skog nära 

bostäderna. Det innebär att inga naturliga ljudbarriärer finns mellan vindkraftverken och 

boendemiljön. Detta i en lugn och tyst miljö. 

För invånarna i dessa byar är just detta en av anledningarna att bo här. 

Här finns möjlighet till jakt, fiske, bad, aktivt/passivt uteliv i varierad natur i tyst miljö. Goda 

förutsättningar finns för återhämtning från vardags stress och ljud. 

 Lågfrekvent ljud, oklart hur det påverkar djur och människor. Försiktighetsprincipen borde 

gälla. 

 Ljudet från vindkraft är mer störande än från andra ljudkällor då kraftverken kan avge ljud 

dygnet runt, 365 dagar per år. 

Visuellt: 

 Käringanäs med omnejd ligger i ett högt beläget och öppet landskap utan skog nära 

bostäderna. Detta innebär att verken kommer att dominera vyn i landskapet. Dessutom 

kommer den intensivblinkande hinderbelysningen att upplevas mer störande av samma 

anledning. Eftersom sikten är fri till verken kommer de att upplevas mer dominanta då 

rörelsen ständigt syns från troligen majoriteten av de 9 verken. När det gäller skuggeffekter 

så finns en oro att även om det inte blir direkt skuggbildning, så kommer det ändå att 

upplevas som störande då solen lyser på rörligt mål i fri sikt. 

 Fotomontagen kan inte accepteras som underlag till myndigheter då de är tagna på platser 

som inte representerar verkens påverkan i landskapsbilden. 

Störningar: 

På vilket sätt påverkas kommunikation t.ex. radio, tv, mobilnät, Rakel, mm? 

Intrång/begränsningar: 

Projektet begränsar möjligheter att bygga bostad eller fritidsboende på stora markarealer då verk nr. 

2 och 3, står nära våra fastighetsgränser. 

Detta p.g.a att det i praktiken inte ges bygglov för bostad inom 40 db, vilket enligt beräkningar ser 

ut att ligga på ett avstånd omkring 700 meter från verken. 

Borde alltså inte få byggas något verk närmare än 7-800 meter/40 db från grannars fastighetsgräns. 

Patrik  

mailto:patrik.matsson@mail.com
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Success w1th wind. 

Låt oss höra dina synpunkter! 

eno energy Sweden AB avser att ansöka om miljötillstånd för uppförande och drift av nio vindkraftverk 

väster om Vimmelstorp och öster om Skeppshult i Gislaveds kommun. Projektet befinner sig just nu i 

samrådsfasen och vi vill därför gärna höra vad du tycker. Skriv ned dina synpunkter här. Alla skriftliga 

synpunkter skickas med i tillståndsansökan . 

... 
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Yttrande över samrådshandlingar vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun 
Föreningen God Livsmiljö Hylte inlämnar härmed synpunkter samrådshandlingar för 
vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun.

Vi kan först konstatera att vindkraftsanläggningens läge vid kommungränsen medför att de 
allvarligaste effekterna uppstår inom Hylte kommun. Hit hör

 hälsofarliga störningar av hörbart pulserande lågfrekvent ljud
 hälsofarliga störningar av ohörbara infraenergipulser
 stressande ljus och skuggstörningar
 nedpressning av kalluft
 förstörd landskapsbild
 intrång och förlorad rådighet
 förlorade fastighetsvärden
 eftersatt fastighetsunderhåll och successiv förslumning.
 förstörd livskvalitet, naturupplevelser och rekreationsmöjligheter
 försämrat jaktutbyte
 destruktiv påverkan av den biologiska mångfalden och ekosystemen
 destruktiv påverkan på lokala skyddsvärda fladdermusarter och generell skada på de

europeiska migrerande högriskarterna. Allvarligt insektshot mot skogsbruket.
 risker för markvibrationer
 risker för infiltration till grundvatten och ytvatten

Hälsofarliga störningar av hörbart pulserande lågfrekvent ljud och ohörbara 
infraenergipulser. 
Vi har genom tidigare projekt konstaterat att ljudstörningar från Hjuleberg i Falkenbergs kommun är
störande för bosatta tre km från anläggningen och samma sak gäller Eon:s 6 verk i Fröslida-området
som är störande på över 2,5 km från verken, när vinden ligger på från verken, under specifika 
väderleksförhållanden eller när vindhastigheten överskrider beräkningskriteriet 8 m/s. Dessa 
uppenbara felberäkningar och missförhållanden gäller generellt för hela Sverige, där det idag finns 
klagomål från över 70 vindkraftsanläggningar. Problemet är globalt.

 Enligt en engelsk rapport till WHO noterades beteendeförändringar hos barn i två skolor på
2 resp. 5 km från vindkraftverk, när vinden låg på från verken.

 franska medicinska akademin har nyligen bekräftat att vindkraftverk orsakar sjukdomen
"Vindturbinsyndrom" (Paris, 2017-05-19). Akademin har studerat hundratals vittnesmål som
visar stora symtom på sjukdomar samt en internationell syntesrapport om hälsovetenskap
och riskbedömningar om detta fenomen. Den har dragit slutsatsen att vindkraftverk på allvar
påverkar invånarnas välbefinnande och hälsa. Bullret utgörs delvis av ohörbart infraljud som
kan förorsaka "fenomen av resonans eller pulsationer" och omformas till irriterande



vibrationer. Psykologisk påverkan genom försämring av sömnkvaliteten, stress, depression, 
ångest, minnesproblem, intresseförlust för andra och en minskad av professionell prestation.

 Polens regering har 2016 fastställt lag som fastställer minst 2 km mellan bostad och
vindkraftverk.

 Tyska delstaten Bayern, som fastställt avstånden 10-15*totalhöjden eller 1,5 -3,4 km mellan
bostad och vindkraftverk.
Vi kan konstatera att tillämpade beräkningsmodeller är direkt olämpliga för
långtidsexponering av pulserande buller från vindkraftverk, där roterande bullerkällor ligger
150-200 m över marknivån.

Exploateringen har nu närmast proportioner av medvetet medicinskt experiment. Centralmaktens 
förlängda arm har sedan länge framtvingat en egen irrelevant ”praxis” om 40 dBA, trots att 
Naturvårdsverket rekommenderar 35 dBA vid område med lågt bakgrundsljud, lågfrekvent ljud och 
tonalt ljud (motsvarar störning från dunket vid vingarnas tornpassage). Det är nu inte frågan om att 
bygga mer vindkraftverk på olämpliga platser, utan problemet är hur staten ska tillrättalägga redan 
gjorda misstag. 
Ett exempel är Kvilla i Torsås kommun, Kalmar län, där kommunen beslutat att ljudnivån ska 
sänkas till 35 dBA, efter yttrande från Arbetsmiljöhygieniska enheten vid Linköpings Universitet. 

Totalt är 26 platser inom Hylte kommun, berörda av hörbart störande ljud inom tre km. Varav 15 är 
upptagna i bullerberäkningen.
Därtill är 50-tal platser plus fritidsbyn vid Simmarydsnäs, påverkade av ohörbara kraftigt 
modulerande infraenergipulser mellan 3-6 km.  
Hylte kommun 
AM Intaget 3128 1629 1380 2815 1458 2013 2009 2730 1740
N Hultet 3051 1411 1183 2698 1330 1874 1793 2647 1549
P Äckran 3379 1436 1359 2994 1627 2151 1838 2971 1729
Q Rudetorpet 3464 1053 1209 2990 1683 2127 1453 3054 1549             
S Kärringanäs 3668 894 1334 3118 1945 2278 1214 3266 1583
T Kärringanäs 3701 896 1370 3141 1993 2308 1193 3302 1602
U Kärringanäs 3740 949 1407 3186 2022 2349 1254 3339 1649
V Kärringanäs 3950 1129 1621 3385 2244 2556 1394 3552 1845
W Kärringanäs 4030 1192 1705 3457 2336 2635 1434 3633 1916
X Holmseryd 4485 1626 2185 3888 2830 3091 1787 4095 2357
Y Holmseryd 4592 1734 2297 3992 2944 3200 1884 4204 2464
Z Holmseryd 4713 1855 2408 4118 3051 3319 2016 4323 258 
AA Kråkåskulle 4791 2296 2892 4121 3527 3537 2141 4471 285238,0
AB Gräsholmen 3899 2027 2484 3227 3003 2832 1692 3638 2294
AC Eneberg 3268 1301 1723 2594 2243 2106 940 2972 1534
Lilla Skog 2 fastigheter.  1,6 km. Här reflekteras ljudet över Yttern med halverad dämpning
Stora Skog 2 fastigheter. 1,7 km. Här reflekteras ljudet över Yttern med halverad dämpning
Eseryd. 2 fastigheter, 3,7 km. Esehylte. 1 fastighet, 3,25 km. Skiften. 1 fastighet, 2,9 km.
Hastaböke. 1 fastighet, 3,0 km. Bäckanäs. 1 fastighet, < 3,0 km. Skogsholm. 1 fastighet, < 3,0 km.
Därtill 3-6 km: Bänkarekull (2), Bökhult (3), Fängsjö (4), Allbo (1), Sotaryd (4), Björnaryd (4), 
Boarp (9), Norra Fagerhult (4), Hokhult (2), Norra Ekeryd (4), Bråta (1), Gunnalt (4), Erikstorp (3), 
Simmarydsnäs (4) med fritidsby (20), Jälluntofta med camping.

Gislaveds kommun
Flera placeringar är direkt olämpliga och ohälsosamma vid långtidsexponering
A Tronebo 2550 1360 1502 1876 1830 1537 965 2286 1186
B Tronebo 2484 1203 1330 1810 1671 1404 815 2200 1017



C Tronebo 2671 1160 1376 1996 1779 1556 757 2381 1096
D Tronebo 2676 1138 1359 2002 1768 1552 735 2384 1083
E Tronebo 2795 1292 1541 2121 1950 1717 886 2518 1267
F Tronebo 2787 1307 1551 2113 1955 1717 902 2512 1274
G Lunnaström 2817 768 1115 2156 1640 1556 367 2485 930
H 957 2943 2338 1354 1680 1589 2989 885 2278
I Vimmelstorp 1674 1993 1386 1558 771 1087 2157 1313 1481
J Vimmelstorp 1867 2128 1536 1797 968 1330 2326 1526 1673
K Vimmelstorp 2093 1882 1318 1928 852 1323 2119 1724 1514
AD 1824 2243 1647 1799 1062 1388 2433 1500 1771
AE Vimmelstorp 1781 2346 1747 1798 1148 1441 2528 1474 1857
AF Vimmelstorp 1790 2394 1795 1823 1196 1483 2576 1491 1905
AG Tånga 1087 3917 3413 1657 2869 2468 3795 1497 3187
AH Gökabo 1092 3884 3321 1766 2704 2423 3836 1426 3164
AI Vimmelstorp 1007 3051 2446 1442 1786 1698 3099 972 2387
AJ Stockanäs. 1035 3068 2462 1471 1802 1721 3119 1001 2407
AK Vimmelstorp 1181 3327 2720 1685 2059 1980 3380 1215 2668
AL Koshult. 1147 3296 2689 1648 2028 1945 3346 1178 2635
AN Vimmelstorp 2200 2171 1617 2118 1146 1586 2418 1859 1816
AO Vimmelstorp 1758 2601 1998 1871 1383 1622 2772 1499 2092
I Vimmelstorp 1674 1993 1386 1558 771 1087 2157 1313 1481
J Vimmelstorp 1867 2128 1536 1797 968 1330 2326 1526 1673
K Vimmelstorp 2093 1882 1318 1928 852 1323 2119 1724 1514
L Vimmelstorp 2140 1910 1353 1981 902 1377 2154 1773 1558
Ett storta antal berörda platser inom 3 km är inte upptagna t.ex. Brunnsgård 1,79 km (plus 3 verk på
ca 2,4 km), Sonnaryd (direkt vid vatten), Yrhult, Hylte, Bjärnared, Bälaryd, Staffansbo, Stjärnelid, 
Brunngården. 

Därtill ett stort antal kommuninnevånare inom 3-6 km. Bl.a. tätorterna Skeppshult 4,4 km och 
Smålandsstenar 4,8 km, där inverkan av infraenergipulser är sannolik. Finska mätningar med 
mikrobarometerteknik visar effekt på långa avstånd. Bilaga 1 visar mätningar i ett kök beläget 1,5 
km från en vindkraftspark om 8 Vestas 112. Vid 75 %-ig kapacitetsgrad uppmättes ”peaks” på 78-82
dB infraenergivågor. Detta är långt över örats och kroppens känsel- och upplevelsegräns om 61 dB 
som konstaterats av den australiske akustikern Cooper. 

I stort sett alla värden ligger över 35 dBA. Detta indikerar stora störningseffekter efter korrigering  
av beräkningsvärdet till 40-50 dBA, samt hänsyn till en rad meteorologiska effekter som medför 
temporärt höga max-värden (60 dBA), individuell känslighet och medicinska effekter på människor.
T.ex.

 olämpligt mätvärde. dBA-filtrering utesluter över 60 % av energiinnehållet. Detta var
orealistiskt redan för 20 år sedan vid verkshöjden 30 m och är idag direkt missledande. En
höjning av 10 dB lågfrekvent ljud (<20 Hz) ger endast en höjning av dBA-värdet med 0,2
enheter (Rich James).

 olämpligt dygnsmedelvärde. Ologiskt då människan inte hör medelvärden. Direkt missledande
för pulserande vindkraftsbuller, då dess höga max-värden inte redovisas.

 irrelevant regelvärde för lågfrekvent ljud (Folkhälsomyndigheten). Lägsta värde vid 31,5 Hz,
medan problemen med infraenergi-påverkan ligger vid 1-5 Hz.

 beräkningsfel Nord2000. Utesluter 5-8 dBA lågfrekvent ljud. (Öhlund och Thorén).



 beräkningsfel, cylindrisk ljuddämpning. Halverad dämpning/dubblerat avstånd. Gäller
lågfrekvent ljud och infraenergipulser efter 700 m. 3 dBA mot normalt 6 dBA. Får stor effekt
efter 1000 m (1000/2000/4000/8000 m).

 medvindseffekter. Ger turbulens med band av högre ljudnivåer över tredubbelt avstånd. Conny
Larsson. Långtidsmätningar Dragarliden.

 amplitudmodulerat ljud. Korta sekvenser (10 sek-5 min), mest nattetid. 5-8 dBA över beräkning.
 OAM. (Other Amplitudemodified). Nytt begrepp. Plus 2 dBA. Först mätbart efter 1000 m.
 Heigthened zones. Smala band av samverkande ljud i skärningspunkten mellan flera ljudkällor.

Kan ge plus 8 dBA och är svåra att mäta.
 Superverkens påverkan av Low Level Jet Winds. Som särskilt nattetid når vindhastigheter om

10-20 m/s vid 100-500 m, medan vinden helt avtagit på marknivå. Nuvarande regel 8 m/s är
orealistisk.

 Effekter av inversion, refraktion, luftfuktighet, topografi, vattenytor (halverad dämpning), hård
mark, intern placering av verk, snabba förändringar av vindhastighet och vindriktning,
väderfronter, regn och hagelskurar, beläggning och slitage på vingar kan ge kumulativa max-
effekter på 10-20 dBA.

 nedisning. Kan ge höjd ljudnivå om 10 dBA.
 Invändig resonans. Ljudförstärkning inomhus om 2 dBA.
Dessa fel redovisas inte i beräkningarna.
Tillämpade mätmetoder är dessutom inte relevanta för det mänskliga hörselsystemet. Normalt
använda mätapparater beräknar medelvärde per 125 millisekunder. Amerikansk rapport
(Bray/James) visar att mätapparater som kan registrera ljud per 10 millisekunder redovisar ”peaks”
på ytterligare 5-7 dB. Detta ska jämföras med människans uppfattningsförmåga, som kan registrera
ljudriktning per 2 millisekunder. Dessutom reservation för mätapparater som baseras på
mikrofonteknik, vilka ger mycket osäkra värden under 10 Hz. Idag rekommenderas
mikrobarometerteknik i detta frekvensområde. Mätproblemet är globalt och känt av myndigheterna
sedan länge.
Kraftfullt agerande har gjorts av folkrepubliken Kina, som begärt revidering av ISO-standard
61400-11 för mätning av vindkraftsbuller, så att den kompletteras med regelverk för mätning av
amplitudmodulerat ljud, lågfrekvent ljud och icke hörbara komponenter, vilket kan tolkas som
infraenergipulser.
UN:s miljökonferens 2015 i Montevideo inräknade vindkraft som ett miljöproblem och World Bank
Group (Världsbanken) har fastställt Guidelines för vindkraft, där bullerberäkningarna ska baseras på
bakgrundsljud och ljudtyp, vilket ska tolkas som beräkning enligt cylindrisk ljudutbredning.
Vi har också noterat att Eon inte klarat att uppfylla tillståndsvillkor för immissionsmätning vid
fastighet för 6 verk vid Fröslida, p.g.a. av svårighet att hitta lämpligt mättillfälle och medgivits
övergång till beräkning av bullervärde.
Revidering av WHO:s Guidelines for noise in Europe pågår och förväntas skärpa regelverket för
lågfrekvent ljud.
Redan här inses klyftan mellan teknokratisk beräkning och verklig upplevelse av det specifika
pulserande vindkraftsbullret.
 Myndigheter och domstolar vägrar att kommentera framförda fakta, som visar höga
pulserande infraenergivågor under 31,5 Hz. Dessa tunga pulserande vågor når mycket långt och kan
också höjas genom interferens eller invändig resonans i byggnader.
Nedanstående bild visar frekvensspektrum för infraenergi som når 83 dB, vid 500 m. (Äldre verk).
Då dämpningen endast är 3 dBA per dubblerat avstånd (1000/2000/4000/8000 m) erhålls
infraenergivågor med styrkan 68 dB vid 8 km, vilket överensstämmer med finska mätningar med
mikrobarometer. Detta är allvarligt då Folkhälsomyndigheten ännu inte agerat för att sätta
gränsvärden under 31.5 Hz, medan det tyska regelverket för länge sedan satt gränsvärde ned till 8
Hz och som når kritiska nivåer.



3.2. dBA DÖLJER VERKLIGHETEN 

Den mänskliga upplevelsen
Redan 2004-2007 konstaterade Pedersen/Persson-Waye, i en klassiskt studie att vindkraftsbuller är 
2-3 gånger mer störande än trafik- eller flygbuller, vid samma ljudnivå. Detta har bekräftats i en rad 
internationella studier. 
Flera forskare (Kelley, Cooper) har nu också konstaterat en känsel/upplevelsetröskel vid 50-62 dB 
för ohörbara infraenergipulser och lågfrekvent ljud. 
Förmågan att uppfatta ljud är starkt individuellt. Antalet nervtrådar i hörselnerven från örat till 
hjärnan varierar mellan 15-20.000. Lägre frekvenser kräver högre ljudnivå för att höras. 
Människans hörselkurva är baserad på ett medelvärde för unga vuxna. Hälften av befolkningen är 
därmed känsligare för ljud. Äldre personer förlorar hörsel i högre frekvenser, vilket gör det 
lågfrekventa ljudet mer störande. Hörselkurvan saknar också relevans för barn, ungdom och 
personer med hörseldefekter. 2 % av befolkningen har en hörselkurva som ligger 12 dBA under 
normalkurvan, vilket innebär att normalkurvan upplevs 3-4 gånger starkare. Max-ljuden blir då 
ännu mer stressande. I synnerhet under nattetid, från pulserande lågfrekvent ljud när 
omgivningsbullret är lågt. Ljudnivån vid dessa frekvenser ökar 20-30 dB när det blåser över 8 m/s. 
En ökning med 8-10 dBA motsvarar en fördubbling av ljudupplevelsen. En höjning från 20 till 50 
dBA upplevs därför 8 gånger starkare.  Vi vet att man inte kan vänja sig vid bullerstörningar utan att



de snarare blir sensiviserande och förstärks. Vi vet att barnens talutveckling försämras och att detta 
hämmar studieresultat och yrkesutbildning. Störningseffekten förstärks när verken är synliga och 
ständigt påminner om negativa ljudupplevelse och frustration över intrångets förlust av 
rekreationsmöjligheter, barndomens landskapsbild, fastighetsvärden och framtid. Vi är starkt oroade
av laboratoriestudier, som visar att lågfrekvent ljud och infraenergi har skadliga effekter på hjärnan 
och verkar sammandragande på blodkärl etc. 
 C. Kasprzak har studerat hur infraljud från vindkraftverk (< 20 Hz) påverkar förändringar av

hjärnans EEG-signaler. Ljud inspelades på ett avstånd av 750 meter från ett vindkraftverk och
frekvenser över 20 Hz utsorterades. Effekten av en 20 minuter lång infraljudsexponering
undersöktes. Analys av EEG-signalerna visade ändringar i EEG-mönstren och reducering av
hjärnans aktivitet under de fyra olika sömnfaserna

 Vaket tillstånd. Thetavågor med en frekvens av 4–7 Hz.
 Sömnfas 1. Alfavågor med en frekvens av 8–12 Hz.
 Sömnfas 2. Betavågor med en frekvens av 12–16 Hz.
 Sömnfas 3. Djupsömn. Mycket långsamma och kraftiga deltavågor på 1–3 Hz.
De normala värdena återvände efter att bullerexponeringen avbröts.
Det ska noteras att experimentet varade i 20 minuter. Det finns således anledning att befara att
effekterna är betydligt större för personer som permanent utsätts för detta ljud och i synnerhet från
större vindkraftsparker.
Det kan inte uteslutas att kombination av nevrofysisk stress och återkommande sömnstörningar är
orsak till de varierande hälsoproblem som drabbar de som är ständigt utsatta. Effekter av
amplitudmodulerat ljud eller OAM bör också utvärderas.
 Tyska läkarförbundet har 2014-12-14, redovisat material om studier av infraljud. Större verk
med längre vingar och högre vindhastigheter ger kraftigt infraljud
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/12/141216_
%C3%84rzteforum_Abstand1.pdf
Här sägs att patogena effekter av lågfrekventa ljudvågor är frikopplat från normala upplevelser på
grund av att ljuduppfattningen inte bara är begränsad till hörseln. Idag är det känt att uppfattning
kan påvisas i de yttre hårcellerna i innerörat (OHCs) och balansorganen. Denna bearbetning kan
upptäckas vid EEG undersökningar och resultera i sjukdomssymtom (Ising 1978, Kasprzak 2010,‐
Krahé 2010, Holstein 2011). Båda dessa extraaurala mekanismer har visat sig mycket känsligare för
infraljud än den normala hörselfunktionen.
Yttre hårceller (OHCs) har vid 10 Hz en uppfattningströskel vid 60 dB, vilket är 35 dB känsligare
än innerörat. Balansorganen har en påverkanströskel vid 75 dB eller 20 dB känsligare än innerörat
vid 10 Hz.
Det innebär att infraljud från ett vindkraftverk med källjudet 106 dBA påverkar de yttre hårcellerna
på 10 km (10 Hz, 60 dB) och det vestibulära systemet (balansorganet) på 7 km (16 Hz, 60 dB).
Det ligger också i nivå med den upplevelsetröskel på 51-61 dB som redovisats av Kelley (1985) och
Cooper (2014).
 Svenska forskare (Persson Waye, Rylander) redovisade redan 2001 uppkomst av irritation, störd
koncentration och sömn, vid exponering av lågfrekvent buller.
 Infrasound increases intracellular calcium concentration and induces apoptosis in hippocampi of
adult rats. Liu Z   et al 2012. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946944  .
Kortfattat visas att en period av infraljudsexponering (90 resp. 130 dB, 2 tim/dag) inducerades
apoptos (celldöd) och höjda Ca-nivåer i hippocampus, vilket tyder på att infraljud kan orsaka skador
på det centrala nervsystemet (CNS).
Notering: Hjärnans signalsystem baseras på elektronutbyte mellan Ca-joner. Dessa effekter samt
påverkan av immunsystemet rapporteras i andra rapporter.
 Involvement of cannabinoid receptors in infrasonic noise-induced neurnal impairment.
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2015 aug 9; 47 (8): 647-53. Epub 2015 9 juni.
http://www.pubpdf.com/pub/24002225/Glial-cell-expressed-mechanosensitive-channel-TRPV4-

mediates-infrasound-induced-neuronal-impairment.

http://www.pubpdf.com/pub/24002225/Glial-cell-expressed-mechanosensitive-channel-TRPV4-mediates-infrasound-induced-neuronal-impairment
http://www.pubpdf.com/pub/24002225/Glial-cell-expressed-mechanosensitive-channel-TRPV4-mediates-infrasound-induced-neuronal-impairment
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946944
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21946944
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/12/141216_%C3%84rzteforum_Abstand1.pdf
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/12/141216_%C3%84rzteforum_Abstand1.pdf


”Överdriven exponering för infraljud, en typ av lågfrekvent men högintensivt ljudbuller som 
genereras av tunga transporter och maskiner, kan orsaka vibroakustisk sjukdom som är en 
progressiv och systemisk sjukdom och resulterar slutligen i dysfunktion i centrala nervsystemet. 
Våra tidigare studier har visat att glialcellmedierad inflammation kan bidra till infraljudsinducerad
neuronal försämring. Här visar vi att cannabinoidreceptorer (CB) kan vara involverade i 
infraljudsinducerad neuronskada”. Alltmer grundforskning visar att fortsatt förnekelse av 
portugisiska rapporter om vibroakustiskt syndrom är ohållbar.
 Den senaste rapporten ”Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound
administered near the hearing threshold ± Evidence from fMRI” (Weichenberger et al, 2017-04-12),
är starkt oroande. Studien är baserad på Funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), som är en
röntgenologisk metod, som löpande visar röntgenbilder vid neurologisk aktivitet i olika hjärncentra.
Rapporten konstaterar bl.a. Påverkan av dessa hjärnområden som reaktion på infraljud under eller
nära hörseltröskeln, kan sålunda spegla en initial stressrespons av kroppen. Främjad
symtombildning efter upprepad stimulering är en ytterligare riskfaktor.
 Chronic exposure to low frequency noise at moderate levels causes impaired balance in mice.
Ohgami et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22768129
LFN har rapporterats påverka balansen hos människor. Forskarna undersökte om kronisk
exponering av LFN vid en måttlig nivå på 70 dB SPL påverkar det vestibulära balanssystemet hos
möss. Mössen exponerades under 1 månad vid 100 Hz på ett avstånd av 10-20 cm.
Beteendeanalyser m.m. visade försämringar i balans i LFN-exponerade möss men inte hos icke-
exponerade möss. Immunohistokemisk analys visade ett minskat antal vestibulära hårceller och
ökade nivåer av oxidativ stress. Resultatet visade vikten av att överväga risken för obalans vid
kronisk exponering för LFN på en måttlig nivå.
 Estimation of environmental low frequency noise– a comparison of previous suggestions and
the new Swedish recommendation. Persson-Waye Kerstin.
Modulationsfrekvenserna 1 Hz, 6 Hz och 2,5 Hz visade ha en negativ inverkan på prestanda
(Benton och Leventhall 1986), reducerad vakenhet (Landström et al. 1985) respektive
negativ effekt på sömnighet (Persson et al. 1993). Landström et al. (1996) fann sedan att
modulationsfrekvenser på ca 3 Hz var mest störande vid lågfrekventa ljud. Resultatet stöddes i en
ny studie där personer som kunde anpassa sig till det mest behagliga ljudet undviker intervallet 3 till
5 Hz (Bengtsson et al 2004). I enlighet med resultat som erhållits av Zwicker och Fastl (1999).

 Flera rapporter visar att den individuella ljudkänsligheten har mycket stor betydelse för
belastning av lågfrekvent ljud. Detta visades i rapporten Low frequency noise enhances cortisol
among noise sensitive subjects during work performance. Waye KP, Bengtsson J, Rylander R,
Hucklebridge F, Evans P, Clow A.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11833738
Två grupper testades vid 40 dBA lågfrekvent respektive normalt referensljud. Den ljudkänsliga
gruppen visade mer stresspåverkan och störning av lågfrekvent ljud.
 Ett 40-tal liknande rapporter har sammanställts i länkarna
http://www.aweo.org/infrasound.htm
http://docs.wind-watch.org/Infrasound-wind-turbines-4-August-2015.pdf
Infraljud och Lågfrekvent ljud vid industriella vindkraftverk, Juli 2015. Rapporten är sammanställd
för en ”Multi-municipal Wind Turbine Working Group”.
 Dessutom bör långtidseffekter som diskuteras i portugisiska rapporter om begreppet Vibro
Acoustic Disease beaktas. Portugisisk rapport. Clinical Protocol for Evaluating Pathology
Induced by Low Frequency Noise Exposure.
http://docs.wind-watch.org/Euronoise2015-000601.pdf
Fyra portugisiska forskare C. Branco (Patolog), M. Alves-Pereira (Ph.D. Biomedical Engineer), A.
Pimenta (Neurolog) och J. Ferreira (Pneumolog) har under lång tid studerat påverkan av infra- och
lågfrekvent ljud (ILFN). Bl.a. på personer som levt intill vindkraftverk. Rapporten presenterades på
den årliga konferensen för bullerforskning, Euronoise 2015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22768129
http://docs.wind-watch.org/Euronoise2015-000601.pdf
http://docs.wind-watch.org/Infrasound-wind-turbines-4-August-2015.pdf
http://www.aweo.org/infrasound.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11833738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clow%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11833738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11833738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hucklebridge%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11833738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rylander%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11833738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bengtsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11833738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waye%20KP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11833738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohgami%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22768129


Forskarna har fastställt en rad indikationer på ILFN-påverkan (med reservation för icke medicinsk 
kompetens).
 När förtjockad hinna runt hjärtat (pericardia) observeras genom ekokardiografi och ingen

medföljande diastoliskt dysfunktion finns, tyder det på betydande ILFN-exponering.
 Pannlobsförändringar i hjärnan har observerats hos ILFN-exponerade individer, som liknar dem

hos äldre och hos patienter med degenerativa processer.
 Undersökningar av hjärnstammen kan visa om patienten har dysfunktioner som kan kopplas till

ILFN. Nervcentrum för andning sitter i hjärnstammen. ILFN-exponerade individer visar delvis
nedsatta autonoma andningsreflexer.

 Bronkoskopi.  Hos patienter med vibroakustiskt syndrom (VAD) observeras missbildningar i
luftstrupen och bronkerna. Studier av biopsier avslöjar samma funktioner som iakttagits för
ILFN-exponerade människor. På senare tid kan röstakustisk analys komplettera ovanstående
diagnoser.

 Hemostas och koaguleringsparametrar. Vid extrem stressmiljö har förhöjd hyperkoagulering
dokumenterats. Hos ILFN-exponerade individer observerades spontan trombocytaggregation i de
mest allvarliga fallen. Dessa värden är också onormalt höga hos alla VAD patienter.

 Immunologiska parametrar och autoimmuna sjukdomar. Särskilt kollagena sjukdomar, är vanligt
bland de mer ILFN-exponerade individerna. Vid djurförsök sågs att ILFN-exponering ger
tidigare debut och högre dödlighet än hos den icke-bullerexponerade kontrollgruppen.

 För diagnos måste en omfattande historik av patientens bullerexponering göras om patientens
symptom är förknippade med alltför höga ILFN. Även i prognostiskt syfte. Historiken ska börja
med fostrets exponering, som beror på moderns yrke och bostadsvillkor. Exponering under
barndomen är viktig med tanke på de cellulära processer som inträffar under människans fysiska
och känslomässiga tillväxt. Sovrummets förhållande till bullriga miljöer, yrkesmässiga
exponeringar och olika typer av fritidsbuller måste också beaktas.

 Dessutom bör långtidseffekter som diskuteras i portugisiska rapporter om begreppet Vibro
Acoustic Disease beaktas. Portugisisk rapport. Clinical Protocol for Evaluating Pathology
Induced by Low Frequency Noise Exposure.

 Risker för hörselskador på foster
Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet har i en studie redovisat att risken för
hörselskador hos barn ökar med 80 procent om deras mödrar under graviditeten arbetar i miljöer
med höga bullernivåer.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foster-kan-skadas-av-hogt-buller
Det är i den 26e graviditetsveckan som hörselorganen utvecklas och blivande mammor som arbetar
med en bullerexponering på över 85 decibel kan få barn med försämrad hörsel. Studien baserades
på 1,4 miljoner barn födda mellan 1986 och 2008. Det bör noteras att effekter av infraljud inte
studerades och att en vuxen människa som  påverkas av infraljud från vindkraftverk upplever
obehag redan vid ca 60 dB enligt Kelleys NASA-studie  av det första 2 MW-verket i USA (1985).
Detta har nyligen ”återupptäckts” av Steven Cooper Australien 2014. Ljudstyrka och max-värden
förstärks vid högre vindhastigheter och av flera samverkande verk.
 Finska mätningar med mikrobarteknik visar 90 dB infraenergi vid 1,5 km, 80 dB vid 15 km och
75 dB vid 45 km. Dessa uppgifter måste utvärderas på den svenska sidan och för att utvärdera
riskerna och revidera regelverket.
 långvarig exponering ger effekter vid lägre ljudnivåer. Arbetsmiljölagstiftningens begrepp
halveringsnivå, för bedömning av tillåten dos-nivå vid långvarig exponering måste tillämpas.
Halveringsnivån anges ligga mellan 3 dBA (Sverige) och 5 dBA (USA). Det innebär att
exponeringstiden ska halveras om en person exponeras för en ökad ljudnivå med 3-5 dBA. De
faktiska höjningarna över bakgrundsljudet är ofta 20-30 dB i frekvensområdet 1-200 Hz. Dessa
dosnivåeffekter måste utvärderas av Folkhälsomyndigheten.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foster-kan-skadas-av-hogt-buller


Vi kan således konstatera att tillräckliga bevis nu finns för allvarliga hälsoeffekter vid långsiktig 
exponering av vindkraftsbuller och infraenergipulser. Detta innebär att Miljöbalkens 
försiktighetsprincip måste tillämpas och att projektet ska avvecklas.
Detta krav förstärks i Regeringens Lagrådsremiss – Miljöbedömningar, 27 april 2017, avseende
implementering av EU:s tilläggsdirektiv i Miljöbalken. Regeringen instämmer med 
Folkhälsomyndigheten, om att ”såväl akuta som långsiktiga effekter samt kumulativa eller samlade
effekter på människors hälsa är viktiga och bör lyftas fram”. 
 nedkylning av det lokala klimatet med 2-4 0C, genom nedpressning av kalluft i den kraftiga

turbulensen bakom vindkraftverken. Det kan medföra avtagande kylningseffekt upp till 10 km.
Detta får betydande effekt på människor och miljö i redan kallt klimat. Miljökonsekvens-
beskrivningen uppfyller inte kraven i Århus-konvention och EU:s MKB-direktiv. Mark- och
miljööver-domstolen har i domen MÖD 2012:19, konstaterat att en MKB inte kan godkännas
om det saknas en redovisning av hur verksamheten kan komma att påverka en miljökvalitets-
norm (bra boendemiljö) och att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en identifiering,
beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra.
Under vår- och sommartid uppstår det nattetid en annan effekt när uppvärmd luft nedpressas,
så att daggbildning uteblir. Detta kan få uttorkningseffekter på späda växter under känslig
växtfas.

 förstörd landskapsbild. Synbarhetsanalys saknas. Verken kommer att vara synliga över 10-20
km. Detta berör många fastigheter i denna del av de båda kommunerna, samt fritidsområden i
Simmarydsnäs och Jälluntofta. Det bristande underlaget ger inte möjlighet att analysera
synligheten från Skeppshult, Smålandsstenar, Kållerstad etc.

 intrång och förlorad rådighet. Förlorade fastighetsvärden och förutsättningar för framtida
utveckling, turism m.m. Potentiella skadeståndsprocesser kan inte uteslutas. Kommunerna har
inte prövat ansvarsfrågan och skadeersättning för dessa påtvingade ekonomiska förluster. Detta
måste dock underställas faktum att ekonomiska värderingar nu överskuggas av kunskaper om
de allvarliga hälsoeffekterna som uppstår vid långtidsexponering och som inte kan värderas i
pengar.

 successivt försämrad boendestandard, genom nedslitning av bostäderna och minskat incitament
till fastighetsunderhåll, vilket leder till omodern standard och en långsam förslumning av den
genuina kulturbygden.

 försämrat utbyte av jakt och fiske. Engelsk studie (2015) visar att grävlingar som vistas 1 km
från vindkraftverk har 260 % högre kortisolvärden än de som lever 10 km från verken. Polska
studier visar lägre slaktvikter för svin närmare vindkraftverk. Svenska studier visar att renar
successivt väljer betesmarker längre bort från verken, där betestrycket ökar. Försämrade jakt- 
och naturupplevelser.

 inskränkta möjligheter för fritidsaktiviteter, naturupplevelser, svamp o bärplockning m.m..
 destruktiv påverkan av den biologiska mångfalden och ekosystemen, genom dels påverkan på

lokala skydsvärda fladdermusarter och generell skada på de europeiska migrerande
högriskarterna. Slakt av 500 000 fladdermöss per år vid euoropeiska vindkraftverk, dubbla
svärmningar genom klimateffekter och nya invasiva arter medför ett allvarligt insektshot mot
skogsbruket. Enligt Naturvårdsverkets CLEO-rapport medför detta ökad stress på barrträden,
som i skyddande syfte avger mer terpentener som ombildas till skadligt ozon. När ozonet
kommer in i barrens och bladens öppningar uppstår en mycket skadlig ozolytprocess. I
rapporten behandlar skogsstyrelsen detta detaljerat (ca 50 sidor) och ser ingen förbättring fram
till 2050.
Naturvårdsverkets reviderade rapport (6740, maj 2017), Vindkraftens påverkan på fåglar och
fladdermöss, anger att flera länder redan rapporterar att vissa högriskarter redan reducerats så
att populationen hotas på sikt. Enligt rapporten är dödssiffran ca 11 fladdermöss per
vindkraftverk och år. Rapporten rekommenderar driftstopp vid 6 m/s och under vissa tider.



Detta är i underkant då vissa fladdermössarter flyger vid upptill 8 m/s och under betydligt 
längre längre tid. Fokus är lagd på lokala populationer, medan högriskarterna löper betydligt 
större risk såväl inom Sverige som under de långa vinterflyttningarna. De migrerande arterna är
endast bofasta under 6 veckor, varefter de löper mycket större risk då de följer insektssvärmar 
som av vindarna fördelas över landskapet. Ibland 10 km från kusterna. Detta pågår ända fram 
till oktober innan de lämnar landet. Tyska forskare har sedan konstaterat att sent ankommande 
honor löper störst risk att dödas, vilket förstärker hotet mot de lågproduktiva arterna.
Genomförd fladdermusinventering saknar allt bevisvärde mot bakgrund av de mycket 
detaljerade och höga inventeringskrav som ställs i EUROBATS GUIDELINES 2015.  
Regelverket avråder från etablering av vindkraft i alla typer av skog. 

 risker för markvibrationer. Vindkraftverk alstrar tunga geologiska markvibrationer som kan
ledas mycket långt och är mätbara över 20 km. Skotskt mätstation för jordbävningar,
vulkanutbrott och atomdetonationer kräver säkerhetsavstånd på 80 km. Vibrationerna är av två
slag; Ytvibrationer i horisontell riktning och geologiska seismiska vibrationer som leds genom
berggrunden eller reflekteras till markytan från djupare sedimentlager och påverkar byggnader
med förstärkande effekt. Hypoteser har också ställts om vibrationerna kan ledas via
grundvattenbassänger. Italienska och skotska forskare har konstaterat att markvibrationerna är
kopplade till vindkraftverkens egna vibrationer under 20 Hz, som uppstår vid vingarnas
tornpassage. Kraftiga vibrationer i det lågfrekventa området är mätbara upp till 11-20 km vid
vindhastigheter över 10 m/s. T.ex. 1,7, 3,5, 4,5 Hz. Speciellt uppmärksammades toppen vid 1,7
Hz cirka 11 km från vindkraftverket. Vibrationer orsakas också av tornens egenresonans och de
svängningar som uppstår när vinden verkar direkt på tornet. Dessa är betydliga då över hälften
av verken tyngd finns i navhöjd och är mätbara när verken inte är i drift. Portugisisk rapport har
visat hur hästar fått kramper och böjda hovar vid vistelse i närheten av vindkraftverk och som
försvinner när de flyttas. Svenska studier visar att renar sig efter hand avlägsnar sig från dessa
områden. Dessa effekter är inte belysta i svenska miljöprövningsprocesser.
http://www.windturbinesyndrome.com/2011/seismologists-say-wind-turbines-produce-
airborne-infrasound-plus-ground-borne-vibration-up-to-6-8-miles-from-the-wind-farm-italy/

 risker för infiltration till grundvatten och ytvatten. Varje vindkraftverk innehåller ca 1,6 ton
smörjmedel och hydraulikvätska, frostvätska och transformatorvätska. Schaktningar frigör
metylkvicksilver, dioxiner, aluminium och tungmetaller. Halterna av Bromerade difenyletrar.
bedöms redan överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Perfluorerade och
Polyfluorerade ämnen (PFAS) är ett samlingsnamn för över 800 industriellt framställda
kemikalier. Vid provtagning av grundvatten i 19 lokaler i Hallands län, detekterades flera av sju
viktiga PFAS i alla lokalerna, varav två stycken preliminärt två gånger högre än
Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten. Naturvårdsverket har under 2015 genomfört
screening av 6000 prover och konstaterat allvarliga risker med PFAS i takt med utvecklingen av
bättre analysmetoder för perfluorerade ämnen.

Flera politiska partier har konsekvent framfört riksdagsmotioner för reducerade bullergränsvärden 
till 35 dBA. Dessa har lika konsekvent avvisats i de interna diskussionerna av centerpartistiska och 
miljöpartistiska miljöministrar. Märkligt agerande av partier som säger sig värna om 
landsbygdsbefolkningen och miljön. Domstolarna gömmer sig bakom den egenkonstruerade 
”praxisen” om 40 dBA, som idag är helt irrelevant. Varken miljöprövningsdelegationer eller 
domstolar tar upp de fakta som löpande presenteras om allvarliga hälsoeffekter. Detta gäller ända 
upp till Svea Hovrätt och Högsta domstolen, som t.ex. i fallet Örken (Hylte kommun) avvisar 
resningsbegäran med en enda rad, ”inga nya fakta har redovisats”. Detta bristande ansvar för 
folkhälsan strider mot Miljöbalkens portalparagraf och försiktighetsprincip.
Den svenska subventionerade vindkraftsexploateringen är naiv och gynnar i första hand 
internationella finansbolag eller markägare som oftast inte bor i närheten av verken.  

http://www.windturbinesyndrome.com/2011/seismologists-say-wind-turbines-produce-airborne-infrasound-plus-ground-borne-vibration-up-to-6-8-miles-from-the-wind-farm-italy/
http://www.windturbinesyndrome.com/2011/seismologists-say-wind-turbines-produce-


Centralmaktens cyniska inställning till de medicinska, miljömässiga och privatekonomiska 
effekterna som drabbar landsbygdsbefolkningen är beklaglig och ställer krav på de lokala 
beslutsfattarna att stoppa dessa medicinska experiment i avvaktan på en nationell omprövning. 
Det höjs idag röster för begränsning av vindkraften till ett mindre antal, väl lokaliserade och 
effektivare anläggningar, med stora vindkraftsfria områden däremellan. 
De föreslagna vindkraftverk kommer att få allvarliga långtidseffekter på 3-6 km in i Hylte kommun.
Sannolikheten är stor att infraljudseffekter även kan drabba större orter som Skeppshult och 
Smålandsstenar när kraftiga vindar ligger på från verken.   
Föreningen God Livsmiljö Hylte anser att detta projekt är felplacerat och innebär en allvarlig 
hälsorisk för ett stort antal invånare i Hylte kommun, vid långtidsexponering av lågfrekvent ljud 
och infraenergipulser. Projektet ska därför avslås i enlighet med Miljöbalken och principen om 
normal hederlighet, där ingen vill göra något mot andra än vad man själv inte vill att andra gör mot 
en själv.

Hylte 2017-05-25

Gert 
Ordförande
Föreningen God Livsmiljö Hylte 

Ove  Styrelseledamot
Föreningen God Livsmiljö Hylte 

Bilaga 1. Preliminary microbarometer measurements from Jäneskeidas, House 1



Preliminary microbarometer measurements from 

Jäneskeidas, House 1

30.6.2015 6pm – 1.7.2015 6am 

Measurements from inside a house, 1.5km distance from the nearest turbines of wind park consisting 8pcs of 

Vestas V112 3.3MW turbines. 

During the night 30.6. - 1.7. the wind was calm on the ground, but stronger at high. The wind park was producing 

> 20MW at times (75% of full capacity).

Production MW (blue curve) 
Wind m/s (red curve) 



Measurements were done by Infiltec's Infra-20 microbarometer, factory calibration. 

Case Jäneskeidas, House 1, kitchen 

30.6.2015 6pm – 1.7.2015 6am 



 
Comparison to results from house 87 of Cape Bridgewater Wind Farm Acoustic Study (Steven Cooper et al.) 

Case Bridgewater 1.5 km to nearest turbines Case Jäneskeidas 1.5 km to nearest turbines 

House 87 Turbine model: Repower MM82 2MW,  House 1, kitchen Turbine model: Vestas V112  

    

Mild wind 

Low wind, turbines  
production low 

High wind 
Turbines production high 

Mean sound pressure level dB(lin) (power spectral  
density) at different times during the night. 

Listen with 240X speed at: 
http://youtu.be/Fd64sxabuM M 

http://youtu.be/Fd64sxabuMM
http://youtu.be/Fd64sxabuMM


3.3MW, hub height 140m 
Appendices-Part-4.pdf, Appendix N43 

Result and suggestion from Cooper's report (page 219): 

    http://www.pacifichydro.com.au/english/our-communities/communities/cape-bridgewater-acoustic-study-report / 

hub height 69m 

http://www.pacifichydro.com.au/english/our-communities/communities/cape-bridgewater-acoustic-study-report/
http://www.pacifichydro.com.au/english/our-communities/communities/cape-bridgewater-acoustic-study-report/
http://www.pacifichydro.com.au/english/our-communities/communities/cape-bridgewater-acoustic-study-report/
http://www.pacifichydro.com.au/english/our-communities/communities/cape-bridgewater-acoustic-study-report/


 

 

The preliminary measurements 

from Jäneskeidas indicate that the 

wind turbine signature (WTS) 

exceeds clearly the Cooper's limit 

61dB. This measurement result 

matches with the experience of the 

nearby residents. 
 

 

    

Case Jäneskeidas, House 1, kitchen 





en störning i en annars lugn och stilla omgivning. Ögat dras omedvetet till rörliga objekt, 

vilket här och för oss får en påtagligt negativ inverkan eftersom omgivningen i övrigt är fri 

från sådana inslag. Också solljus som reflekteras mot rotorbladen kan ge besvär på relativt 

långt avstånd från verken. 

Det fotomontage som vindkraftsbolaget tagit fram för Käringanäs (fotopunkt 12} ger inte på 

något sätt en rättvisande bild av hur vindkraftverken kommer att framträda i byn. Vi bifogar 

en flygbild som visar ungefärlig plats där bilden är tagen, samt var bebyggelsen i byn är 

belägen. Av flygbilden framgår att bildvinkeln knappast kan vara vald för att ge en 

representativ bild av hur verken kommer att uppfattas från byn. Från samtliga tomter i byn 

blir de nio verken mer eller mindre fullt synliga, utom från just denna vinkel. Samma sak 

gäller för fotomontaget för Rudetorpet (fotopunkt 7}, även där är blir samtliga verk fullt ut 

synliga, utom vid den valda bildvinkeln. 

Sammanfattning 

Vi har förståelse för att vindkraft är ett steg på vägen mot ett minskat beroende av fossila 

bränslen och därmed minskad klimatpåverkan. För att vinna gehör för vindkraftens goda 

sidor menar vi att vind kraftexploatören också måste visa hänsyn till den omgivning man vill 

etablera sig i. Vår förhoppning är att eno energy Sweden AB, efter att ha fått del av våra 

synpunkter, ändrar vind kraftparkens utformning så att störningarna för byborna i Käringanäs 

minskar. 

Genom att avstå från att bygga de tre vindkraftverk som ligger närmast Käringanäs, verk nr 

2, 3 och 7, kan de störningar som oundvikligen kommer att uppkomma från 

vindkraftparken minskas betydligt. 

Vi som bor i Käringanäs vill inte tro annat än att ni lyssnar på oss och är beredda att visa 

hänsyn till våra önskemål om en god boendemiljö. 

Följande fastighetsägare/personer står bakom dessa synpunkter: 

Käringanäs 1:5, Käringanäs 1:6, Skatekull 1:7 

.............. V ................................. . 







Käringanäs 23 maj 2017 

Våra fastigheter tappar i värde 

Om vind kraftsprojektet Vimmelstorp genomförs innebär det att vi är flera fastighetsägare i 

Käringanäs som går miste om möjligheten att bygga ytterligare bostadshus på stora delar av våra 

fastigheter. Vi är flera som har sett möjligheten att för barns och barnbarns räkning stycka av tomt

mark med förhoppning om att de också blir boende i kommunen och att vi får en levande landsbygd. 

Eno Sweden Energy AB framställer det i svaret från samrådsanteckningarna som att de som verksam

hetsutövare inte kan påverka denna omständighet, att det är kommunen som beviljar bygglov och 

därmed äger frågan. 

Genom att etablera vindkraftparken, som medför de beskrivna inskränkningarna på både vår 

boendemiljö och rådigheten över vår egen mark, menar vi att de i allra högsta grad påverkar 

omständigheterna. Det är ju just deras etablering som medför att kommunen inte kommer att 

kunna bevilja bygglov för bostadsbebyggelse inom det berörda området. Det är vindkraftparken i 

sig som medför inskränkningarna, inte kommunens agerande till följd av vindkraftetableringen. 

Kommunen förväntas följa de riktvärden för buller som finns för att inte bidra till en boendemiljö 

som riskerar att påverka människors hälsa. Genomförs vind kraftsprojektet har kommunen ingen 

annan möjlighet än att avslå bygglovsansökningar inom 40 dB(A)-området. 

Vi har svårt att förstå hur det skulle kunna vara i kommunens intresse att minska förutsättningarna 

för människor att bo i kommunen och bidra till en levande landsbygd. 

Vi uppmanar därför Gislaveds respektive Hylte kommun att tillse att projektet inte medför inskränk

ningar på följande fastigheter: 

Käringanäs 1:5, Käringanäs 1:6, Skatekull 1:7 





Tronebo 
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Hanna Lind

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Hanna 
den 5 maj 2017 11:28'
SV: Inbjudan till samråd

Hej Erik 

Tack för ditt mail. Jag kommer att gå på föräldraledighet i början av juli men vidarebefordrar till projektledaren att ni 
vill ta del av fågelrapporten när den är klar.  

Trevlig helg! 

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 

Från: 
Skickat: den 4 maj 2017 15:43 
Till: Hanna 
Ämne: Re: Inbjudan till samråd 

Hej Hanna! 
Tyvärr kan ingen från Västbo Fågelklubb komma till mötet i dag. Men vi bedömer att det inte finns några 
fågelarter inom området för vindkraftsparken som blir direkt påverkade av en vindkraftsutbyggnad. 
Vi tar gärna del av den planerade fågelinventeringen i sommar. 
Hälsningar 
Erik 
ordf Västbo Fågelklubb 

From: Hanna  
Sent: Friday, April 7, 2017 12:28 PM 

Subject: Inbjudan till samråd 

Hej Erik 

Vi hade mailkontakt hösten 2014 angående en planerad vindkraftspark öster om Skeppshult i Gislaveds kommun. 
Projektet har sedan dess varit vilande men nu planerar vi att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen och skicka in 
tillståndsansökan. I samband med det genomför vi en ny samrådsprocess och tar in yttranden från berörda parter.  

En fågelinventering genomfördes av Calluna AB år 2013. Nu under våren och sommaren genomför de en uppföljning 
av tidigare resultat.  
Inventeringsrapporten från 2013 kan laddas ned via denna länk: 
https://www.dropbox.com/s/kmsxecmbnjhdqgj/F%C3%A5gelinventering.pdf?dl=0  
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Resultaten från uppföljningen redovisas inte förrän efter sommaren, men har hittills inte visat på några häckande 
örnar eller andra nya förutsättningar.  

Ni är välkomna att höra av er till mig om ni vill lämna ett skriftligt yttrande angående projektet eller 
inventeringsresultaten.  

Ni är också välkomna på det samråd som hålls med allmänhet och särskilt berörda den 4 maj, kl 18-20 i 
Smålandsstenars församlingshem (se bifogad inbjudan).  

Med vänliga hälsningar 

Hanna  

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 
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1 Inledning 

1.1 Administrativa uppgifter 

eno energy Sweden AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift 

av nio vindkraftverk på fastigheterna Vimmelstorp 2:5, 1:5, 3:3 m.fl. i Gislaveds kommun, Jönköpings 

län. Detta dokument utgör underlag inför det samråd som hålls med allmänhet och särskilt berörda 

enligt 6 kap. 4§ miljöbalken i maj år 2017. Underlaget är en uppdaterad version av det dokument som 

togs fram till samråd med myndigheter i mars samma år.  

Sökande  
eno energy Sweden AB  

Kontaktperson: Jens 

Konsult  
MiljöNavigatören Väst  

Kontaktperson: Hanna 

1.2 Historik 

Projektet ägdes och drevs ursprungligen av Hansa Vind AB. Hansa Vind genomförde i april 2013 samråd 

med Gislaveds kommun och länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Hallands län var inbjudna 

men avstod från att delta. Samråd hölls med allmänheten i juni 2013.  

Under våren och sommaren 2013 genomfördes en mängd utredningar i fält av Calluna AB, däribland 

naturvärdesinventering, fågelinventering, fladdermusinventering och arkeologisk inventering.  

Våren 2014 övergick projektet till eno energy Sweden AB. Eno energy lät genomföra en kompletterande 

fladdermusinventering i området under sommaren och hösten 2014. Ett förnyat samråd med myndig-

heter hölls i november 2014. Vid samrådsmötet deltog Gislaved och Hylte kommun. Länsstyrelsen i Jön-

köpings län avstod från att delta. Hallands länsstyrelse lämnade ett skriftligt yttrande.  

På grund av pågående försäljning av en av de största fastigheterna i området har projektet sedan legat 

på is i nästan två år. Försäljningsprocessen är nu avslutad och eno energy Sweden AB har för avsikt att 

avsluta tillståndsprocessen för projektet. Ett förnyat samråd med Gislaveds kommun och länsstyrelsen 

i Jönköpings län hölls den 10 mars 2017.  

Sedan samrådet med allmänheten år 2013 har inga väsentliga förändringar genomförts i parkens ut-

formning. Vissa verkspositioner har justerats något men antalet verk och storleken har inte ändrats. Det 

som är nytt är huvudsakligen utredningsmaterial, ljud-, skugg-, och produktionsberäkningar samt foto-

montage.  
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2 Lokalisering och utformning 

Sökanden önskar att etablera nio vindkraftverk ca 5 km öster om Skeppshult och 5 km sydöst om Små-

landsstenar. Avståndet till gränsen mot Hylte kommun är som kortast ca 200 meter. En översiktlig karta 

över projektområdet visas i Figur 1. Preliminära placeringar av vindkraftverken visas i Figur 2. Ansökan 

kommer att förenas med en flyttmån på 50-100 meter för varje enskilt vindkraftverk.  

Effekt: Max 4 MW/verk 

Rotordiameter: Max 130 m 

Totalhöjd: Max 200 m 

Figur 1: Översiktlig karta över projektets läge i Gislaveds kommun.  
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Figur 2: Preliminär placering av vindkraftverk och vägdragning inom området.  
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3 Projektområdet 

Projektområdet är dominerat av produktionsskog, främst av yngre karaktär med begränsade naturvär-

den. Även våtare skogsområden präglar området, med stora utbredda mossar dominerade av tall. 

Många av de våta områdena är påverkade av dikning. Lövinslaget i området är starkt begränsat och 

består främst av yngre björk och klibbal insprängt i främst fuktiga skogsområden. Vindkraftverken plan-

eras generellt i yngre till medelålders skog och på hyggen. 

4 Planförhållanden 

Nedan beskrivs de planmässiga förutsättningar som råder för projektet. 

4.1 Översiktsplan 

Gislaveds kommun har inte antagit någon specifik vindbruksplan. Istället har vindkraft lyfts in i den nya 

översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2016 (ÖP 2016). Vindkraft behandlas 

kortfattat i planen under avdelningen Energi. Kommunen gör i planen några generella ställningstagan-

den avseende vindkraft.  

 Gislaveds kommun är positiv till vindbruk.

 Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det

blåser bra, där andra väsentliga intressen inte störs eller i redan påverkade områden.

 Etableringar av vindkraftsverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas.

 Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden påver-

kas.

 Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter.

 Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer be-

gränsas och störningar minimeras

 Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas.

 Vindkraftsetablering som bryter en flygplats hinderfria zon tillåts inte.

 Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så att

andra regionala och lokala intressen inte störs.

4.2 Vindkraftspolicy 

Gislaveds kommun antog en vindkraftspolicy år 2008. I policyn fastslogs några huvudprinciper för vind-

kraftsetablering i kommunen. Principerna har ersatts av ÖP 2016 och behandlas inte vidare här.  

4.3 Klimatstrategi och Energistrategi 

Gislaveds kommun har en klimatstrategi som antogs 2008. I denna anges målsättningar på klimatområ-

det, bl.a. delmålet att lokalt producerad förnybar energi ska utgöra minst 20 % av den totalt omsatta 

energin år 2020. Kommunen har även en energistrategi som gäller för perioden 2011-2020. I strategin 

anges mål för ett flertal områden, bland annat förnybar energi. Det mål som är relaterat till vindkraft 

anger att ett 30-tal vindkraftverk ska ha etablerats i kommunen år 2020.  

4.4 Övrig planläggning 

Området omfattas inte av detaljplan, fördjupad översiktsplan eller områdesbestämmelser. 
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5 Vindförhållanden och elproduktion 

Uppsala Universitet har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en modell för beräkning av den 

potentiella vindenergin. Modellen kallas MIUU-modellen och har använts till en landsomfattande kar-

tering av vindresurserna på olika höjder och med en rumslig upplösning på 0,25 km (Energimyndigheten, 

2011). Medelvinden i projektområdet uppskattas i vindkarteringen till ca 6,7-7,1 m/s på 100 meters höjd 

över markytan och 7,2-7,7  m/s på 120 meters höjd.  

Mer exakta siffror kan man få fram genom att titta på vindstatistik från närliggande vindkraftverk. I pro-

duktionsberäkningarna för projekt Vimmelstorp har vindstatistik från de två verken i projekt ”Klämman” 

nordöst om Reftele använts. Efter omräkning till förutsättningarna i Vimmelstorp kan man dra slutsatsen 

att medelvinden på 120 meters höjd är ca 6,7 m/s och på 140 meters höjd ca 7 m/s. Detta är goda 

vindförhållanden som ger betydande produktion av förnybar el.  

En produktionsberäkning har tagits fram för ett vindkraftverk av modell eno 114 med navhöjden 142 m, 

rotordiametern 114 m och totalhöjden 200 m. Den förnybara elproduktionen från detta verk beräknas 

uppgå till 95 800 MWh/år. Detta motsvarar elförbrukningen i ca 4 800 villor med en årsförbrukning på 

20 000 kWh. 

Valet av vindkraftsmodell är beroende av ett stort antal faktorer som undersöks inför byggnationen, 

bland annat vindens turbulens och verkets tekniska lämplighet på platsen.  

 

6 Människor och vindkraft 

6.1 Ljud från vindkraftverk 

Vindkraftverk i drift avger ett aerodynamiskt ljud alstrat av rotorbladens passage genom luften. Vid höga 

vindhastigheter maskeras ofta detta ljud av naturligt vindbrus från träd och buskar.  

Enligt rättspraxis och riktlinjer från Naturvårdsverket får den ekvivalenta ljudnivån, orsakad av vindkraft-

verk, inte överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostäder. I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där det 

finns få andra bakgrundsljud och där man eftersträvar låga ljudnivåer, anser Naturvårdsverket att ljudet 

inte bör överskrida 35 dB(A). Områden där ljudmiljön är särskilt viktig kan till exempel vara friluftsområ-

den, där en låg bullernivå är viktig för upplevelsen och där naturliga ljud dominerar. Det bör framgå av 

kommunens översiktsplan att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå.  

Om ett vindkraftverk skulle ge ifrån sig hörbara toner (s.k. rena toner) bör gränsvärdet sänkas med 5 

dB(A) vilket innebär 35 dB(A) vid bostäder och 30 dB(A) i områden med lågt bakgrundsljud. Rena toner 

är ovanligt från moderna vindkraftverk.  

Vid bostäder i vindskyddade lägen bör man ta särskild hänsyn. Till vindskyddade lägen räknas områden 

där vindhastigheten är ca 50 % lägre än vid verket (avseende vindhastigheterna på 10 meters höjd).  

En beräkning av ljudutbredningen runt projekt Vimmelstorp har tagits fram med hjälp av programvaran 

WindPRO 3.0.654 och Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Ett vindkraftverk av modell eno 114, med 

navhöjden 142 m, rotordiametern 114 m och totalhöjden 200 m har använts som exempelverk i beräk-

ningen.  

En byggnad (punkt G i beräkningen) beräknas utsättas för en ljudnivå på upp till 44,6 dB(A). Huset är en 

gammal byggnad, utan vatten, som främst används vid jakt. Ägaren har åtagit sig att avregistrera huset 
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som bostad om vindkraftsprojektet realiseras. Byggnaden är därmed inte en begränsning för parkut-

formningen. Bortsett från ljudpunkt G beräknas inte gränsvärdet 40 dB(A) överskridas vid någon bostad.  

I beräkningsmodellen finns inbyggda säkerhetsmarginaler. T.ex. räknar man med att vinden alltid blåser 

lika mycket i alla riktningar, något som i realiteten är omöjligt. Man räknar inte heller med någon vege-

tation och den ljuddämpning som t.ex. skog bidrar med. Om det vid en kontrollmätning ändå skulle visa 

sig att 40 dB ändå överskrids vid någon bostad så finns det möjlighet att ställa ned effekten på berörda 

verk för att minska ljudbelastningen. Kontrollmätningar villkoras normalt i tillståndet och genomförs 

genom närfältsmätningar och beräkningar.  

Ljudberäkningen i sin helhet återfinns i Bilaga 1. 

6.2 Rörliga skuggor från vindkraftverk 

Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står vin-

kelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar detta som ett 

blinkande eller fladdrande ljus. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, av-

stånd till vindkraftverket, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck.  

Vid beräkning av skuggtid tar man hänsyn till väderförhållanden och solstatistik och får fram ett värde 

på den förväntade tiden med rörlig skugga på varje bostad. Man får även fram ett värde på den teore-

tiskt maximala skuggtiden, vilken förutsätter att solen alltid skiner. Enligt rättspraxis bör den faktiska 

skuggtiden vid bostäder inte överstiga 8 timmar per år. 

En beräkning av skuggutbredningen runt projekt Vimmelstorp har tagits fram med hjälp av programva-

ran WindPRO 3.0.654. Även i detta fall används ett vindkraftverk av modell eno 114, med navhöjden 

142 m, rotordiametern 114 m och totalhöjden 200 m som exempelverk i beräkningen. Enligt denna 

överskrids riktvärdet vid 16 bostäder.  

Vindkraftverken kommer att utrustas med ett skuggstyrningssystem som garanterar att verken stängs 

av under de tider då det finns risk för rörliga skuggor på de skuggkänsliga bostäderna.  

Skuggberäkningen i sin helhet återfinns i Bilaga 2.  

6.3 Ljus från hinderbelysning 

Föremål som är 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska markeras enligt Transportstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:155 (ändrat genom TSFS 2013:9). I föreskrifterna anges 

att vindkraftverk, som inklusive rotorn i sitt högsta läge, har en höjd som är högre än 150 meter över 

mark- eller vattenytan ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus. Om vindkraftverkens totalhöjd 

ligger i intervallet 110-150 meter ska de förses med medelintensivt, rött, blinkande ljus.  

Då vindkraftverken i Vimmelstorp kommer att överstiga 150 meter så kommer ett urval av verk i parkens 

ytterkanter att förses med högintensivt, vitt, blinkande ljus. Övriga verk förses med lågintensivt, fast, 

rött ljus. Sökanden avser att reducera ljusintensitet och blinkningar i den utsträckning som lagstiftningen 

medger, enligt nedan.  

 

Den vita belysningen kommer att vara tänd med maximal styrka under dagtid. Under denna tid skall 

intensiteten för de högintensiva lamporna uppgå till 100 000 candela (cd) i maxpunkten. Vid skymning 

reduceras ljusstyrkan till 20 000 cd för att under mörker uppgå till 2 000 cd d.v.s. 2 % av ljusintensitet 

under dagtid. Vid gryning skall intensiteten åter vara 20 000 cd. Hinderbelysningen kan skärmas av 

nedåt, vilket har varierande effekt beroende på väderförhållanden och avstånd till bostäder. 
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Den vita, högintensiva hinderbelysningen kan av vissa individer uppfattas som mer störande än den 

medelintensiva, röda belysningen som används på längre vindkraftverk. Andra i sin tur upplever vitt ljus 

som mer naturligt i landskapet och det röda mer artificiellt. Vindkraftverk som är mer än 150 meter 

höga är än så länge ganska ovanliga i det Svenska landskapet. Det saknas därmed större studier avse-

ende belysningens påverkan på landskap och människor. Två verk med högintensiv hinderbelysning 

finns dock vid Reftele, i Gislaveds kommun.  

 

I Gislaveds översiktsplan, antagen i december 2016, anges att ”behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus 

ska användas”. Behovsstyrd hinderbelysning innebär i praktiken radarstyrd hinderbelysning, en teknik 

som funnits på marknaden i flera år och som används i ett fåtal vindkraftsparker i Sverige.  

 

Med hjälp av denna teknik hålls hinderbelysningen släckt och tänds enbart upp vid behov. En radarenhet 

monteras då på ett urval av vindkraftverken och söker kontinuerligt av omgivande luftrum. När ett fly-

gande föremål, exempelvis en helikopter eller ett sportflygplan närmar sig, aktiveras ordinarie hinder-

belysning. På detta sätt kan hinderbelysningen under resterande tid vara nedsläckt, vilket minskar på-

verkan på landskapet under de mörka timmarna markant.  

 

Radarstyrd hinderbelysning är idag förknippad med problem som gör tekniken i praktiken otillgänglig 

för verksamhetsutövare. Ett fåtal vindkraftsparker i Sverige har försetts med systemet, men Transport-

styrelsen har inte medgivit några undantag för radarstyrning sedan 2013. Detta beror på att samtliga 

beslut om undantag går ut på remiss till bl.a. Försvarsmakten, som sedan 2013 inte lämnat några besked 

om huruvida tekniken kan godkännas.  

 

Den 23 juni 2016 lämnade Försvarsmakten ett officiellt yttrande till Transportstyrelsen avseende myn-

dighetens generella ställningstagande avseende radarstyrd hinderbelysning på vindkraftverk. I detta 

fastslås bl.a. att användande av radarstyrd hinderbelysning inte kan nå acceptabel flygsäkerhet och att 

användande av tekniken kan medföra men för rikets säkerhet. Då Försvarsmakten ställer sig negativa 

till användning av tekniken kan Transportstyrelsen inte längre ge några dispenser från de regler som 

gäller och istället måste ordinarie hinderbelysning användas.  

 

Med hänvisning till Försvarsmaktens ställningstagande anser sökanden det vara orimligt att kommun 

eller andra myndigheter kräver att tekniken ska användas. eno energy Sweden AB ser dock positivt på 

utvecklingen av alternativa system, exempelvis siktsystem, som anpassar hinderbelysningens intensitet 

efter visibiliteten (väderförhållandena).  

 

6.4 Landskap 

Vindkraftverk utgör, på grund av sin storlek och rotorbladens ständiga rörelse, ett visuellt dominerande 

inslag i landskapsbilden. Utvecklingen går mot allt högre verk som syns över stora arealer. Vindkraftsut-

byggnad förändrar landskapet och påverkar människors upplevelse av sin omgivning och lokala identi-

tet. Vissa landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft, medan vindkraftverk i andra landskap kan 

tillföra nya värden. (Boverket, 2009) 

Vindkraftverk behöver, för att vara lönsamma, placeras i öppna, flacka områden eller på höjder. De spe-

cifika kraven på placering innebär att de inte kan gömmas i svackor och dalar. Vindkraftverk kontrasterar 

med färg och form mot sin bakgrund och drar lätt till sig blickarna p.g.a. de ständigt roterande bladen. 
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De är också mycket storskaliga i förhållande till andra objekt i landskapet, trots att den markyta som 

upptas är liten. (Boverket, 2009) 

Småskaliga landskap med höga kulturmiljövärden står ofta i visuell konflikt med vindkraftsetablering, 

medan storskaliga skogsområden kan ha bättre förmåga att ta emot de nya landskapselementen. Dock 

måste en bedömning göras för varje enskilt projekt. Projekt Vimmelstorp planeras i ett flackt område 

med produktionsskog och förhållandevis få kulturhistoriska värden. Men i projektets närhet finns små-

skaliga jordbruksområden och andra platser varifrån utsikten kan komma att påverkas.  

Fotomontage har tagits fram från 13 platser på varierande avstånd från projektområdet. Fotopunkter 

har valts utifrån var människor bor och rör sig samt platser där vindkraftverken förväntas synas mycket. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla en mer omfattande landskapskaraktärisering och 

bedömning av påverkan på landskapets värden.  

Fotomontagen återfinns i Bilaga 3. 

Figur 3: Del av vy från Östra Vimmelstorp. 



10 

7 Natur- och kulturmiljö 

Att anlägga och driva vindkraftverk kan innebära påverkan på natur- och kulturvärden. I detta avsnitt 

beskrivs de natur- och kulturintressen som finns i projektområdet och dess närhet.  

7.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden som breder ut sig mellan EU:s samtliga medlemsstater. 

Grunden till nätverket ligger i två av EU:s direktiv; Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Natura 2000-

områdena ska bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden på EU-nivå. Det krävs ett särskilt till-

stånd för att utföra åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område på ett betydande sätt.  

Inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken finns två små Natura 2000-områden som är 

skyddade enligt art- och habitatdirektivet; Villstad och Nennesmo som ligger 8 respektive 9 km norr om 

projektområdet.  Det finns också ett större Natura 2000-område, Draven, ca 11 km öster om projekt-

området. Draven är en slättsjö i ett gammalt kulturlandskap. Området är känt för sitt rika fågelliv och är 

en viktig häcknings- och rastlokal för en lång rad fåglar. Draven är skyddad enligt både fågeldirektivet 

och art- och habitatdirektivet. Sjön är också naturreservat och riksintresse för naturvård.  

12-15 km sydväst om projektområdet finns också ett par mindre Natura 2000-områden skyddade enligt 

art- och habitatdirektivet; Skärshultaberg och Mårås. Natura 2000-området Store Mosse-Färgån, 13 km 

sydväst om projektområdet, är något större och skyddat enligt både fågeldirektivet och art- och habi-

tatdirektivet.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer eventuell påverkan på Natura 2000-områdena att bedömas 

och beskrivas. Samtliga Natura 2000-områden visas på kartan i Figur 4.  

7.2 Naturreservat 

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för värdefull natur i Sverige. Syftet med reservaten är 

bl.a. att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och skydda, åter-

ställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. För varje naturreservat finns föreskrifter som syftar 

till att bevara de naturvärden som finns i det specifika reservatet.  

Det finns ett naturreservat inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken. Hastaböke ligger ca 

2,5 km söder om projektområdet och är ett 22,8 ha stort område med barrblandskog. Här finns gammal 

granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Skogen har stått orörd länge och hyser 

därför många ovanliga arter. Även draven är, som tidigare nämnts, skyddad som naturreservat.  

Skyddsformen naturreservat syftar i de flesta fall till att bevara specifika naturtyper eller platsbundna 

arter. Eventuell påverkan på dessa kommer att bedömas och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samtliga naturreservat visas på kartan i Figur 4. 

7.3 Strandskydd 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strand-

områden samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för djur och växtlivet. Vid hav, sjöar och 

vattendrag sträcker sig strandskyddsområdet generellt 100 meter från strandlinjen både upp på land 

och ut i vattnet. På vissa platser kan det strandskyddade området vara utökat till upp till 200 meter. 

Inget av de planerade vindkraftverken ligger i närheten av något vattendrag som omfattas av strand-

skydd.  
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7.4 Övriga områdesskydd 

Vattenskyddsområden är områden som pekas ut av kommun eller länsstyrelse till skydd för vattenföre-

komster som har betydelse för existerande eller framtida vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller 

föreskrifter till skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt under ett flergenerationsper-

spektiv. Det kan gälla restriktioner vad gäller schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och 

bekämpningsmedel m.m.  

Det finns ett flertal vattenskyddsområden i projektområdets närhet, av vilka Smålandsstenars och Björ-

naryds skyddsområden ligger inom en radie av 10 km. Det finns inget skyddsområde där grävarbeten 

för de planerade verken kommer att utföras.  

Naturvårdsområden är en äldre form av skydd som instiftades med stöd av naturvårdslagen innan mil-

jöbalken antogs. De är mycket lika naturreservat men har ett något svagare skydd. Villstad kyrkby med 

vacker natur och gamla byggnader, beläget ca 7 km norr om de planerade vindkraftverken, är klassat 

som naturvårdsområde.  

Figur 4: Skyddade områden inom ca 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken. 
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7.5 Nyckelbiotoper, sumpskogar och andra naturvärden 

Nyckelbiotoper är naturområden med mycket höga naturvärden. De är viktiga för överlevnaden hos 

missgynnade och hotade arter som lever i skogen. Skogsstyrelsen har inventerat nyckelbiotoper sedan 

1990 och verkar för att natur- och kulturmiljövärden i nyckelbiotoper bevaras och utvecklas. Naturmil-

jöer som har höga värden men inte lever upp till kriterierna för nyckelbiotoper är registrerade som öv-

riga naturvärden.  

I sumpskogar gynnas många specialiserade arter och fuktälskande växter och djur. Miljön i sumpskogar 

har ofta varit relativt konstant under en lång tid på grund av fuktigheten som gör att skogen sällan brin-

ner. 

Sedan tidigare är det känt att projektområdet bitvis är rikt på våtmarker. I den nationella våtmarksin-

venteringen har flera större ytor i projektområdet klassats som våtmark med låga, vissa eller höga na-

turvärden. Det finns också fyra nyckelbiotoper, varav en är belägen nära placeringen för vindkraftverk 

nr. 8, se Figur 5.  

7.5.1 Naturvärdesinventering 

Sommaren 2013 genomförde Calluna AB en naturvärdesutredning. En radie på hundra meter från varje 

kraftverksposition, samt en korridor längs med befintliga och planerade vägar, inventerades. Projekt-

området utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har generellt 

begränsade naturvärden. Under inventeringen naturvärdeklassades 16 områden, varav 15 av klass 3 

(naturvärde), och ett som klass 2 (högt naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, varav 

en av klass 2 och övriga av klass 3. Naturvärdena är huvudsakligen kopplade till att skogsmarken är våt. 

(Le moine, R, m.fl. 2013). Samtliga identifierade naturvärden visas på kartan i Figur 6.  

Av de nio planerade vindkraftverken fanns naturvärden registrerade inom utredningsområdet för åtta 

stycken. Efter inventering och fältbesök har mindre anpassningar gjorts av både vägar och vindkraftverk. 

Detaljprojekteringen pågår fortfarande och ytterligare justeringar kan komma att göras av byggtekniska 

skäl.  

Hela utredningsområdet behöver inte utnyttjas vid etablering vilket innebär att de positionsjusteringar 

som gjorts minskar risken för att naturvärden påverkas. För att skydda de värdefulla naturobjekten är 

det viktigt att undvika avverkning och att inte störa hydrologin (Le moine, R, m.fl. 2013). Efter justeringar 

av positionerna planeras verken på torra höjder som bitvis omges av våtmark. I miljökonsekvensbeskriv-

ningen kommer varje enskild kraftverksplats att beskrivas med skyddsåtgärder och eventuell risk för 

påverkan.  

De naturvärden som identifierats längs med befintliga och planerade vägar finns nästan uteslutande 

längs med den grusväg som löper genom hela området, från Tronebo mot Hallasjön. Merparten av ob-

jekten utgörs av gamla träd, såsom ek, lönn, björk, tall samt högstubbar med anor från Tronebos och 

Rems gamla gårdstomter. Vägen är av god kvalitet. Bitvis kommer den behöva rätas ut och förstärkas 

men det finns inget större behov av breddning. Inget av de värdefulla träden kommer att behöva avver-

kas. I dagsläget finns ingen konflikt mellan naturvärdesobjekten och användning av vägen, men eventu-

ell påverkan kommer att bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Figur 5: Registrerade nyckelbiotoper, sumpskogar och övriga naturvärden. 
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Figur 6: Resultat av naturvärdesinventering 2013. 
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7.6 Fåglar 

Den påverkan som kan uppkomma för fåglar vid etablering av en vindkraftsanläggning kan sammanfat-

tas i följande punkter. 

- Kollisioner

- Habitatsförluster

- Barriäreffekter

Lokaliseringen av en vindkraftsanläggning är troligen den faktor som har störst betydelse för effekten 

på fåglar. Vindkraftsetableringar på platser med viktiga häcknings- och/eller rastningslokaler för hotade 

arter, större fågelkolonier eller flyttstråk, t.ex. utmed dalgångar eller kuster, kan påverka fåglarnas livs-

miljö negativt eller orsaka ökad dödlighet. Andra viktiga faktorer som kan styra påverkansgraden är art-

specifika beteenden, topografi och fåglarnas lokala rörelsemönster (Barrios, 2004). 

Den miljö som vindkraftverken placeras i har stor betydelse för kollisionsrisken för fåglar. Vid våtmarks-

områden, vid kusten samt på bergstoppar eller andra platser med stora höjdskillnader är riskerna oftast 

större (Rydell, 2011). Risken för kollision varierar också för olika fågelarter. Detta beror bland annat på 

olika arters förmåga att manövrera i luften samt deras beteende när de flyger och huruvida de undviker 

att flyga i närheten av vindkraftverken eller inte.  

Rovfåglar förefaller löpa större risk att kollidera med vindkraftverk än andra fåglar. Deras långsamma 

reproduktionstakt är en av de faktorer som gör att det finns risk för konsekvenser för populationsut-

vecklingen hos dessa fåglar om dödligheten ökar, till exempel på grund av att vindkraftverk placeras 

olämpligt (Rydell, 2011).  

Fåglars habitat kan påverkas både direkt, genom att habitat försvinner vid byggnation eller drift av vind-

kraftverk, och indirekt genom att det uppkommer störningar vid byggnation eller drift av vindkraftver-

ken.  

Vindkraftverken kan skapa en barriär som innebär att flyttande fåglar måste byta riktning eller flyga över 

vindkraftverken. Detta förlänger de flyttande fåglarnas färd och ökar energiförbrukningen.  

7.6.1 Fågelinventering 

En fågelutredning genomfördes av Calluna AB från slutet av februari till slutet av oktober, 2013. Fokus 

vid inventeringen låg på de arter som kan vara känsliga för vindkraft. Där ingår främst rovfåglar, ugglor 

och skogshöns samt rödlistade arter eller arter som ingår i EU:s fågeldirektiv.  

Landskapet i projektområdet är skogsdominerat. Stora delar består av brukad skog med relativt stora 

arealer hyggen och ungskog och den typen av biotoper är oftast art- och individfattiga med låga värden 

för fågelfaunan. I och med att området mestadels består av yngre till medelålders produktionsskog läm-

par sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar. I det inventerade området ligger några mosse-

komplex med omkringliggande områden med sumpskog vilket är viktiga biotoper för bland annat skogs-

höns. (Storck J. 2013). 

Totalt 57 arter observerades under inventeringen i och runt det tilltänkta vindkraftsområdet. Fyra röd-

listade arter (havsörn, kungsörn, göktyta och nattskärra) observerades, varav alla utom göktyta, även är 

listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Ytterligare sex arter (orre, spillkråka, storlom, tjäder, trana och törn-

skata) listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 observerades.  

Det aktuella vindkraftsområdet bedöms av Calluna AB inte vara av särskild betydelse som rastplats för 

fåglar som rör sig i landskapet men det observerades förbisträckande fåglar rakt över området.  
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Förekomsten av rovfåglar i det inventerade området var relativt liten och av de mer känsliga arterna 

gjordes enstaka observationer av havsörn och kungsörn. För båda dessa arter rekommenderar Sveriges 

Ornitologiska Förening tre kilometers skyddsavstånd runt bon (SOF, 2013).   

Observationer av havsörn gjordes både öster och väster om det aktuella vindkraftsområdet på ett av-

stånd av 4-5 kilometer. Utöver dessa observationer sågs inga havsörnar vid inventeringarna och inga 

häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända havsörnshäckningar inom tre kilometers 

radie runt den planerade vindkraftsparken. (Björklind R. 2013) 

En observation av förbiflygande kungsörn gjordes. Utöver denna observation sågs inga kungsörnar vid 

inventeringarna och inga häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända kungsörnshäck-

ningar inom tre kilometers radie runt den planerade vindkraftsparken men enligt uppgift finns en kungs-

örnshäckning ca 1,5 mil från området. (Björklind R. 2013). Kattuggla observerades men utöver dessa 

påträffades inga större ugglor.  

Orre har spridd förekomst i området och aktivt orrspel med flera tuppar har konstaterades på två olika 

platser inom det undersökta området. Utöver dessa observationer har enstaka tuppar påträffats på ett 

par andra ställen. Sveriges ornitologiska förening rekommenderar skyddszoner runt spelplatser där det 

förekommer fem eller fler tuppar (SOF, 2013). Inga spelplatser i den storleken har konstaterats inom 

det inventerade området. Eftersöken av spelplatser gjordes under senare delen av april och arenaspe-

len, där flera tuppar samlas, sker oftast tidigare på våren vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet.  

Enstaka spelande tjädertuppar har observerats men inga större spelplatser har identifierats. För tjäder 

gäller samma sak som för orre; skyddszoner bör upprättas runt spelplatser med fem eller fler tuppar. 

Även för tjäder gjordes inventeringen under den senare delen av april, vilket kan ha påverkat resultatet.  

Vid inventeringarna observerades flera flockar med grågås sträckande tvärs igenom vindkraftsområdet 

i sydvästlig riktning. Bland annat passerade en större flock med 380 individer. För kanadagås och trana 

observerats bara enstaka fåglar.  

Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön. Rastande fåglar observerades också i Kosjön, 

Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Dock identifierades inga storlomshäckningar i eller i anslutning till vind-

kraftsområdet.  

Enstaka observationer gjordes av spillkråka, törnskata och göktyta. En ensam, spelande nattskärra hör-

des också vid Bockasjö. Övriga arter, som observerats i området, är till större delen allmänna i det 

svenska landskapet och lite tyder på att de skulle hotas av vindkraftverk i detta område.  

En uppföljande fågelinventering genomförs under våren 2017. Fokus för uppföljningen ligger på örn, 

samt känsliga arter som nattskärra, storlom och hönsfåglar. I skrivande stund finns ännu inga prelimi-

nära resultat.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan på fågellivet att bedömas.  

7.7 Fladdermöss 

Fladdermöss är skyddade genom Artskyddsförordningen, EU:s habitatdirektiv samt den internationella 

överenskommelsen EUROBATS. Det finns 19 kända fladdermusarter i Sverige varav tre endast har setts 

i Skåne. Fladdermöss får inte fångas in eller dödas och man får inte heller medvetet skada eller förstöra 

viloplatser eller fortplantningsplatser eller avsiktligt störa fladdermössen under fortplantning eller flytt-

ning.  
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Det är viktigt att undvika placering av verk i de, ur fladdermussynpunkt, mest riskabla lägena. På så sätt 

kan man minska risken att fladdermöss dödas av vindkraftverk. De mest utsatta lägena anses finnas 

längs kuster och troligtvis även längs tydliga ledlinjer i landskapet samt eventuellt på distinkta skogs-

klädda höjder (Rydell, 2011).  

Under sensommaren, då vissa fladdermusarter flyttar, kan stora mängder fladdermöss flyga längs kus-

ten och ansamlas på uddar på väg ut över havet. Sådana platser kan ha hög frekvens av olyckor. Place-

ring nära andra ledlinjer i landskapet kan också antas ge en högre olycksfrekvens (Rydell, 2011). 

7.7.1 Fladdermusinventering 

Under sommaren 2013 genomförde Calluna AB en fladdermusinventering i projektområdet. Invente-

ringen utfördes i slutet av juli och början av september, med hjälp av både autoboxar och manuell, 

handhållen detektor. Under sommaren 2014 genomfördes en uppföljande inventering.  

Fältundersökning 2013 

Under inventeringen 2013 undersöktes totalt 25 platser i området med autoboxar och elva sträckor 

manuellt. Elva arter påträffades, varav tre rödlistade. Endast två platser hade någon större aktivitet än 

genomsnittet, i övrigt bedömdes aktiviteten i området som låg. Trots den låga aktiviteten uppvisade 

området en relativt hög artrikedom. På nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex 

eller fler arter som en rik fladdermusmiljö. Inventeringen visar att det finns en stark trend till att aktivi-

teten i skogsmarken avtar under sensommaren. (Ignell H. 2013) 

De vanligaste arterna i området är nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts fladdermus. 

Dessa arter är mycket vanliga i miljöer av det här slaget. I antal följs de av dvärgfladdermus och långörad 

fladdermus. Ingen av dessa arter är sällsynt på nationell nivå. (Ignell H. 2013) 

Av de arter som noterades under inventeringen är sex att betrakta som högriskarter i samband med 

vindkraft och tre är rödlistade, se Tabell 1.  

Tabell 1: MB= Mustasch/Brandts fladdermus, Mdau= Vattenfladdermus, Msp= Okänd art av släktet Myotis, Mnat= Fransflad-
dermus, Enil= Nordisk fladdermus HR, Nnoc= Stor fladdermus HR, Mdas= Dammfladdermus HR, Ppyg= Dvärgfladdermus HR, 
Pnat= Trollfladdermus HR, Vmur= Gråskimlig fladdermus HR, Bbar= Barbastell, Paur= Långörad fladdermus 

 MB Mdau Msp Mnat Enil Nnoc Mdas Ppyg Pnat Vmur Bbar Paur 

Individer vid 
manuell inv. 

9 2   20 1  8    5 

Observationer 
vid autoxoxar 

257 21 15 5 694 66 1 374 8 8 20 58 

Rödlistad art 
Nej Nej Nej 

Ja 
(VU) 

Nej Nej 
Ja 

(EN) 
Nej Nej Nej 

Ja 
(VU) 

Nej 

Högriskart Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja ? Nej 

 

Fransfladdermusen som är rödlistad med hotkategorin sårbar (VU) finns noterad på fyra platser. Arten 

är ingen s.k. högriskart, med förhöjd risk att kollidera med rotorer, men kan påverkas av habitatförlust. 

Under förutsättning att etableringen av vindkraft ej påverkar stråk av lövskog, sumpskogar och liknande 

habitat för arten bedömer Calluna att risken för påverkan på arten är mycket liten. (Ignell H. 2013) 

Dammfladdermusen är både rödlistad och att betrakta som en högriskart, vilket gör den extra intres-

sant. Under inventeringen gjordes en inspelning på en plats under sensommaren. Fyndet gjordes i sko-

gen långt från närmaste typiska jaktbiotop som oftast utgörs av större sjöar, floder och liknande miljöer. 
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Arten kan migrera långa sträckor och först när arten uppträder regelbundet under längre tid i ett om-

råde kan det indikera möjlig reproduktion i trakten. Det ligger därför nära till hands att utgå från att det 

här rör sig om ett passerande exemplar. (Ignell H. 2013) 

Vad gäller arten barbastell har det länge varit oklart om den bör bedömas som en högriskart eller inte. 

Den har tidigare varit rödlistad med hotkategorin starkt hotad (EN) men bedömningen ändrades i röd-

listan 2015 till hotkategorin sårbar (VU). Arten noterades med enstaka inspelningar i den norra delen av 

projektområdet under inventeringen, främst under sensommaren.  

Fältundersökning 2014 

Under den uppföljande inventeringen sommaren 2014 låg fokus huvudsakligen på att utreda förekoms-

ten av en eventuell barbastellkoloni i området. Minst 2 km skyddsavstånd rekommenderas mellan bar-

bastellkolonier och vindkraftverk. Inför uppföljningen hade sökanden och utredaren kontakt med läns-

styrelsen i Jönköpings län angående utformningen av den uppföljande inventeringen.  

Totalt inventerades tjugofyra platser i och runt området med hjälp av autoboxar. Utöver det inventera-

des elva sträckor med manuell utrustning. Vid uppföljningen utökades det geografiska utredningsområ-

det markant. Totalt under de båda åren påträffades elva arter. De rödlistade arterna fransfladdermus 

och barbastell återfanns vid 2014 års inventering. Dammfladdermusen som påträffades under 2013 

återfanns inte åter efter. (Ignell H. 2014) 

Barbastell hittades vid sex platser och möjligtvis två till där inspelningarna var otydliga. Samtliga påträf-

fades under sensommarinventeringen och, i samtliga fall utom ett, utanför utredningsområdet. Prov-

punkten vid Sibbo, ca 2,4 km norr om närmaste vindkraftverk utmärkte sig med 17 inspelningar under 

en natt. I övrigt gjordes alla inspelningar av barbastell norr eller öster om Hallasjön. Inne i projektområ-

det gjordes möjligen en notering. Aktiviteten av barbastell runt de planerade verkspositionerna var obe-

fintlig eller mycket låg under båda årens inventeringar. Vid Sibbo kan det eventuellt finnas en koloni av 

barbastell, vilket skulle kunna förklara ströfynden av barbasteller under både 2013 och 2014 års inven-

teringar. (Ignell H. 2014) 

Slutsatser 

Trollfladdermus, stor fladdermus och gråskimlig fladdermus, som alla hör till kategorin högriskarter men 

inte är hotade, kan påverkas av projektet på lokal populationsnivå eftersom de förekommer sparsamt. 

Riskerna kan enligt utredaren minimeras med hjälp av generella skyddsåtgärder för att minimera bio-

topförluster. (Ingnell H. 2014) 

Det kan eventuellt finnas en barbastellkoloni vid Sibbo. Denna ligger mer än 2 km från närmaste vind-

kraftverk och alltså utanför rekommenderas skyddsavstånd. Ströobservationer av barbastell har visser-

ligen gjorts i projektområdet, men är koncentrerade till området norr och öster om den planerade vind-

kraftsparken, främst runt Hallasjön.  

Det finns en gemensam uppfattning mellan sökanden, utredare och länsstyrelsen om att området har 

låg fladdermusaktivitet men är förhållandevis artrikt, vilket kräver genomtänkta skyddsåtgärder. Sökan-

den avser därför att utrusta vindkraftverken med teknik som möjliggör s.k. ”bat mode”. Detta innebär 

att verken stängs av under de tider på dygnet och de vindhastigheter som utgör högrisktid för fladder-

möss. Utredarens förslag på generella skyddsåtgärder kommer också att iakttas.  

Sökanden planerar inte för några ytterligare inventeringar då området får anses vara väl utrett. I miljö-

konsekvensbeskrivningen kommer fladdermusfaunan samt eventuell påverkan på denna att beskrivas i 

detalj.  
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7.8 Kulturmiljö 

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och geo-

grafiska sammanhang. En kulturmiljö kan ha värden av olika skala och kan t.ex. omfatta ett större om-

råde, enstaka byggnader, stadsdelar eller fornlämningar. Större områden (landskap) är ofta klassade 

som riksintresse för kulturmiljö och har då en stärkt ställning gentemot andra intressen. Kulturmiljöer 

finns också skyddade som kulturreservat och världsarv samt i kommunala och regionala planer. Alla 

fornlämningar, de flesta kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser omfattas av kulturmiljö-

lagen.  

Fornlämning eller fornminne är en benämning som används om lämningar efter människors verksamhet 

under forna tider och som numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. Skyddet av fornminnen 

regleras i Kulturmiljölagen (1988:950). I denna fastslås att fornlämningar inte får rubbas, grävas ut, 

täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas. Kraftverksplatser och vägar måste alltså planeras 

med hänsyn till fornlämningar. (Boverket, 2009)  

Samtliga kända fornlämningar klassificeras som antingen fornlämning (tidigare fast fornlämning), bevak-

ningsobjekt eller övrig kulturhistorisk lämning. En lämning som är registrerad som en övrig kulturhisto-

risk lämning har ett svagare lagskydd men kan när som helst klassas om av länsstyrelsen eller Riksantik-

varieämbetet. 

Under slutet av november 2013 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk utredning, etapp 

1, av det planerade vindkraftsområdet. Totalt inventerades ett 152 hektar stort område längs med be-

fintliga och planerade servicevägar och runt kraftverkspositioner.  

Under inventeringen konstaterades det att inga fornlämningar av förhistorisk karaktär finns inom utred-

ningsområdet. I området finns dock ett flertal rester av gamla torp samt fossil åker, se Tabell 2 och Figur 

7. De flesta av dessa bedömdes som sentida och inte aktuella för vidare antikvariska åtgärder. Ett om-

råde med fossil åker bedömdes som fornlämning och inom utredningsområdet finns också två gårds-

tomter med anor från 1500-talet. (Franzén, Å. 2013) 

 

Tabell 2: Samtliga fornlämningar inom projektområdet, både tidigare kända och nyupptäckta. 

Objekt 
nr. 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning Åtgärdsför-
slag 

83:1 Textilindustri Lintorkningsgrop Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

Ny 1 Bytomt/gårdstomt Tronebos äldre gårds-
tomt 

Bevakningsobjekt Utredning  
etapp 2 

82:1 Småindustriområde Fundament till kvarn-
byggnad 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

326:1 Lägenhetsbebyggelse Lämningar efter torpet 
Nybygget 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

327:1 Lägenhetsbebyggelse Lämningar efter torpet 
Rohult 

Övrig kulturhistorisk lämning Kan beröras. 
Kräver hänsyn. 

Ny 3 Gränsmärke Gränssten Fortfarande i bruk Ingen åtgärd 
enligt KML 

Ny 4 Fossil åker Fossil åkermark med ca 
200 röjningsrösen 

Fornlämning Förundersök-
ning 

Ny 5 Bytomt/gårdstomt Rems gamla gårdstomt Bevakningsobjekt Utredning  
etapp 2 

Ny 6 Fossil åkermark Fossil åkermark med ca 
50 röjningsrösen 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 
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405:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för torpet Lilla Rem Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

404:1 Lägenhetsbebyggelse Lämning efter torpet Er-
ikslund 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

402:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för backstugan 
Stakabo 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

403:1 Lägenhetsbebyggelse Lämning efter torpet 
Bäckadal 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

401:1 Lägenhetsbebyggelse Lämning efter torpet Lju-
seberg 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

400:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för backstugan 
Kloddebo 

Övrig kulturhistorisk lämning Berörs ej 

603 Fossil åker Fossil åker med ca 20 röj-
ningsrösen 

Bevakningsobjekt Berörs ej 

Ny 7 Fossil åker Fossil åker med 10 röj-
ningsrösen 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

Ny 8 Fossil åker Fossil åker med 5 röj-
ningsrösen 

Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

399:1 Lägenhetsbebyggelse Plats för torpet Annestad Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn 

 

Rem 

Gården Rem finns belagd i källor från så tidigt som 1538. I dokumentation från 1888 betecknas gården 

som tidigare länsmansboställe. I området finns äldre bebyggelselämningar i form av en stensatt jordkäl-

lare, en källargrund, ett tiotal röjningsrösen och en ca 35 meter lång stenmur. Gården lades ner någon 

gång mellan 1950 och 1982. Den befintliga vägen som går genom området passerar rakt igenom vad 

som kan misstänkas vara Rems äldre gårdstomt.  

Tronebo 

Gården Tronebo finns fortfarande kvar som gårdsenhet med omgivande öppna åker- och betesmarker. 

Tronebo omnämns så tidigt som 1538 och kartor från 1827 visar att gårdstomten historiskt stäckte sig 

längre söderut än vad som är fallet idag. Idag går en väg över den södra delen av den äldre gårdstomten.  

Fossil åker 

Väster om gårdstomten Rem finns fossil åkermark i olika åldrar. En del av området var odlat på 1950-

talet, men större delen av åkermarken var vid denna tid övergiven. Det finns skäl att anta att den fossila 

åkermarken har skikt som går tillbaka till gården Rems etableringsfas. Den väg som går genom projekt-

området passerar över lämningen. Den fossila åkermarken är klassad som fornlämning och Jönköpings 

läns museum rekommenderar en vidare förundersökning för att karaktärisera, åldersbestämma och av-

gränsa lämningen. 

Rekommendationer 

Museet rekommenderar att en etapp 2-utredning görs för gårdstomterna Rem och Tronebo samt en 

förundersökning för den fossila åkermarken väster om Rem. Den befintliga väg som kommer att använ-

das under byggnationen löper genom samtliga dessa lämningsområden. Det är dock inte motiverat att 

genomföra ytterligare utredningar om vägen kan användas i befintligs skick. I det fall någon annan mark-

yta än nuvarande vägsträckning kommer att påverkas under byggnationen kommer de utredningar som 

länsstyrelsen föreskriver att genomföras. 
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Figur 7: Fornlämningar redovisade i arkeologisk utredning. Kartan visar de ursprungliga kraftverkspositionerna och vägarna. 
Mindre justeringar har senare gjorts.  

Ny 1 

Ny 3 

Ny 4 

Ny 5 

Ny 6 

Ny 8 
Ny 7 
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8 Hushållning med mark och vatten 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det eller de ändamål för vilka områdena 

är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. I detta kapitel beskrivs 

riksintressen kring etableringsområdet.  

8.1 Riksintressen 

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i landet. 

Med stöd av 3 kap. miljöbalken pekar statliga myndigheter ut områden av riksintresse för exempelvis 

naturvård, kulturmiljövård, rennäring och friluftsliv. Riksintressen enligt 4 kap. finns beskrivna direkt i 

miljöbalken.  

Det finns inga riksintressen närmare än 7 km från projektområdet, se Figur 8. Ca 6 km sydöst om områ-

det ligger Jälluntofta kyrkby, ett litet område av riksintresse för kulturmiljövård. Ett större område av 

riksintresse för kulturmiljö ligger ca 9 km öster om projektområdet; Finnvedens Folkland. Även i Villstad 

och Landeryd finns mycket små områden av riksintresse för kulturmiljö.  

Området Bolmen är klassat som riksintresse för friluftsliv och ligger ca 14 km sydöst om Vimmelstorp. 

Det finns även sex olika områden utpekade som riksintresse för naturvård i omgivningen; Risamossen, 

Draven, Slättö strand, Yamossen, Storemossen-Färgån, Fegen och Isberga.  

 

 

Figur 8: Områden av riksintresse runt de planerade vindkraftverken. 
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9 Teknik 

Nedan beskrivs översiktligt några tekniska moment som är aktuella i samband med vindkraftsetablering. 

Samtliga delar kommer att belysas utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen.  

9.1 Fundament 

Vindkraftverken förankras i marken med gravitationsfundament eller genom förankring i berg. Storleken 

på och utförandet av gravitationsfundament varierar beroende på vilken typ av vindkraftverk som byggs 

och de geotekniska förhållandena på platsen. Det är fundamentets tyngd som håller verket på plats. 

Förläggningsdjupet anpassas efter geotekniska och hydrologiska förutsättningar.  

Vid de planerade etableringsplatserna kommer gravitationsfundament med största sannolikhet vara 

den lämpligaste förankringsmetoden. 

9.2 Vägar 

Den parkutformning som är aktuell i skrivande stund omfattar ett internt vägnät på totalt ca 9,8 km. 

Projektområdet är rikt på befintliga vägar som kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt. 

Den grusväg som löper genom området, från Tronebo mot Hallasjön, är i gott skick och kräver inga 

omfattande åtgärder. Vägen behöver rätas ut på ett par ställen och eventuellt förstärkas. De minsta 

vägarna i området kommer behöva förstärkas och breddas till ca 5-6 meter och kurvor kan komma att 

rätas ut något för att kunna bära långa transporter. Vid breddning och anläggning av ny väg tas hänsyn 

till naturvärden och hydrologiska förhållanden.  

Befintlig väg av god kvalitet omfattar ca 3 km. Befintlig väg som kräver större insatser omfattar 5,3 km. 

Helt ny väg behöver byggas för en sträcka som motsvarar ca 1,5 km enligt preliminär vägdragning. Nu-

varande förslag kommer att justeras efter byggteknisk utredning och efter leverantörens krav.  

9.3 Montering av vindkraftverk 

Vid varje vindkraftverk behövs en hårdgjord yta. Hur denna yta används och hur stor den är kan variera. 

Det ska generellt finnas plats för både huvudkran, hjälpkran, torndelar, maskinhus, rotorblad och övriga 

tillbehör. Storleken på den hårdgjorda ytan är till stor del beroende av hur rotorbladen monteras, vilket 

kan ske på två sätt. Antingen kan samtliga blad monteras på navet i markplan då rotor med blad lyfts 

upp och monteras direkt på maskinhuset, eller så monteras bladen var för sig efter att tornet monterats. 

Behovet av lagringsutrymme kan också variera beroende på om alla delar levereras samtidigt eller om 

byggnationen sker med ”just in time”-leverans.  

Utformning av monteringsyta kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

9.4 Elnätsanslutning 

Elledningarna fram till verken kommer förläggas i marken och i största möjliga utsträckning längs med 

tillfartsvägarna. I anslutning till respektive verk byggs en transformatorstation som höjer spänningen på 

den producerade strömmen till överliggande näts nivå. Det är i dagsläget inte avgjort var det är lämp-

ligast att ansluta vindkraftverken till nätet. En diskussion har inletts med koncessionsinnehavaren Eon 

som lämnat ett preliminärt förslag om anslutning vid regionnätstationen i Smålandsstenar.  
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10 Fortsatt arbete 

Nedan beskrivs aktiviteter som planeras i projektet framöver. 

10.1 Remissförfrågningar 

Vindkraftverk kan genom att reflektera signaler störa kommunikationssystem som t.ex. radio och radar 

samt system för radiolänk- och satellitkommunikation. Vindkraftverk kan även medföra störningar av 

landnings- och navigationshjälpmedel för flyg samt utgöra hinder vid in- och utflygning.  

Remissförfrågningar har skickats till 16 organisationer både 2013 och 2014. De flesta har lämnat positivt 

eller neutralt svar. Inga uppenbara konflikter har framkommit i remissvaren.  

Förnyade remisser skickades ut i januari 2017. De instanser som i skrivande stund inkommit med svar 

har inget att erinra.  

10.2 Underlag 

Detta samrådsunderlag bygger huvudsakligen på referat från genomförda utredningar samt geografisk 

information från länsstyrelsen, skogsstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet. Befintlig 

forskning och syntesrapporter om vindkraftens påverkan på människa och miljö utgör underlag för de 

teoretiska delarna. Teknisk information kommer från vindkraftstillverkarna. 

Då projektet är långt framskridet är underlaget nästintill tillräckligt för att påbörja miljökonsekvensbe-

skrivning. De utredningar som genomförts har utformats i enlighet med önskemål från tidigare samråd 

med myndigheter. Under våren 2017 genomförs en uppdaterande fågelutredning i området.  

10.3 Miljökonsekvensbeskrivning 

Den information som inkommer under samrådsprocessen utgör grunden till miljökonsekvensbeskriv-

ningen tillsammans med bland annat information från utredningar i området. En miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) ska enligt 6 kap. 3 § miljöbalken (MB) identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra såväl på människor, djur, växter, mark, 

vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö som på hushållning av mark, vatten och den fysiska miljön 

i övrigt. Även hushållning av material, råvaror och energi ska identifieras och beskrivas. Syftet är vidare 

att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön.  

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer sammanfattningsvis att innehålla följande information: 

- Presentation av sökanden och verksamheten.

- Bakgrund och förutsättningar för vindkraft.

- Redovisning av huvudområde för etablering, utformningsalternativ, alternativ lokalisering och

nollalternativ samt motivering till valt alternativ.

- Verksamhetens påverkan på miljön, bland annat ljud, rörlig skugga, kulturmiljö, fågelliv, flad-

dermöss.

- Drift, säkerhets- och underhållsrutiner för verksamheten samt hur avveckling kan ske.

- Verksamhetens överensstämmelse med miljömål och miljökvalitetsnormer samt miljöbalkens

allmänna hänsynsregler.
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11 Preliminär tidplan 

Mars-maj 2017: 

 Uppföljande samråd med myndigheter

 Uppföljande samråd med allmänheten

Februari-juni 2017: 

 Kompletterande fågelinventering

 Detaljprojektering med avseende på byggteknik

Juni-augusti 2017: 

 Inlämning av MKB och tillståndsansökan

12 Synpunkter 

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 26 maj per post eller digitalt till MiljöNavigatören Väst. 

MiljöNavigatören Väst HB 

Kontaktperson: Hanna 
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Hanna  Lind

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Agneta den 30 april 2020 19:59
Hanna  
Samrådsyttrande vimmelstorp

Hej 
Vi är markägare i Bränne 1:9 Skeppshult. Vi tycker det är tråkigt att vindkraftverket ska sättas upp så nära inpå 
fastigheter och och att det stör fågel och djurliv i vår byggd. 
Vi tycker med det bestämda att detta projekt ska dras tillbaka omgående. 

Mvh 
Agneta 
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Hanna  Lind

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Birgitta 
den 29 april 2020 12:42
Hanna  
Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Vi sommar- eller fastboende i Sibbo, Fållen, Tånga och Gökabo har beslutat oss för att lämna ett gemensamt 
samrådsyttrande över vindkraftsprojekt Vimmelstorp.  

Vi delar inte bara den stora kärleken till vår närmiljö utan också ett totalt motstånd mot det oförlåtliga intrång nio 
vindkraftverk skulle utgöra i vår omgivning. 

Vi tycker att det är en orimlig idé att låta nio mastodontverk ta över i ett orört och vackert odlings- och 
skogslandskap, som är rikt på sjöar. Dessutom är det helt olämpligt att placera vindkraftverk så nära bebyggelse med 
tanke på konsekvenserna. 

Vi har valt att bo på landet för att vi uppskattar lugnet och tystnaden. Vi njuter av fria horisonter. Vi står andäktiga 
inför den mörka stjärnbeströdda himlen. Insuper friden under fisketuren på sommarsjön. Andas ut i den välbekanta 
skogen och lyssnar in fågeldrillarna. 

Ett flertal snurrande vindkraftverk med ständigt vitt blinkande sken och stressande ljud skulle helt spoliera dessa 
livsvärden. Vår hembygd skulle bli "ockuperad" och det skulle aldrig bli detsamma. Därför kräver vi att projektet 
läggs ner i sin helhet! 

Dan 
Erland 
Iben  och Holger 
Birgitta 
Siv och Lars-Ove 
Hanne och Kjeld 
Bodil och Ingvar 
Axel 

Skickat från Yahoo Mail på Android 



Synpunkter på Eno Energys vindkraftsprojekt i Vimmelstorp 

Vi har vårt fritidshus i Stockanäs, Kulla 1:5. Där vistas vi två till tre dagar eller mer per vecka, året om. 

Vi njuter av de rogivande omgivningarna och lägger ner en hel del arbete på att göra det vackert och 

idylliskt i omgivningen. Våra barn och barnbarn vill alltid vara där när de kommer på besök, vilket de 

ofta gör. Vi har ofta gäster hos oss då de, liksom vi, uppskattar den lugna och vackra miljön.   

Vi befarar att vi kommer att störas både av ljud, skugga och visuellt av de planerade vindkraftverken 

och då särskilt verken 1 och 8. Vi har varit med på de två samrådsmöten som hållits tidigare. I de nya 

handlingarna kan vi konstatera att verk 1 är flyttat 66 m närmare oss! Dessutom finns det en flyttmån 

på hundra meter vilket gör att verken kan komma ännu närmare.  

Visuella störningar 

De vita och röda ljusen kommer att vara ett störande inslag i skyn. Vid vår fastighet finns inga andra 

ljus på himlen mer än stjärnor och planeter.   

Skugga 

Vid de förra mätningarna av skuggorna från verkens vingar stod det att vår fastighet skulle drabbas 

5,5 h per år men i de nya mätningarna står det 8,07 dvs över tillåtet gränsvärde. Efter att ha läst 

igenom handlingarna uppfattar vi det som att vi inte kommer att drabbas av skuggor då det ska 

installeras skuggstyrning på verk 1 och 8. Skuggtiden kommer därför att bli obetydlig vid vår 

fastighet. Vi hoppas verkligen att detta stämmer.  

Ljud 

Vid vår fastighet är det huvudsakligen naturens egna ljud som hörs och vi njuter av att slippa ljud från 

industrier och trafik. Verk 1 och 8 ligger i den vanligaste vindriktningen mot vår fastighet. Det gör att 

vi befarar att ljudet från vindkraftverken kommer att vara mycket störande. Mätningarna visar att 

ljudet vid vår fastighet skulle uppgå till 37,4 db. Vad händer om man bygger verken inom flyttmånen 

och då kommer ännu närmare oss? Kommer bullret då att överstiga 40 db?  

Vi är inte emot vindkraftverk men anser att verk 1 och 8 bör slopas eller flyttas längre bort från vår 

fastighet.   

Anderstorp 2020-04-29 

Bo och Gunilla 



Hej Bo och Gunilla! 

Ursäkta att det dröjt, här kommer nu svar på ert yttrande! 

Vi vill börja med att uttrycka vår respekt för era åsikter och förståelse för er oro kring Vimmelstorp 

vindkraftspark, framförallt de verk som kommer att hamna närmast er fastighet, verk 1 och 8. 

Visuella störningar 

Beträffande verkens hinderbelysning så måste vi följa Transportstyrelsens regler för hinderbelysning 

för att luftfarten inte skall äventyras. Vi kan bara beklaga detta. Tyvärr ger Försvarsmakten i Sverige 

inte tillåtelse till radarstyrd hinderbelysning, vilket tillåts i andra länder. På grund av den svenska 

försvarsmaktens inställning tillåts inga vindkraftsparker i Sverige använda sig av detta förmildrande 

verktyg. Vi hoppas på en utveckling i Sverige gällande detta i framtiden, så att hinderbelysning endast 

behöver tändas när ett flyg närmar sig. Vi hoppas på förståelse för att vi måste följa regelverket och 

att hinderbelysningen ändå inte ska föranleda någon betydande störning för er då ljusen dämpas 

med det relativa avståndet och atmosfär. 

Skugga 

Självklart kommer vi även följa gällande regelverk när det gäller skugga. Skugga från vindkraftverk får 

inte överstiga 8 tim/år intill bostadshus. Därför kommer verk 1 och 8 förses med skuggdetektorer 

som reglerar detta genom att stänga av verken vid de tidpunkter skuggbildning sker intill er bostad så 

att skuggutbredning inte överstiger 8 tim/år hos er. Det stämmer därför att skuggbildning från verken 

kommer att bli obetydlig vid ert fritidshus. 

Ljud 

Vi kommer också följa regelverket gällande ljudutbredning från verken vid en etablering. Oavsett var 

verken placeras inom flyttmånen så kommer ljudnivån inte överstiga 40 dBA vid något bostadshus. 

Tittar man på kartan för ljudutbredning på sista sidan i ljudberäkningen (Bilaga 6 till MKB) så ser man 

att ert fritidshus ligger mittemellan linjen för 40 dBA och linjen för 35 dBA, med något kortare 

avstånd till 40 dBA-linjen. Nedanför kartan ses kartans skala och en linjal som visar skalan i intervaller 

om 500 m. En flytt av båda verken med maximal flyttmån om 100 meter i riktning mot er fastighet 

skulle enligt kartan som illustrerar resultatet av beräkningen inte medföra att ljudnivån skulle 

överstiga 40 dBA varken vid er eller någon annans fastighet. 

Jag hoppas ni fått svar på era frågor 

Mvh 
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Hanna  Lind

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Hanna  
den 16 april 2020 15:46
Inger
Gerda 
Sv: vimmelstorp

Hej Inger, 
Ursäkta att svaret dröjt, jag jobbar bara två dagar i veckan för tillfället.  
Ja, Miljöprövningsdelegationen har fått ta del av dina synpunkter daterade 2017-05-23 i dess helhet. 

Jag förstår att du reagerar över att det kan komma att byggas en annan modell än den som beräkningarna är gjorda 
för. Anledningen till detta är att en tillståndsprocess för vindkraft normalt tar lång tid, ofta 5-8 år från projektstart till 
färdigt tillstånd och sedan kan det ta ytterligare flera år innan projektet är klart förbyggnation. Under den här 
perioden händer det mycket med den tekniska utvecklingen för vindkraft. Nya modeller lanseras hela tiden, verken 
blir effektivare och i många fall tystare för varje år som går. Det verk som vi har gjort ljud- och skuggberäkningar är 
en modern maskin som är ett realistiskt och bra alternativ för platsen just nu. Men av erfarenhet vet vi att när det är 
dags för byggnation så kanske detta verk inte ens säljs längre och bättre modeller har kommit. Därför kan vi inte låsa 
fast oss vid en viss tillverkare eller en särskild turbinmodell. Det finns även en regel i miljöbalken kallad "Bästa 
möjliga teknik" (2 kap, 3§) som vi måste förhålla oss till. I korthet innebär denna regel att man som 
verksamhetsutövare är skyldig att alltid använda bästa möjliga tillgängliga teknik. Syftet med den här regeln är att 
motverka skador och olägenheter för människors hälsa och miljön. I grund och botten är det alltså positivt att vi har 
en öppenhet i ansökan.  

Av ovanstående följer att vi även måste ha en viss flexibilitet i placeringarna av verk och kranplatser. Vi har sökt om 
en flyttmån på 100 meter för att när det väl är bestämt vilken turbin som ska byggas så behöver tillverkaren få 
möjlighet att påverka de byggtekniska frågorna. Olika tillverkare har olika krav för utformning av kranplatser, 
svängradier på vägar m.m. och detta kan skilja sig mycket mellan olika modeller av vindkraftverk. Att ha den här 
typen av flexibilitet i tillståndsansökningar för vindkraft är helt normalt och jag skulle säga att det är ovanligt att man 
inte har någon flyttmån i ansökan.  

Hur man uppfattar uttrycket "markanta höjder" är förstås beroende av vad man jämför med och det är bra att du 
nämner det för jag kunde nog beskrivit det tydligare i ansökan. När man befinner sig ute i projektområdet så 
upplever man absolut placeringarna av verk 1 och 8 och delvis verk 4 som att de är uppe på höjder/kullar. Mitt syfte 
var dock att beskriva landskapet i större skala. Landskapet i stort är ganska flackt och om du t.ex befinner dig i 
Käringanäs eller vid Rudetorpet där synligheten är god så kommer du inte uppleva det som att verk 1, 8 och 4 står på 
kullar eftersom dessa höjder är marginella i förhållande till vindkraftverkens höjd. Det finns också platser i det 
omgivande landskapet som är högre. Om du tittar i ljudberäkningen (bilaga 6 till MKB) så ser du kolumner som heter 
Z för både vindkraftverken och omgivande bostäder. Där ser man att verk 8 är det högst placerade verket på 185 
meters höjd över havet. Men vi kan också se att det finns bostäder som ligger högre, exempelvis i vid ljudpunkt O, P 
och Q sydöst om parken är markhöjderna 192-205 meter. Även vid Stjärnlid, ljudpunkt AR och AS, direkt väster om 
parken, är markhöjderna 188-195 meter. Skillnaderna är inte så stora och de flesta av de närliggande bostäderna 
ligger på samma höjd som vindkraftverken. Detta menar jag är ett flackt landskap och det kommer medföra att 
skogen skymmer verken från väldigt många platser i omgivningen. Om man jämför med exempelvis de två 
vindkraftverken som står utanför Reftele så är de placerade betydligt högre i terrängen än samhället, på en markant 
höjd.  

Angående kulturmiljöerna vid Tronebo och Rem så är det troligt att framför allt Rem kommer att påverkas. Vi har 
haft samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om detta. Inför byggnation kan det bli aktuellt att söka dispens 
enligt kulturmiljölagen.  

Du kan naturligtvis skicka dina synpunkter direkt till Länsstyrelsen om du vill. Jag skulle dock rekommendera dig att 
vänta med att skicka in synpunkter till Länsstyrelsen tills de beslutat att ärendet är komplett och det kungörs i 
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dagspressen. Först då börjar de ta in synpunkter, fram till dess är det vårt ansvar att ta in och dokumentera 
synpunkter. Om du vill veta mer om detta kan du kontakta handläggaren på Länsstyrelsen Karin  

Hanna 
WIND SWEDEN AB 
www.wind-sweden.com

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Inger  
Skickat: den 14 april 2020 12:31 
Till: Hanna 
Ämne: vimmelstorp 

Läser i ert informationsbrev 2020-04-08 "samtliga synpunkter som redan skickats in har dokumenterats och bilagts 
ansökan". 

Betyder det att Miljöprövningsdelegationen fått ta de av mina synpunkter i dess helhet? 

Läser man Er ansökan får man intrycket att allt kommer och lösa sig när väl verken är på plats. Det känns inte 
särskilt professionellt eller trovärdigt. 
Bla läser jag att de matematiska beräkningarna för bla ljud och skuggning är gjorda på en typ av verk, men det blir 
antagligen andra verk när upphandling är gjord. 
Det står också att verken inte är placerade på markanta höjder, vilket jag menar att är en helt felaktig uppgift vad 
gäller verk 1 och 8 och delvis verk 4. 
Att ta sig förbi de beskrivna kulturmiljöerna i Tronebo och Rem utan några direkta påverkningar ser jag som en 
praktiskt omöjlighet. 

Jag kommer antagligen skicka in någon typ av förtydligande av mina synpunkter. Gör nog detta direkt till 
Länsstyrelsen. 

Inger 
Gvd kommun 
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Hanna  Lind

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Inger den 30 april 2020 18:20
Hanna 
synpunkter projekt vimmelstorp

Hej ! 
Några kompletterande synpunkter på vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

// Inger

 Kompletterande synpunkter på Vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Tidigare inlämnade synpunkter daterade 23 maj 2017 

Efter att tagit del av MKB i sin helhet lämnar jag följande kompletterande synpunkter; 

1. Den beskrivna flyttmånen på 100 meter kan för verk 1 och verk 8 innebära att de kan flyttas ännu närmare min
fastighet ( Kulla 1:4) då flyttmånen åt andra väderstreck begränsas av olika naturvärden
(se kartunderlag i ansökan ) Detta gör att beskrivna beräkningar på bland annat ljud och skuggor torde få andra, och
för min del ”sämre” värden, vilket naturligtvis oroar.

2. Verk 1 och verk 8 ( och även nr 7 ) är , enligt min bedömning, placerade på markanta höjder
i motsats till beskrivningen i MKB

3. Sett till naturvärden, kulturmiljöer och närheten till min fastighet (som för verk 1 och 8 understiger 1 km) anser
jag att verk 1 och 8 helt bör strykas från planen

 30 april 2020 Inger 
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Hanna  Lind

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Hanna  
den 20 maj 2020 14:50
Kristin 
Gerda 
Sv: Vindkraftsprojekt Vimmelstorp samrådsyttrande

Hej Kristin och Bobbo 

Jag får be om ursäkt att svaret har dröjt men här kommer återkoppling på era frågor. Jag är ingen akustiker men har 
dubbelkollat med en kollega som jobbar med ljudberäkningar. Han säger att små variationer i ljudnivå kan 
förkomma på grund av skillnader i topografi, men det rör sig oftast bara om 0,5-2 dB, vilket är en knappt hörbar 
skillnad. Sedan är uppmätt ljudnivå en sak och störningsnivå en annan. Ofta upplevs ljudet som mer störande på 
låglänta platser där det är mer lä och alltså mindre bakgrundsljud i vegetationen. Eftersom programmet som 
ljudberäkningen är gjort i är känt för att överskatta ljudutbredningen, främst i skogsmiljö, är min kollegas 
uppskattning att ljudnivån hos er inte kommer att överstiga 35 dB med den nuvarande parkutformningen.  

I Sverige finns det ingen lagstiftning som kräver att verksamhetsutövaren ersätter eventuellt minskat 
fastighetsvärde. Det finns inte heller någon entydig forskning kring om fastighetsvärden faktiskt minskar. Detta 
verkar variera i olika delar av landet och med avståndet från verken. Vindkraftverk blir ett allt mer ”normaliserat” 
inslag i landskapsbilden och framför allt den yngre generationen tycks inte ha en lika negativ syn på att leva nära 
vindkraftsparker.  

Med vänliga hälsningar 

Hanna 
WIND SWEDEN AB 

www.wind-sweden.com

Från: Kristin 
Skickat: den 30 april 2020 10:34 
Till: Hanna 
Ämne: Vindkraftsprojekt Vimmelstorp samrådsyttrande 

Hej Hanna, jag och min sambo har precis köpt Gislaved Koshult 1:12 och har köpt den av den anledningen att det är 
en naturskön miljö och tyst. Enligt era bullerkartor ligger Koshult 1:12 precis utanför 35 db och jag utläser att ni 
använt er av exempelvis Gislaved Kulla 1:4 och Gislaved Sonnaryd 2:3 som fastigheter som ni beräknat från. Min 
fråga till er är hur påverkas en fastighet, såsom Gislaved Koshult 1:12 med omkringliggande fastigheter som ligger 
högre beläget i landskapet jämfört med de fastigheter där ni gjort beräkningar som ligger lägre, kommer ljudet att 
färdas annorlunda mellan ”topparna” i topografin?  

Buller sänker marknadsvärdet då intresset för en sådan här fritidsfastighet ligger just i att det är en lugn miljö. Hur 
fungerar det med marknadsvärdeminskning, är det något som Eno Energy kommer ersätta? 

Med vänlig hälsning/ Kristin  och Bobbo 



Dr. Inge  Consulting Group 

www.driscg.com 

Den 21 april 2020 

Inge  Hanna 

Hej Hanna, 

Mina synpunkter på vindkraftsverken finner du nedan: 

Jag kommer både att höra och se vindkraftsturbinerna på hela min fastighet, jag har en 

sommarstuga strax söder om tjuvemossen. Jag vill se orörd och vacker natur, något som det finns 

gott om i trakten, och lyssna på naturens egna ljud inte ett kraftverk. 

Än viktigare är att trakten mellan Reftele och Simlångsdalen är ett unikt i Europa. 

1. Här finns inga större kraftledningar, inga större vägar och heller inga större samhällen

eller industrier.

2. Från Bolmen och västerut är lanskapet kuperat med mängder av vackra sjöar, myrar och

mossar. Skogen, oftast barrskog med inslag av bok, ek, ask, asp, björk med flera. Ibland

rena lövskogar. Med andra ord en perfekt biotop för djur och fågelliv.

3. Jordbruket är i huvudsak småskaligt eller nedlagt med mängder av stenmurar. Naturen är

glest uppbruten av dessa jordbruk vilket bidrar till landskapsupplevelsen.

4. Det finns också mängder med ”mikro-urskogar” i området. Ofta i anslutning till

vattendrag, sjöar, myrar och mossar.

Turistnäringen som är tillväxande, många kommer från Tyskland, Holland, England och 

Danmark, för att uppleva relativt orörd natur, jakt och fiske. Området är välkänt ute i Europa. 

Att bygga vindkraft i området är som att bygga en motorväg genom en nationalpark. Hela 

området mellan Reftele och Simlångsdalen borde helt skyddas mot tyngre exploatering. 

Jag har också några kommentarer på hur det ser ut i närområdet. 

1. Det häckar tranor på Tjuvemossen, vilket det har gjort så länge jag mins.

2. Tronebosjön är en fågelsjö

3. Trakten är rik på fornminnen, den gamla Halmstadvägen gick förbi Kråksås och

Vimmelstorp.

4. Uppe på höjden nära sågen vid Katrinefåll har man en bedårande milsvid utsikt över

landskapet, en orörd horisont.

5. Det finns en hednisk offerplats i anslutning till Tjuvemossen, nära platsen för det södra

verket. Den verkar fortfarande vara i bruk.

6. Det finns också små ytor av urskog kring Tjuvemossen

Med vänliga hälsningar 

Inge 

Mina kontaktuppgifter finns nedan. 

mailto:inge.svenningsson@driscg.com
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Hanna  Lind

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Monica den 28 april 2020 18:38
Hanna  
Inge 
Vindkraft Vimmelstorp

Hej! 
Har läst ditt papper och jag har invändningar mot vindkraften då vi har sommarställe i närheten och vill ha det 
tyst. Jag har samma uppfattning som min bror Inge och stödjer hans åsikter. Vi äger det ju tillsammans. Vi vill inte 
ha vindkraft så nära! 

Med vänlig hälsning 
Monica 
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Hanna  Lind

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Hanna 
den 20 maj 2020 10:34
'Inge  'Monica 'Gerda 
Sv: Vindkraftverken i VimmelstorpI     

Hej Inge och Monika, 

Vi återkommer här med ett lite utförligare svar på ert yttrande. Jag svarar er båda eftersom Monika i sitt yttrande 
stödjer de åsikter Inge uttryckt för och att ni är gemensamma ägare till Kråksås 1:11. 
Vi vill börja med att uttrycka vår respekt för era åsikter och förståelse för er oro kring Vimmelstorp vindkraftspark. 
Som Inge skriver vill ni lyssna på naturens egna ljud och inte ett kraftverk. Er bostad ligger över 2230 m sydväst om 
närmaste verk och ljudnivån vid bostaden har beräknats till under 30 dBA i värsta fall. Beräkningen tar inte med 
förhärskande vindriktning som i förevarande fall är åt motsatt håll och med andra ord ifrån er fastighet. De dagar på 
året som ljudemission från verken kommer att höras från er fastighet kommer i realiteten vara få och alltså aldrig 
överstiga 30 dBA. 30 dBA motsvarar en ventilationsfläkt inomhus. 
Vi noterar dina första fyra punkter i yttrandet och vill med anledning av dessa nämna att vi har inventerat biotoper, 
naturvärden, fåglar samt viktiga platser för fågellivet och i möjligaste mån tagit hänsyn till dessa.  
Med anledning av de övriga sex punkterna i yttrandet vill vi också svara att  

1. Tranor är en fågelart som i studier visat sig drabbas i låg utsträckning av kollisioner med vindkraftverk.
2. I området för Tronebosjön har fågelinventering utförts där det konstaterats att Tronebosjön inte har

framstått som avvikande ur ett värde för fåglar som skulle kunna vara känsliga för vindkraft. Avståndet till
sjön är dessutom 1 km.

3. I hela området för etableringen inklusive vägar har en arkeologisk undersökning etapp 1 genomförts och
hänsyn till fornminnen inom området kommer att tas vid etablering.

4. Ja, den plats du nämner är en av de platser där verken kommer bli mest synliga. Det går tyvärr inte att
gömma vindkraftverk.

5. Vi noterar detta och tackar för informationen.
6. Tjuvemossen ligger som närmast ca 900 m från verken. Inga delar av mossen kommer att drabbas av fysiska

ingrepp och majoriteten av området för tjuvemossen drabbas inte av skugga från verken alls. Urskogen i den 
mån det finns sådana områden som del av tjuvemossen får ses som skyddad från fysisk påverkan och
påverkan i form av skugga bedöms som obetydlig.

Med vänliga hälsningar 

Hanna 
WIND SWEDEN AB 

www.wind-sweden.com
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Hanna 

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Hanna  
den 20 maj 2020 09:43
Regula 
Gerda 
Sv: Vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Hej Regula och Martin, 

Jag återkommer nu med svar på era frågor. Jag förstår och har största respekt för er oro. Vindkraft innebär 
onekligen en förändring i landskapsbilden och en viss påverkan i form av ljudemission, skuggor och ljus från verkens 
hinderbelysning.  

Jag har mätt avståndet mellan era fastigheter och närmaste verk. Avståndet mellan närmaste vindkraftverk och 
Koshult 1:19 samt 1:20 är ca 1900 meter fågelvägen. Det är anledningen till att ert hus inte är med i 
ljudberäkningen. I vindkraftssammanhang är det ett ganska långt avstånd, även om jag förstår att det inte känns så 
för er. Man tar inte med alla hus i beräkningen utan främst de som ligger närmast, från 40 dB ut mot 35 dB-linjen. 
Anledningen till detta är dels att huvudsyftet med beräkningen är att visa att vi håller gränsvärdet på 40 dB vid 
bostäder och dels att inga större ljudstörningar förväntas uppstå på större avstånd. På 1900 meters avstånd från 
närmaste verk kan ni förvänta er att höra vindkraftverken vid vissa tillfällen, t.ex. när det blåser kraftigt eller de 
atmosfäriska förhållandena medför att det blåser i riktning mot er bostad i rotorhöjd samtidigt som det är nästan 
vindstilla i markhöjd. Den maximala ljudnivån vid er bostad kommer dock aldrig bli särskilt hög. Ni ligger en bra bit 
från 35 dB-linjen och jag skulle uppskatta att den maximala ljudnivån hos er kommer uppgå till ca 30-33 dB. Detta 
motsvarar ungefär det normala bakgrundsljudet i ett ventilerat rum inomhus. Större delen av tiden kommer ni 
sannolikt inte höra dem alls.  

Era fastigheter är inte med i beräkningen av skugga, vilken visar skuggutbredning per fastighet under olika tider på 
året, eftersom era fastigheter kommer att drabbas försvinnande lite av skugga från vindkraftverken. Gällande 
riktvärden för skugga från vindkraftverk är maximalt 8 timmar per år. På kartan på sista sidan av skuggberäkningen 
ser ni att era fastigheter ligger utanför den gröna linjen och alltså i område där 0 timmar skugga per år kommer att 
uppstå. 

Vad gäller ljus från vindkraftverken så måste vi följa Transportstyrelsens regler för hindermarkering samt 
hinderbelysning för att luftfarten inte skall äventyras. Vi kan bara beklaga detta och hoppas ändå på att detta inte 
ska föranleda någon betydande störning för er då verken är på så pass långt ifrån era fastigheter.  

Jag tar med mig det ni skriver om tranorna. Tranor är dock en av de fågelarter som i låg utsträckning drabbas av 
kollision med vindkraftverk eftersom de har ett starkt undvikandebeteende under flygning. Gällande småfåglar så är 
de inte särskilt känsliga för vindkraft och det finns ingen anledning att anta att tätheten vid er tomt skulle påverkas 
negativt. Rovfåglar är den grupp som är känsligast eftersom de flyger på höga höjder och inte är uppmärksamma på 
hot i luftrummet utan har blicken på marken. Samtidigt har de långsam reproduktionstakt. För olika arter finns 
skyddsavstånd som ska följas mellan vindkraftverk och bo där häckning förekommer. Störst avstånd krävs runt 
örnbon, 3 km. För medelstora, rödlistade arter tillämpas oftast 1000 meter. Vissa arter som är mycket vanliga (t.ex. 
ormvråk) kräver normalt inte några specifika åtgärder. Jag tvivlar inte på att enstaka rovfåglar förekommer i 
omgivningarna, men det finns ingenting i inventeringen eller uppgifter från andra källor som tyder på att det finns 
känsliga arter som häckar inom riskavstånden.  

I Sverige finns det ingen lagstiftning som kräver att verksamhetsutövaren ersätter eventuellt minskat 
fastighetsvärde. Det finns inte heller någon entydig forskning kring om fastighetsvärden faktiskt minskar. Detta 
verkar variera i olika delar av landet och med avståndet från verken. Vindkraftverk blir ett allt mer ”normaliserat” 
inslag i landskapsbilden och framför allt den yngre generationen tycks inte ha en lika negativ syn på att leva nära 
vindkraftsparker.  
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Jag hoppas att detta gav svar på era frågor. Era synpunkter kommer att skickas in till Miljöprövningsdelegationen 
som fattar beslut om tillstånd.  

Hanna 
WIND SWEDEN AB 

www.wind-sweden.com

Från: Regula 
Skickat: den 28 april 2020 11:41 
Till: Hanna 
Ämne: Vindkraftsprojekt Vimmelstorp 
Prioritet: Hög 

Hej, 

Vi noterar att brevet som vi har fått för några dagar sen är det första som vi har fått angående 
vindkraftsprojektet Vimmelstorp. 

Vi vill att ni vet att vi inte alls går med på det. 

Vi har köpt huset Koshult Dosebo, fastighetsbeteckning Koshult 1:19 och 1:20, för att vi 
uppskattar mycket den oberörda naturen, lugnet, och att det inte finns störande artificiella ljus. 

Vi har turen att kunna iaktta så många djur och särskilt fåglar på vår tomt. Förra året var det t.ex. 
ett par tranor med en ungfågel, göktyta och törnskata. På vintern ser vi ibland en sparvhök. Det 
finns också många olika småfåglar. Vi är inte helt överens om fågelinventeringen. Tranorna 
sträcker över området varje vår och höst. Det finns också sådana som häckar i trakten. 

I fågelinventeringen sägs det att det inte finns många rovfåglar i det området. Det må vara så. 
Men överväga att precis för att det inte finns många är de så mycket viktigare för naturen. 

Allt detta som vi tycker så  mycket om ser vi hotat med vindkraftspark i närheten. 

Varför finns det inte några skugg- och ljudberäkningar för Koshult? 

Vi fruktar att bullret från vindkraftverken kann höras även hos oss. Vinden blåser ganska ofta från 
det hållet.  

Desutom fruktar vi att vindkraftverken kommer minska värdet av fastigheterna i området på grund 
av ljudimmissioner och skugga. 

Vi vill veta vem som ville stå för det? 

Vänliga hälsningar 

Martin och Regula 
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Hanna  

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Siv 
den 26 april 2020 17:58
Hanna  
Yttrande om vindkraftsprojekt Vimmelstorp , Stockanäs

Följ upp
Slutfört

Vi är ett antal markägare som är fast bosatta inom en radie till Vimmelstorp. 
Vi alla tillsammans har ihop bestämt att skicka in ett yttrande om vindkraftverk i Vimmelstorp och Stockanäs. Alla 
bor här permanent och vill med det bestämdaste motsäga oss detta vindkraftverk. Alla är överens om att vi bor på 
landsbygden av en anledning. Med ett vindkraftverk inom området kommer det att störa och förstöra all idyll 
,naturen, lugnet, fågelliv ,djurliv ... vi vet att detta kommer att medföra störande rungande oljud , ett ljud som inte 
går att stänga av. Vi vill och tycker verkligen inte att vi behöva höra på detta i all framtid. 

Vindkraftverk både syns och hörs över stora avstånd och det har en påverkan på vår fauna och landskapsbild. 
Hur blir det för oss som bor här omkring? Hur attraktivt är det om man skulle vilja eller behöva sälja sin fastighet? Är 
det någon som vill bo så nära ett vindkraftverk? Nej vi tro inte det! Tänk på detta i er bedömning! Om det trots allt 
blir bestämt för vindkraftverk mot vår vilja kommer vi att kräva ersättning till alla berörda fastighetsägare. 
Vi vill att ni respektera detta vi har sagt och ta med detta i ert beslut vad vi alla tycker! 
Förstör inte vår miljö och natur... det är det finaste vi har.       

Fastighetsägare Jonny Klang  Fastighetsbetäckning Koshult Tummabo 1:16 Fastighetsägare Siv o Tommy  
Fastighetsbetäckning Koshult Ekens 1:18 Fastighetsägare Siv o Tommy Theorin Fastighetsbetäckning Koshult Ekens 
1:22 Fastighetsägare Hanna o Markus  Fastighetsbetäckning Yrhult 1:2 Fastighetsägare Jonas o Ingela  
Fastighetsbetäckning Koshult Bolet1:21 

Med vänlig hälsning Siv  i samråd med övriga fastighetsägare (se ovan) 
26/4 2020 Skeppshult  

Skickat från min iPad 
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Hanna 

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Bifogade filer:

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Per-Wilhelm 
den 17 april 2020 15:25
Hanna  
Agneta 
Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp, vår angränsande fastighet Gislaved 
Fållinge 6:1
20200416165816766.pdf

Flag for follow up
Har meddelandeflagga

Hej! 

Jag arbetar för Svenska kyrkans fastighetsförvaltning inom Växjö stift (innefattande större delen av Småland samt 
Öland och Hylte kommun). Vi förvaltar ca  60 000 ha, främst skogsmark inom aktuellt område. 

Vi har erhållit information av er angående planerat vindkraftsprojekt i Vimmelstorp för ev. yttrande. Se bif. 
Svenska kyrkan och Växjö stift ställer sig generellt mycket positiv till vindkraft, både inom våra egna fastigheter och 
på angränsande fastigheter. 
I detta specifika fall är inte vår näraliggande fastighet Fållinge 6:1 direkt berörd av projektet, men sannolikt indirekt, 
då närmaste verk ser ut att planeras relativt nära gränsen till vår fastighet, med bl a ljudpåverkan som följd. Om t ex 
ljud överstiger 40 db inom del av Fållinge 6:1 innebär det ett intrång bl a på så sätt att vi ej har möjlighet till ev. 
framtida byggnation inom området. Är därför rimligt med ersättning (del av arrende). 
I de projekt vi själva arrenderar ut för vindkraft på våra marker, så delas totala arrendeersättningen  med 
fastighetsgrannar som ej erhåller verk men som berörs. Det kan se lite olika ut hur det görs, men det har under 
årens lopp utvecklats till standard inom branschen. 
Antar att det även är tänkt att gälla i detta projekt. 

Inväntar er återkoppling i ärendet. 

Hälsningar 

Per-Wilhelm 
Specialist inom mark- och fastighetsförvaltning

Besöksadress: Bykstugan, Östrabo 
Stiftswebb: www.svenskakyrkan.se/växjöstift 

Faktureringsadress: 
Prästlönetillgångar i Växjö stift, Fack 77800696, Box 15018, 750 15 UPPSALA

I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt 
för att uppfylla vår skyldighet att registrera och bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive 
offentlighets- och sekretesslagen. Det du skickar till oss kan därför komma att registreras i digitalt registersystem, 
skickas vidare till andra mottagare inom Svenska kyrkans organisatoriska enheter eller externa mottagare, samt på 
begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På 
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/vaxjo-stifts-behandling-av-personuppgifter kan du läsa mer om hur Växjö 
stift hanterar personuppgifter och dina rättigheter. 
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Hanna 

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Uwe 
den 17 april 2020 22:04
Hanna  
samrådsyttrand om vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Flag for follow up
Har meddelandeflagga

Hej Hanna, 

tack för information om vindkraftsprojekt Vimmelstorp och möjlighet för samrådsyttrand om vindkraftsprojekt 
Vimmelstorp. Jag talar bara lite svenskaoch har problemet att översätta den orden av det tema. Kan jag frågar i 
engelska? Informerar mig, som det är inte möjligt, tack. 

Mina frågor: 

With which minimal and maximal windspeed will the windturbines be operated? 

How strong are the noise emissions when operating the windturbines at minimal and maximal windspeed? 

In which frequencies will the noise emissions be  transmitted? 

How big ist the part of subsonic and low-frequency noise from the whole noise emissions? 

How big will be the acoustic pressure of subsonic and low-frequency noise when operating the 
windturbines at minimal and maximal windspeed?  

Will eno energy Sweden AB use any minimum distance rule like the “10 times high“ rule as a precautionary 
principle? 

On which scientific studies are the planed distances to residential houses based? 

The value of residential houses decreases dependent on the distance from wind energy converter (WEC). Does eno 
energy Sweden AB have any regulation for compensation of  residential house owners? 

The study „Interference of Flying Insects and Wind Parks“ (FliWip) of the German Aerospace Center (DLR) has found 
evidence, that large quantity of insects are annihilated by WEC. Did  eno energy Sweden AB prove, if the planned 
wind farm is located on an important flight path of insects? 

It is feasible that WEC only blink when an aircraft is actually in proximity. The purpose of these technology is to 
reduce the stress of residents by shortening the period of blinking. Is these technique applied for the 
vindkraftsprojekt Vimmelstorp? 

Which protective measures will be adopted to protect predator birds from being striked to death? Please see: 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/omfattande-rovfageldod-i-vindkraftspark  

How heavy ar the transport and work vehicles including load? 

How many roads must be newly build, respectively reinforced and broadend to carry these load? 

Will these roads later be unbuild and renaturalized? 
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How many vehicles will drive over which roads for building the particular WEC? 

How large are the areas per WEC to take the  transport and work vehicles? 

Will these areas later be renaturalized? 

Will groundwater flows be interrupted or interfered by the footing of the WEC? 

Med vänlig hälsning 
Uwe 



Hi Uwe! 

Thank you for your email. Below you find the answers to your questions. 

1. With which minimal and maximal windspeed will the windturbines be operated?

The wind turbines operate between 4 m/s up to 25 m/s.

2. How strong are the noise emissions when operating the windturbines at minimal and

maximal windspeed?

The exact level of the noise emissions at maximum and minimum windspeed will depend on

which turbines will be built. This will be decided after the permit is valid. Regardless of which

turbines will be built noise emissions from the turbines will never exceed 40 dBA next to

residential buildings.

3. In which frequencies will the noise emissions be transmitted?

In the calculation of the equivalent sound level made in the WindPRO calculation

programme, sound propagation is assumed to occur at all relevant frequencies in accordance

with the turbine supplier specification, in other words 25 Hz-10 000 Hz. The calculation can

be found in Annex 6 (Bilaga 6) to the environmental impact assessment (MKB).

4. How big is the part of subsonic and low-frequency noise from the whole noise emissions?

This answer also answers question nr 5.

A Calculation of low-frequency noise immission has been made for the planned wind farm

using noise emission values for Vestas V126, a large modern wind turbine that is

representative for the planned project. The calculation shows that low frequency noise

immission at nearby houses will meet the current noise limits regarding low frequency noise

indoors in residential dwellings, as proposed in the guidelines from the Public Health Agency

in Sweden (Folkhälsomyndigheten). The calculation is made for a worst case scenario i.e.

when the wind turbines produce at full or nearly full capacity and thus emit most noise. The

calculation is available at the time of the announcement of the permit application to the

County Administrative Board. We also send the calculation with this email.

Regarding subsonic noise, we are not sure what you mean by that? If you mean infrasound,

this is not regulated in Swedish law, neither from the Swedish Environmental Protection

Agency (Naturvårdsverket) nor according to established practice in Swedish environmental

courts.

5. How big will be the acoustic pressure of subsonic and low-frequency noise when operating

the windturbines at minimal and maximal windspeed?

Se answer to question nr 4.



6. Will eno energy Sweden AB use any minimum distance rule like the “10 times high“ rule as a

precautionary principle?

Eno Energy Sweden AB will follow the laws in Sweden and regulations laid down by the

Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) in keeping distances to

residential buildings. The distance that needs to be kept is related to the noise immission

which cannot exceed 40 dBA adjacent residential houses.

7. On which scientific studies are the planed distances to residential houses based?

Distances to residential buildings in Sweden are based on the regulations laid down by the

Swedish Environmental Protection Agency regarding noise emissions from windturbines.

8. The value of residential houses decreases dependent on the distance from wind energy

converter (WEC). Does eno energy Sweden AB have any regulation for compensation of

residential house owners?

In Sweden, there is no legislation requiring the operator to compensate for any reduced

property value. There is also no clear-cut research that shows whether property values are

actually declining. This seems to vary in different parts of the country and with the distance

from the turbines. Wind turbines are becoming an increasingly "normalised" feature of the

landscape and, in particular, the younger generation does not seem to have an equally

negative view of living near wind farms.

9. The study “Interference of Flying Insects and Wind Parks“ (FliWip) of the German Aerospace

Center (DLR) has found evidence, that large quantity of insects are annihilated by WEC. Did

eno energy Sweden AB prove, if the planned wind farm is located on an important flight path

of insects?

Eno Energy Sweden AB have inventoried and investigated the environmental impact that the

wind farm will have on the animals and natural values that have been asked by us by the

Swedish authorities. Insects are not among those animals.

10. It is feasible that WEC only blink when an aircraft is actually in proximity. The purpose of

these technology is to reduce the stress of residents by shortening the period of blinking. Is

this technique applied for the vindkraftsprojekt Vimmelstorp?

Unfortunately, the Swedish Armed Forces do not accept such measures as radar-controlled

obstacle lighting. Therefore no wind farms in Sweden are allowed to use this. We deeply

regret this as the technique is very valuable in reducing negative impact from obstacle

lightning.

11. Which protective measures will be adopted to protect predator birds from being striked to

death? Please see: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/omfattande-rovfageldod-

i-vindkraftspark

The article in the link is referring to an area that is rich in predator birds, which was known

before the permit was granted. The project area at Vimmelstorp has been thoroughly

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/omfattande-rovfageldod-i-vindkraftspark
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/omfattande-rovfageldod-i-vindkraftspark


investigated by ornithologists and they have concluded that the presence of nesting 

predatory birds is very low. This is the single most effective protective measure, to build in 

low risk areas like this.  

 

12. How heavy are the transport and work vehicles including load? 

 

The exact plan for how the turbines and building materials will be transported to the site will 

be planned right before construction starts. At present for example, we do not know 

whether concrete will be transported to the foundations by rotary cars or whether there will 

be a mobile concrete station that forms the concrete on site next to each foundation. 

Because of this, our answer to this question will be only an example of what transport could 

weigh during construction of wind farms.   

 

For instance a total of about 13 transports usually are required when transporting each wind 

turbine. The turbines come in parts divided into 1 fixing plate, 3 - 4 tower parts, 3 rotor 

blades, 1 machine house and 1 nose cone. Weight of such transport vary depending on which 

type of turbine will be built. For example, Vestas states that transports of the turbine V126 as 

heavy as 70 metric tonnes may be needed.  

 

Transportation for road construction could involve for instance about 200 trucks with about 

14 tons of gravel each per km of newly constructed road. Trucks with gravel weigh about 30 

tons loaded. The means of transport chosen depends on the terrain and buoyancy of the 

area. About 70 transports with about 7 cubic meters of concrete in each could in some cases 

deliver concrete to each foundation of a wind turbine. Each car that deliver concrete to 

foundations weigh about 30 tonnes with load. A mobile crane is required for installation of 

the wind turbine. The mobile crane comes divided in about 40 transports. The exact weight 

of each vary with the different parts also depending on the type of crane used. 

 

During the operational phase, only service cars will visit the sites of the turbines for 

maintenance.  

 

13. How many roads must be newly built, respectively reinforced and broadend to carry these 

load? 

 

In the project area there is a well developed network of forest roads that can be used during 

construction, service and decommissioning. The road network of the wind farm will have a 

total length of 9.5 km. The main road through the area is of good quality and requires only 

very limited reinforcing. Of the 9.5 km road, 3.2 km is of good quality, 4.6 km need 

reinforcement or widening and new road is planned to a length of about 1.7 km. 

 

14. Will these roads later be unbuild and renaturalized? 

 

No. Roads will be used by current forestry activities both during the operation of the wind 

farm and later on. The roads is of value to the land owners.  

 

15. How many vehicles will drive over which roads for building the particular WEC? 

 



A transport plan from manufacturer to the place of establishment cannot be developed in 

detail until it is clear who will be the supplier in the project. 

To transport parts to a wind turbine of current size, about 13 heavy transports are generally 

required, provided that the work is built with steel towers. In addition, about 90 transports 

with concrete and other building materials are required. In total, there will be about 103 

transports per work with the turbine parts and concrete for foundations and other materials. 

The number of heavy transports for setting up and taking down the crane is about 40. There 

is also transport of small deliveries and staff. Provided that only gravity foundations are built, 

the 9 wind turbines entail a need for about 1,300 transports, not including materials for road 

construction and crane sites. 

16. How large are the areas per WEC to take the transport and work vehicles?

At each wind turbine, a hardened installation site is built, which is used for the assembly and

installation of a crane, the installation of the parts of the wind turbine and the storage of

construction equipment and vehicles. The size of the surfaces may vary slightly depending on

the make of the wind turbines, but the required area corresponds to approximately 2500 m2

at each wind turbine. To this is added the surface of the foundation of up to 800 m2. As for

the roads see answer to question nr 13.

17. Will these areas later be renaturalized?

Roads will continue being used by forestry. At crane sites and slopes vegetation will grow

freely and cover them. The concrete foundations can either be left in the spouse or removed.

Full removal requires a large number of truck transports and is not, of course, the best

option from an environmental point of view. The method advocated today is that the top

layer is driven away to 50 cm deep in woodland. The remaining parts of the foundation are

covered with soil and the ground returns to previous use. See environmental impact

assessment (MKB).

18. Will groundwater flows be interrupted or interfered by the footing of the WEC?

The foundations are designed to minimize interference on groundwater flow. Since the

ground water creates a lifting force on the foundation, the aim is always to build the

foundation above the ground water level. When this is not possible, minor changes in the

flow may occur in close proximity to the concrete. This impact is very local and is not

expected in the whole project area. Usually there is no impact on ground water at all.

I hope this gave answers to your questions. Your comments will be sent to the Environmental 

Assessment Delegation, which decides on the permit. 
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Hanna 

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Stefan 
den 15 april 2020 09:36
Hanna 
VB: Ny möjlighet att lämna yttrande om vindkraftsprojekt Vimmelstorp 
[2020HY13606]

Från: Stefan  
Skickat: den 15 april 2020 07:54 
Till: Samhällsbyggnadskontoret 
Ämne: SV: Ny möjlighet att lämna yttrande om vindkraftsprojekt Vimmelstorp [2020HY13606] 

Hej 
Jag var med vid det tidigare miljösamrådet om den planerade vindkraftsparken Vimmelstorp. Vi vill återkomma med 
ett formellt yttrande när Lst skickar ut remissen på ansökan och vi ser mer i detalj vad som planeras och eventuella 
ändringar.  

Vi lär ta upp tidigare synpunkter utifrån Hylte kommuns ställningstagande avseende vindkraft, bl a höjd på 
verken/hinderbelysning, avstånd till bostäder (1000 m), väg- och kabeldragningar(?), fotomontage m m, förutom alla 
andra delar att se på buller, skuggor, naturhänsyn etc. På återhörande. 

Med vänlig hälsning 

Stefan 
Miljöchef 
Hylte kommun 

www.hylte.se

Från: Samhällsbyggnadskontoret  
Skickat: den 8 april 2020 08:21 
Till: Stefan  
Kopia: sbkdiarie 
Ämne: VB: Ny möjlighet att lämna yttrande om vindkraftsprojekt Vimmelstorp [2020HY13606] 

Från: Hylte kontaktcenter [mailto:kontaktcenter@hylte.se]  
Skickat: den 8 april 2020 08:16 
Till: Samhällsbyggnadskontoret 
Ämne: VB: Ny möjlighet att lämna yttrande om vindkraftsprojekt Vimmelstorp [2020HY13606] 

Från: Hanna 
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Skickat: den 7 april 2020 22:34 
Till: kommunen@hylte.se <kommunen@hylte.se> 
Ämne: Ny möjlighet att lämna yttrande om vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Hej, 
Eno energy Sweden AB genomför nu ett delvis förnyat samrådsförfarande enligt miljöbalken för Vindkraftspark 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun. Detta är en del i ett kompletteringsföreläggande från Miljöprövningsdelegationen 
i Östergötlands län. I samband med detta vill i ge Hylte kommun ytterligare en möjlighet att yttra sig om projektet. 
Mer information finns i bifogade filer. Eventuellt yttrande skall lämnas till  senast den 30 april.  

Med vänliga hälsningar 

Hanna 
WIND SWEDEN AB 

 www.wind-sweden.com



Yttrande 1(1)

Diarienummer
2020-04-30 551-2881-2020

Wind Sweden AB 

Postadress Besöksadress
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2

E-post Telefon 
halland@lansstyrelsen.se 

Miljöpåverkan från planerad vindkraftspark 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun, Jönköpings län
Länsstyrelsen i Hallands län har tidigare lämnat yttrande i samrådet den 11 december 2014, dnr 
551-8567-2014. Länsstyrelsen håller fast vid tidigare yttrande med följande tillägg.

Yttrandet i punkt 5 som gäller påverkan på fladdermöss ändras enligt nuvarande rekommendat-
ioner i Vindvals syntesrapport om fåglar och fladdermöss angående vid vilka tider vindkraftverk 
bör stängas av nattetid vid svag vind (BAT-mode) för att skydda fladdermöss. Numera skrivs 
det i villkor att vindkraftverken ska hållas avstängda med vingarna stillastående eller med rotor 
ställd i idlat läge när medelvindhastigheten under 10 minuter är lägre än 6 m/s vid verkens ro-
torhöjd och temperaturen samtidigt är högre än 14 °C. Detta gäller från solnedgång till solupp-
gång under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 15 september. Vindkraftverken behöver dock 
inte hållas avstängda/ställas i idlat läge om det är kraftigt regn eller dimma.

I det tidigare yttrandet saknas något om platser för visualieringar och utredningar om hur RI för 
kulturmiljö påverkas. I Hyltes kulturmiljövårdsprogram finns två miljöer inom ca 5 km och fler 
inom 15 km från vindkraftsparken. Ett av de områden som befinner sig bara 5 km från parken 
utgör även Riksintresse (Jällundtofta kyrkby). Påverkan på dessa behöver utredas.

I handläggningen av ärendet har, förutom miljövårdsdirektör Per , beslutande, och mil-
jöhandläggare Anna-Lena , föredragande, även naturvårdshandläggare Amanda  och 
miljöhandläggare Göran medverkat.

Per 

Anna-Lena

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


YTTRANDE 1(1) 
SKOGSSTYRELSEN Datum SKS Diarienr 

Skogsstyrelsen 
Mats Arvidsson 

2020-04-29 2020/1707 

Postadress 
Huvudkontor 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 

Yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp i 
Gislaveds kommun, Jönköpings län. 

Skogsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende. 

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av 
miljöbalken, gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under 
skogsvårdslagen). Vidare ingår bland Skogsstyrelsens uppgifter att medverka 
i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med 
naturresurser. 

Verksamheten rörande det planerade vindkraftsprojektet är inte att betrakta 
som skogsbruksåtgärd och berör inte heller något formellt skyddat område 
som Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för. 

De enskilda kraftverkens placering och tillhörande vägar och anläggningsytor 
kan dock komma att medföra negativ påverkan på våtmarker, sumpskogar och 
vattendrag i det berörda området. I närheten av det nordligast belägna 
kraftverket finns områden registrerade för höga naturvärden. 

Med hänsyn till ovan beskrivna miljövärden vill vi påtala betydelsen av att 
vägar och anläggningsytor planeras och byggs med stor hänsyn och 
anpassning till befintliga natur- och kulturmiljövärden, och så att skogsbruk 
inte försvåras i det berörda området. 

Vi vill i sammanhanget upplysa om "Skogens pärlor" där aktuell information 
om kända natur- och kulturmiljövärden finns tillgängligt. 

https:/ /kartor. skogsstyrelsen. se/kartor/ 

I ärendet har skogskonsulenten Swantje beslutat och skogskonsulenten Mats  
varit föredragande. 

Besöksadress 

Jönköping 

Telefon 

�� 

E-post
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se



Yttrande 

Datum Beteckning 

2020-04-27 FM2020-10195:3 Sida 1 (3) 

(EMA) 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

Sändlista 

Ert datum Er beteckning 

2020-04-08 

Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

    

Ert tjänsteställe, handläggare 

Wind Sweden AB, 

Hanna 
Vårt tjänsteställe, handläggare 

HKV PROD RPE INFRA, Emil 2019-07-05 FM2019-15089:3 

Yttrande avseende kompletterande samråd enligt 6 kap 

miljöbalken gällande vindkraftsprojekt Vimmelstorp, 

Gislaveds kommun, Jönköpings län 

Eno Energy Sweden AB samråder genom Wind Sweden AB med Försvarsmakten i ett 

kompletterande samråd avseende uppförande av 9 vindkraftverk. 

Försvarsmakten har inget att erinra på uppförandet av 9 vindkraftverk på nedan angivna 

positioner (SWEREF99 TM). Beräknad totalhöjd för vindkraftverken är 200 m. 

Vindkraftverk N E 

1 6332902 407341 

2 6330064 407000 

3 6330568 407350 

4 6332332 406980 

5 6331149 407669 

6 6331510 407242 

7 6330223 406627 

8 6332499 407420 

9 6330793 407055 

Detta yttrande gäller dock bara ovan angivna positioner och höjd. Flyttas positionen i någon 

riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny 

remiss. 



Yttrande 

Datum Beteckning 

2020-04-27 FM2020-10195:3 Sida 2 (3) 

Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 veckor före 

resningen skall en flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 6 

kap 25 §. 

Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

Beata 

Tjf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 



Yttrande 

Datum Beteckning 

2020-04-27 FM2020-10195:3 Sida 3 (3) 

Sändlista 

Wind Sweden AB, 

genom Hanna   

För kännedom 

FMV LedM Nät tillstandsarende.trv@fmv.se 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap 1 (1) 

Diarienr 

2020-06114 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 

651 81 Karlstad 

Besöksadress:  

Stockholm: Fleminggatan 14 

Karlstad: Norra Klaragatan 18 

Sandö: Sandövägen 7 

Revinge: Revingeby 

registrator@msb.se 

www.msb.se 

Org nr. 

202100-5984 

M
S
B
-1

0
8
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Rakel & Ledningssystem 

System & Tjänster 

Carl-Fredrik  

Er referens 

Hanna  

YTTRANDE 
Datum 

2020-05-15 

Ert datum 

2020-04-09 

Wind Sweden 
AB Att: Hanna  

Yttrande angående vindkraftverk Vimmelstorp i 

Gislaveds kommun. 

MSB har utrett konsekvenserna av vindkraftverk för påverkan på 

radiokommunikationssystemet Rakel, på de positioner som angavs i er 

förfrågan, 2020-04-09. 

Slutsatsen är att vindkraftverken inte kommer att ha någon påverkan på 

Rakelnätets befintliga länkstråk samt att verkens placering inte kommer att 

påverka radiosystemet Rakel. 

MSB har inget att invända mot etablering av vindkraftverken i området. 

Med vänlig hälsning 

Carl-Fredrik  

Systemarkitekt 

mailto:Carl-Fredrik.Ostman@msb.se
mailto:hanna@wind-sweden.com


YTTRANDE Sid 1(1) 

Vårt datum: 2020-04-15 Ert datum: 2020-04-09 

Vårt diarienummer: 33-906/2020 Er beteckning: 

Hanna 
Wind Sweden AB  

Handläggare 

Johan 

Sveriges geologiska undersökning 
Box 670 
751 28 Uppsala 
Besök: Villavägen 18 

Webb: sgu.se 
E-post: sgu@sgu.se 

Samråd Ansökan från eno energy Sweden AB avseende 
vindkraftspark Vimmelstorp i Gislaveds kommun  

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2020-04-09 tagit emot ovanstående ärende för 
yttrande. Med anledning av det vill SGU framföra följande. 

SGU har karterat jordarter och grundvattenförhållanden i delar av området, dock före tillgången till 
Lantmäteriets nationella höjddatamodell baserad på Lidarmätningar. Enligt jordartskartan består 
områdena, där vindkraftverken och vägarna planeras att anläggas, mestadels av morän, torv, tunna 
jordtäcken på berg och berg i dagen. Höjddata baserad på Lidarmätningar indikerar emellertid att isälvs- 
och sandavlagringar, som kan innehålla grundvattenmagasin, också kan förekomma inom området.  

För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, 
grundvatten samt georisker, som skred och sura sulfatjordar, i området med syftet att planera 
anläggningsteknik, både för fundament och vägar, samt begränsa påverkan av grundvatten från 
projektet, hänvisar vi till vår checklista: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/infrastrukturprojekt/samt vår hemsida: https://www.sgu.se/.  

Vi vill även påpeka att vid val av grundläggningsmetod och vägbyggnadsmaterial har typ av jordart, 
jorddjup och bergart samt grundvattennivå betydelse ur en hållbar miljö- och kostnads-synpunkt. Dessa 
parametrar bör, till exempel, användas för att optimalt placera, designa och storleksbestämma 
fundamenten för högsta säkerhet, från en teknisk- och miljö-synpunkt, men även för att minska 
användningen av naturresurser till betongballast och vägbyggnadsmaterial. Hur försörjningen av dessa 
material ska gå till bör även tydligt framgå. SGUs ståndpunkt är att naturgrusmaterial inte ska användas 
då det oftast går att ersätta med annat material såsom krossberg.  En plan för hur området ska 
återställas efter verksamheten bör också finnas. SGU har inget att erinra mot projektet. 

Beslut i detta ärende har fattats av Enhetschef Samhällsplanering jord, Anna Hedenström 

I handläggningen av ärendet har statsgeologen Johan Nyberg deltagit som även varit föredragande. 

På grund av de försiktighetsåtgärder som SGU tagit i samband med Covid-19 ersätter attestering i 
remisshanteringssystemet för närvarande signering/underskrifter. 

Anna  Johan  

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/
https://www.sgu.se/
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Hanna 

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

natalia
den 28 april 2020 15:42
Hanna  
Yttrande från Trafikverket: Vimmelstorp, Gislaveds kommun

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2020/ 42922 

Er referens: - 

Samråd inför ansökan om uppförande av vindkraftverk vid Vimmelstorp, Gislaveds 
kommun 
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för yttrande. 

Trafikverket förutsätter att det inte förekommer någon form av reklam på vindkraftverken. 

Säkerhetsavstånd 

Vindkraftverkens totalhöjd är 200 meter. Avståndet till statlig väg (vägområdesgräns) ska motsvara minst 
totalhöjden. Av säkerhetsskäl bör dessa avståndsregler även tillämpas på kommunala och enskilda vägar. Berörda 
statliga vägar är väg 535, 541, 882 samt 884.  

Hänsyn bör även tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk 
rekommenderar i sin rapport Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning, 04:13, 
att riskavståndet kalkyleras med ekvationen 𝑑 = (𝐷 + 𝐻) ∗ 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H 
navhöjd [m]. Trafikverket anser att det i tillståndsprövningen bör säkerställas att det inte finns någon risk för iskast 
mot allmän väg eller järnvägsanläggning. Detta kan ske genom tekniska åtgärder på vindkraftverket eller att verket 
placeras utanför riskavståndet.  

Vindkraftverk nr 2 och nr 7 placeras 470 respektive 230 meter från statlig väg. Av underlaget framgår inte vilken 
flyttmån som ges för vindkraftverken. Trafikverket kommer inte acceptera en placering statlig väg närmare än 
verkets totalhöjd.  

Anslutningar 

Vid behov av nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg där staten är väghållare 
krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. Se: http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-
om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/  

Transporter 

I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplats kan det krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. 
Trafikverket förutsätter att såväl kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att åtgärda 
skador som kan uppkomma på och vid allmän väg vid transport av vindkraftverken bekostas av 
vindkraftsexploatören. Transporter på det enskilda vägnätet ska ske i samråd med berörd väghållare. Tillstånd för 
åtgärder inom vägområdet krävs enligt väglagen §43. 

Transporter av långa, tunga, breda och höga fordon kan ha stor påverkan på vägnätet och detta är något 
Trafikverket behöver ta hänsyn till i planerandet. Trafikverket anser därför att en transportplan med beskrivning 
över vilka vägar som kommer att användas vid transporten av vindkraftverken är nödvändig. Denna bör övergripa 
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vägar från det enskilda vägnätet till det övergripande, samt inkludera en övergripande tidsplan. I denna beskrivning 
bör det även ingå hur transporten vid en framtida avetablering är planerad. 

Eftersom vindkraftutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter bör exploatören i ett tidigt skede 
kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Detta för att kunna planera transporterna efter de krav som ställs, 
alternativt kunna förbereda lämplig produktionsanpassning av verken för att möjliggöra transport till föreslagen 
plats. Dispenshandläggarna nås via Trafikverkets telefonväxel 0771-921 921. 

Vid vägtransporter är det viktigt att hänsyn tas till övriga trafikanter, hur det påverkar framkomligheten (restiderna) 
för övrig trafik och om trafiksäkerheten påverkas negativt. Ytterligare information finns i Trafikverkets publikation 
”Transporter till vindkraftsparker – en handbok” (2010:033) som finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida 
www.trafikverket.se 

Om ett vindkraftverk kommer att anslutas till elnätet via markkabel som hamnar inom vägområde så ska 
ledningsägaren enligt väglagen 44§ söka tillstånd hos väghållningsmyndigheten. Se Trafikverkets hemsida för 
ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar 

Järnväg 
Trafikverket håller på med utbyggnaden av ERTMS, ett nytt signal- och trafikledningssystem, vilket innebär att GSM-
R kommer att användas för informationsöverföring via radio, samt ersätta dagens tågövervakningssystem. Det finns 
två typer av länkar, dels kommunikation från torn till tåg och dels mellan torn. Trafikverket har gjort bedömningen 
att den föreslagna placeringen av vindkraftverken inte påverkar järnvägens radio- och telesystem. 

Luftfarten 

Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Halmstads flygplats. Flygplatsen är sakägare och ska därför 
beredas möjlighet att yttra sig. Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över 
etableringen. LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell 
påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs genom tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s 
hemsida: http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys   

Byggnation överstigande 20 meter utanför tätbebyggt område kan även påverka Försvarsmaktens intressen gällande 
militär luftfart. Remisser skickas till exp-hkv@mil.se. 

Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt LFV och Försvarsmakten. I de fall det 
framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser.  

Föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en 
flygplats fastställda hinderbegränsande ytor ska märkas enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:155.  

Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt 
Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra 
föremål som är högre än 45 m belägna inom tätort eller högre än 20 m utanför tätort. Läs mer på Försvarsmaktens 
webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till: 
fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se. 

Med vänlig hälsning 

Natalia 
Samhällsplanerare bygglov 
Planering Region Syd 

Trafikverket 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17, 
Kristianstad www.trafikverket.se 
Växel: 0771- 921 921 
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Samtliga remisser och beslut till Trafikverket ska skickas till trafikverket@trafikverket.se  eller: 

Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 



INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess. 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist 

Charlotte 



2020-04-25 
 Eno Energy Sweden AB  

Att. Hanna   

LFV:s yttrande angående vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 

Med vänlig hälsning 

för Johan 
Operativa System 

Dokumentnummer 
D-2020-202193 

Ärendenummer 
Ä-2020-011941 

Ert datum 
2020-04-09 

Er beteckning 
Vimmelstorp 

Handläggare 
Gert 

Sekretess 
OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 



2020-04-25 

Remissvar: 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
etableringen. Observera texten under VIKTIGT nedan. 

Den flyghinderanalys ni refererar till är inte längre giltig. En flyghinderanalys är 
giltig i två år från utfärdandedatum. Om byggnation inte kommer igång innan sista 
giltighetsdag krävs en ny flyghinderanalys. Det åligger er som uppsättare att 
beställa och bekosta en ny flyghinderanalys hos LFV Flyghinderanalys, telefon  
011-19 20 00 vx, begär Flyghinderanalys.

LFVs flyghinderanalys grundar sig på ICAO:s regelverk som enligt beslut av EU-
kommissionen skall gälla som lag inom EU. Om flyghinderanalysen innehåller 
anmärkningar måste dessa åtgärdas innan bygglov får beviljas. Om 
anmärkningarna är av sådan natur att de ej kan åtgärdas får bygglov ej beviljas för 
vindkraftsparken. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

http://www.lfv.se/flyghinderanalys


 

 



LFV 

GSF 
601 79  Norrköping 
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2020-05-07 Hanna  Wind 

Sweden AB   

Falkenberg 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk i Gislaveds kommun - 

Vimmelstorp 2:5, 1:5, 3:3 m.m.  

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Halmstad. 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

Analysen består av två delar; 

Del 1: Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

Del 2: Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 

Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 

Intern LFV info: 707383-01-04 

1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2020-203452 
Ärendenummer 
Ä-2020-012113 

Ert datum 
2020-05-06 

Handläggare 
Per-Ola 

OSL 18 kap 8 § Bevakn 
& säkerhet 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Vindkraftverk 1 6332902 407341 189 200 389 

Vindkraftverk 2 6330064 407000 184 200 384 

Vindkraftverk 3 6330568 407350 179 200 379 

Vindkraftverk 4 6332332 406980 192 200 392 

Vindkraftverk 5 6331149 407669 186 200 386 

Vindkraftverk 6 6331510 407242 187 200 387 

Vindkraftverk 7 6330223 406627 183 200 383 

Vindkraftverk 8 6332499 407420 190 200 390 

Vindkraftverk 9 6330793 407055 183 200 383 

Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 

Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till 
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 

http://www.forsvarsmakten.se/
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare

CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

Innanför 
skyddsavstånd 

Ja Nej Kommentar 

VOR X 

DME X 

NDB X 

Radaranläggning X 

Radioanläggning X 
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare

LUFTRUM 
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

Inom 
området 

Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde) X 

CTR (Kontrollzon)* X 

TIA (Trafikinfor-
mationsområde) 

X 

TIZ (Trafikzon) X 

*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Inom 
ytan 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X Inom Halmstad. Ingen påverkan. 

Vektoreringshöjd X 
Inom buffertzon till Halmstad TMA b. 
Ingen påverkan. 

Holding X 

Racetrack, Baseturn X 

Intermediate segment X 

Final segment X 

ILS X 

Circling X 

Missed approach X 

RNP X 

SID 

STAR 

Omnidirectional departure 

CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Innanför 
skyddsavstånd 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

VOR X 

DME X 

NDB/Locator X 

ILS X 

Radioanläggning X 

Markrörelseradar X 
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Övrig info: Smålandsstenar flygplats ligger 4,68 km från det närmsta 

vindkraftverket. Detta flygfält är ett VFR-fält mörker och dess hinderytor går ut 

2000 meter i banans förlängning enligt TSFS 2010:123, se bild nedan. Således 

påverkar inte vindkraftverken ytorna gällande flygplatsen. 

 

 
  



LFV 

GSF 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

Med vänliga hälsningar 

Per-Ola 

För Cecilia 
Gruppchef, TU Com 

Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Halmstad 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
.

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats. 

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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Vårt diarienr: KS.2019.240
Handläggare: Bengt-Göran 
Datum: 2020-09-09

PM
Angående tillstyrkan av vindkraftpark Vimmelstorp i
Gislaveds kommun

Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, har begärt kommunens yttrande 
om tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ inför tillståndsprövning av vindkraftpark 
Vimmelstorp. Parken planeras byggas på fastigheterna Reftel-Rem 2:1, Vimmelstorp 1:3. 1:5-
2, 3:3, 2:2-2 och Skatekull 1:4 i Gislaveds kommun.

Vindkraftparken
Företaget Eno Energy Sweden AB ansöker om att få uppföra en vindkraftpark som omfattar 
totalt 9 vindkraftverk, vart och ett med en totalhöjd på 200 meter. Vindkraftparken ligger i 
ett område som enligt vindkarteringen bedöms ha goda vindförhållanden med medelvindar 
om 7,2 – 7,7 m/s på 120 meters höjd. Vindkraftparken beräknas att producera cirka 104 600 
MWh per år i ca 20 år framåt. Till parken kommer också ett vägnät att anläggas som 
omfattar cirka 9,5 km varav 1,7 km är nyanläggning. Ett markförlagt ledningsnät ska också 
etableras inom parken. Ledningsnätet kommmer till största delen anläggas längs vägnätet. 
Den externa anslutning av parken till befintligt högspänningsnät kommer att hanteras i 
särskild tillståndsprocess enligt ellagen. Vindkraftparken beräknas ha ett markanspråk på ca 
5,8 ha omfattande platser för vindkraftverken, logstikplatser samt breddning och nyanläggning 
av vägar.

Området
Parken är belägen cirka 5 km öster om Skeppshult strax väster om byn Vimmelstorp. Den 
södra delen av den planerade parken ligger nära gränsen till Hylte kommun. Området är 
beläget på mellan 170-190 meter över havet utgörs av ett storskaligt skogslandskap 
dominerat av yngre produktionsskog med inslag av våtmarker. I området och intill finns 
också flera mindre sjöar och öster om vindkraftparken finns den större Hallasjön. 
Bebyggelsen är sparsam i ett större område runt parken. Väster om de södra delarna av 
parken finns byn Tronebo, i öster Vimmelstorp och sydöst in i Hylte kommun finns 
Käringanäs. Det finns också både permanent- och fritidsbebyggelse i anslutning till Hallsjön 
och norr om parken.

Naturvärdena i området är begränsade enligt tidigare dokumenterade naturvärden, den 
genomförda naturvärdesinventeringen och enligt annan dokumentation. Det finns inga
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skyddade områden i form av Natura 2000-områden, naturreservat eller riksintressen för
naturvård i eller i anslutning till vindkraftparken. Strandskydd råder med 100 m kring sjöarna
i området och berörs marginellt genom att en befintlig väg som ska användas som
transportväg går igenom ytterkanten av strandskyddsområden vid Hallasjön och
Tronebosjön. En nyckelbiotop i form av en tallsumpskog finns i närheten av verk 8 vilket har
tagits hänsyn till i avgränsning av flyttmånen. I de genomförda naturinventeringarna (2013
och kompletterande 2019) har av de identifierade objekten två stycken bedömts ha klass 2,
högt naturvärde medan resterande utgör klass 3, naturvärde. Anpassningar har gjorts i både
verksområden med deras flyttmån och i vägsträckningar.

Fågelfaunan i området har inventerats 2013 och 2017 samt med uppföljande kontroll av
noterade förekomster i Artportal. Fyra rödlistade arter har noterats, däribland havsörn och
kungsörn, båda arterna har noterats som enstaka förbiflygande på 4-5 km avstånd.
Häckningar av örn inom skyddsavståndet 3 km har inte noterats. Förekomst av rovfågel
konstaterades som relativt liten i området. Tillkommande information ha inkommit från
närboende och fågelklubb om häckande röd glada i området. Häckningen har av fågelklubben
angetts vara på 1,5 km:s avstånd från planerade vindkraftverk, det vill säga utanför
skyddsavståndet på 1 km.

Tjäder och orre förekommer spritt i området och en lite större orrspelplats noterades inom
parken men inte av den storlek att särskilt skyddsavstånd är motiverat. Däremot föreslår
sökanden att skuggstyrning ska nyttjas för att minska påverkan på spelplatsen. Storlom
förekom vid den första inventeringen men inte vid den senare. Området bedöms heller inte
vara av särskild betydelse som rastplats för fåglar som rör sig i landskapet. Ledområde för
flyttande fåglar finns längs Nissan enligt lokala ornitologer.

Fladdermusfaunan är artrik men har låg aktivitet. 11 arter har noterats varav tre rödistade.
Av de rödslistade arterna så förekommer barbastell i ett större område kring parken men i
begränsad antal noteringar inne i vindkraftparken. Damfladdermus har noterats vid ett tillfälle
vid en lokal. Sökande konstaterar skyddsåtgärder för att minimera kollisionsrisk krävs för
arterna stor fladdermus, trollfladdermus, och gråskimlig fladdermus. Åtgärder för att
minimera biotopförluster krävs för fransfladdermus och för barbastell. Därför avser
sökanden att installera stoppreglering för vindkraftverken dvs verken stängs då vindstyrka,
tid och temperatur är sådan att fladdaermöss är särskilt aktiva. Vidare så ska den direkta
närmiljön kring vindkraftverken utformas så att den inte drar till sig fladdermöss. Vid
avverkning längs vägar så ska gamla lövträd och granar sparas och avverkning i stråk av löv-
och sumpskog minimeras. Synpunkter har inkommit från Uppsala universtitet som gäller
MKB:ns tolkningar av Naturvårdsverkets rekommendationer. Det gäller bland annat om
osäker kunskap om högriskarter och vid vilka förutsättningar som stoppreglering ska
användas.

Vindkraftparken berör inte något riksintresse för kultumiljövården eller särskilt värdefulla
kulturmiljöer utpekade i kulturmiljöunderlaget till den kommunomfattande översiktplanen.
En arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts i området av Jönköpings Länsmuseum. I
området finns inga bebyggelselämningar av förhistorisk karaktär och den södra delen av
området är fattig på kulturhistoriska lämningar. Länsstyrelsen har angett vilka åtgärder som
bör göras för de enskilda objekten om de påverkas av exempelvis behov av vägbreddning.
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Inga särskilt värdefulla sjöar eller vattendrag berörs direkt av byggnation av kraftverk eller
väganslutningar. Tre sjöar, Hallasjön, Kosjön och Bockasjö helikopterkalkas. De är helt eller
delvis belägna inom en kilometers avstånd till vindkraftverk vilket kräver att vindkraftverken
stängs av när kalkning sker.

Området utgörs av ett storskaligt slutet skogslandskap som bryts av av av öppna mossar
mindre sjöar och hyggen. Skogen begränsar påverkan på landskapsbilden men runtomkring
parkområdet finns också byar med öppen odlingsmark eller den större Hallasjön som öppnar
upp och ger längre siktbilder. Hur synliga vindkraftverken kommer vara allt eftersom skog
huggs ner eller växer upp kommer också att variera. Störst förändring av landskapsbilden
kommer att upplevas öster och sydost om parken som i Vimmelstorp och Käringanäs.

Området bedöms inte ha några särskilda värden för friluftsliv, rekreation och turism.
Fritidsbebyggelse finns i anslutning till Hallasjön och området nyttjas för jakt och friluftliv av
markägare och närboende.

Störning
Beräkningar har gjorts över ljudutbredningen från vindkraftparken med hjälp av
Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Ljudutbredningen från vindkraftparken överstiger
riktvärdet 40 dBA vid ett bostadshus. Denna byggnad används idag som jaktstuga och
kommer att avregistreras som bostadshus om vindkraftprojektet genomförs. Övriga
bostadshus beräknas innehålla riktvärdet. I miljökonsekvensbeskrivningen har man också
gjort en bedömning av eventuell förekomst av vindskyddade lägen för bostäder som skulle
kunna medföra att ljudet från vindkraftverken blir mer framträdande vid högre
vindhastigheter. Inget sådant läge har identifierats.

Lågfrekvent ljud genereras från vindkraftverk och vissa studier visar på att andelen
lågfrekvent buller ökar hos större vindkraftverk. En beräkning av vindkraftparkens
lågfrekventa buller ofiltrerat har gjorts och jämförts med Folkhälsomyndighetens riktvärden
för lågfrekvent buller inomhus. Utredningen visar att riktvärdet inte överskrids för någon
frekvens i någon av de 45 ljudkänsliga punkterna med en marginal som är som minst 6 dB,
undantaget vid den ovan nämnda jaktstugan.

En modellering av skuggpåverkan från vindkraftparken har tagits fram och visar att riktvärdet
8 h per år överskrids vid 13 bostäder. Skuggstyrning kommer därför att installeras så att
riktvärdet innehålls.

Parken kommer att utrustas med hinderbelysning som kommer att vara högintensivt vitt
blinkande sken på verken i parkens yttergränser och fast lågintensivt rött sken på övriga
verk. Ljusintensiteten kommer att reduceras under skymning, mörker och gryning i den
omfattning regelverket medger. Blinkningarna ska synkroniseras och riktas uppåt med
avskärmning nedåt där det är möjligt.

Bygdemedel
Företaget har framfört att man kommer att införa bygdemedel för vindkraftparken.

Grannkommuner
Den södra delen av vindkraftparken är planerad nära gränsen till Hylte kommun. Hylte
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kommun tillämpar bland annat riktlinjer för etablering av vindkraft som begränsar totalhöjden
på ett vindkraftverk till 150 meter.

Synpunkter från kringboende.
En rad yttranden har inkommit med synpunkter på vindkraftparken, dels i samrådet och
bifogat ansökan från företaget och dels direkt till kommunen inför prövningen av tillstyrkan.
De till kommunen inkomna yttrandena bifogas det övriga materialet. Yttrandena innehåller
synpunkter på en rad områden och avstyrker etableringen av en vindkraftpark. Nedan följer
ett axplock av inkomna synpunkter. Inkomna yttranden direkt till kommunen är i sin helhet
bifogade underlagsmaterialet.

 Ljud från vindkraftparken - Det finns en stor oro att bullstörningar kommer att
uppträda genom att riktvärden inte innehålls, att lågfrekvent ljud kommer att påverka,
att ljudstörningar kommer att upplevas värre i ett övrigt tyst landskap.

 Blinkande ljus från parken - störningar från hinderbelysningen

 Påverkan på landskapsbild och på ett ostört landskapmed höga rekreationskvaliteter –
synbarhet och påverkan kommer att allvarligt försämra landskapets
rekreationsvärden.

 Påverkan på natur och fågelfauna

 Boendekvalitet kommer försämras och oro för sänkta fastighetsvärden.

Bygg- och miljönämndens yttrande över frågan om tillstyrkan
Bygg- och miljönämnden har den 28 augusti 2020 i yttrande till kommunstyrelsen beslutat att
föreslå att vindkraftparken ska tillstyrkas. Nämnden menar också att
miljöprövningsdelegationen ska i den fortsatta prövningen säkerställa att kommunens
riktlinjer om närhet till värdefulla kulturmiljöer ska uppfyllas och säkerställa att
skyddsavstånd på 1 000 meter till boplats för stora och medelstora rovfåglar efterföljs.

När det gäller kommunens riktlinjer för värdefulla kulturmiljöer så avses de värdefulla
bybildningar som beskrivs i underlaget Kulturmiljöer som tillhör den kommunomfattande
översiktplanen. Ingen av dessa utpekade områden ligger inom 1000 meter och inget har
framkommit i underlaget till ansökan att andra närliggande bybildningar har motstsvarande
värden. I frågan om skyddsavstånd på 1000 m för häckande rovfåglar kan man notera att det i
dagsläget inte finns information från inventeringar eller annat material som pekar på att så är
fallet.

Kommunala planer och inriktningsbeslut
Enligt Gislaveds kommuns klimat- och energistrategier ska till år 2020 lokalt producerad
förnyelsebar energi utgöra minst 20 procent av den totalt omsatta energin i kommunen. För
att uppnå denna målsättning utgör vindkraften ett av de viktigaste förnyelsebara energislagen
att utveckla i Gislaveds kommun. En etablering av Vimmelstorp vindkraftpark skulle utgöra
ett betydande tillskott till den förnyelsebara energiproduktionen i kommunen. Den
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beräknade årsproduktionen skulle utgöra i storleksordningen 10 % av den totala
energiförbrukningen i kommunen.

Den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP16, anger att att Gislaveds kommun har en
positiv inställning till vindkraft. Några riksintressen, skyddade områden eller andra
mostående intressen finns inte upptagna i översiktplanen i eller i direkt anslutning till den
planerade parken. Vindkraftparken berör heller inte några av de områden i översiktsplanen
som bedömts som olämpliga för vindkraftsetblering. Översiktsplanen innehåller också
riktlinjer för vindkraftsetableringar. Förslaget till vindkraftpark bedöms inte strida mot några
av dessa riktlinjer.

Ställningstagande
Den föreslagna parken ligger i linje med kommunens klimat- och energistrategiska inriktning.
Den beräknade årsproduktionen skulle utgöra ett betydande tillskott till lokalt producerad
förnybar energi. Parkens påverkan på människors hälsa, natur och miljö kan inte bedömas
som betydande. Etableringen strider heller inte mot den kommunomfattande
översiktsplanen.

Den föreslagna vindkraftparken bör därför tillstyrkas

















När tystnaden bryts
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Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun

20.august 2020

I 2006 hade min familj och jag möjlighet för att köpa ett torp vid Sibbo Fållen ( 1:7) som

ligger i naturområdet i Smålandsstenar i Gislaved kommun och det har vi aldrig ångrat. 

Vi uppskattar och är så tacksamma för den lugn och ro, den fantastiska natur, som vi upplever

när vi lämnar vägen 153 och svänger av in till skogen till Sibbo Fållen. En ny värld öppnar sig,

när vi kör in i skogen och känslan av att all stress långsamt försvinner från kroppen. Till och

med hunden reser sig från baksätet och stikker huvudet fram och viftar med

svansen.  Doften från skogen och blommorna i vägkanten kittlar i näsan och man kan svagt

höra tranorna i fjärran som bjuder oss välkomna till en ny och annan tid där orörd natur, lugn

og ro är i stor kontrast till vart vi kommer i från.

Vi bor i utkanten av Köpenhamn där det är raka motsatsen. Där är aldrig stilla. Det är en av

dom viktigaste orsakerna till at vi just valde lugnet i och runt Smålandsstenar.

I de 14 år vi har haft vårt torp har vi lärt många att känna, både grannar, fastboende,

affärslivet och många andra i Smålandsstenar. 

Just nu håller vi på med att renovera vårt torp med en tillbyggnad, som vi hoppas att kunns få

glädje av i många år framöver. 

Men vi är blivit gjort uppmärksammade på, at Eno Energy Sweden AB vill uppföra 9 vindmöllor

i vårt område. 

Detta vill vi kraftigt protestera imot. Vi vill protestera mot placeringen av dom. Vindmöllor

ska placeras ute i havet där de inte generar människorna, djuren, naturen och miljön.

På kommunens hemsida Visitor Guide - Gislaved - en del av Smålands sjörike gör kommunen

själv uppmärksam på betydelsen för både fastboende och turister:

" I Smålands sjörike kan du på flere ställen hitta tystnaden och det är en plats för dig som

söker lugn och ro. Människorna som bor och verkar här än engagerade och omtänksamma såväl

mot naturen och sina medmänniskor.

Om Gislaved kommun går imot sina  egna åsikter för detta vindprojekt och tystnaden därmed

bryts, som vi bestämt inte tror, måste kommunen ersätta den värdeminskning som automatisk

vill komma när vindmöllorna uppförs. 

Därtil kommer att många danskar, tyskar och andra turister vill se sig om efter andra

områden, där kommunerna vill se till och göra mer för att bevara lugnet i det naturhärliga

Sverige.
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När tystnaden bryts

Genom föreningen Danske Torpare, som är en interesseorganisation för danskar som har 
fastighet i Sverige, kan vi upplysa, att där är ca. 10.000 som har en fastighet i Sverige och 
primärt  i det sydlige Sverige och som genererar intägter för mere en 1 miljard kronor och 
som bidrar till väkst, utveckling och sysselsätning i glesbygden. 

Det vi önskar och söker är lugn och ro och vindmöllor, som placeras, där dom inte generar 
någon. 

Med venlig hilsen Hanne og Kjeld 



Infrasound from wind turbines is a new signal 
in the environment
http://en.friends-against-wind.org/health/infrasound-from-wind-turbines

“Never before has there been this kind of continuous, regular infrasound signal covering entire 
regions.”

By Reetta Reinman

Finland. Aunio Group Oy from Oulu has developed a device for measuring and recording 
infrasound produced by wind turbines. The measurement equipment can be used to produce 
research data for investigating the characteristics of infrasound and where it spreads, and to 
analyze any health problems it may cause. The infrasound produced by wind turbines differs 
from infrasounds occurring in nature; according to measurements the infrasound produced 
by wind turbines is a clear signal — distinguishable from ambient noise in the environment.

Antti Aunio 

Aunio Group Oy from Oulu, Finland, has developed a measurement device capable of measuring 
and recording the infrasound produced by wind turbines at a distance of up to 50 kilometers and 
over from the turbines, according to owner and Managing Director of Aunio Group Oy, Antti 
Aunio. A prototype of the measurement instrument was made in autumn of 2016. At the moment 
Aunio Group has about 30 devices available for rent. The devices can also be used together as a 
measurement network, which makes it possible to monitor how far an infrasound spreads under 
different weather conditions, for instance.

“Humans cannot hear infrasounds because they are very low frequency. Their frequency is less 
than 20 Hertz”, says Mr Aunio.

ACCORDING TO AUNIO, his measurement device is capable of distinguishing nature’s 
infrasounds from the infrasound produced by wind turbines. The infrasound from wind 
turbines stands out as clear, repeating signals that are distinct from natural infrasound, which
is a steady type of noise.

“It’s an interesting situation because never before has there been this kind of continuous, regular 
infrasound signal covering entire regions. This is an entirely new environmental factor and its 
long-term effects on people and animals are not yet known.”

AUNIO’S COMPANY placed about 20 measurement devices in homes of people who had 
complained of symptoms caused by wind turbines in a self-founded pilot project to collect data in 
different parts of Finland. At the same time, the inhabitants wrote down their feelings of symptoms. 
The measurement data was not shown to the inhabitants. Measurements were carried out in several 
different localities in Finland, including Oulu, Siikajoki, Kalajoki, Ylivieska, Kurikka, Pori and 
Merikarvia.

http://en.friends-against-wind.org/health/infrasound-from-wind-turbines


Aunio does not take a position on how infrasound affects humans. He believes the matter should be 
studied and measured properly, and any effect of wind turbines on health should be analyzed based 
on the measurements.

“Because this kind of environmental factor has never existed before, we don’t yet have any 
experience of its long-term effects. It is known that short-term exposure to infrasound at a strong 
signal level is harmful to health. But nobody knows how harmful long-term exposure to 
infrasound produced by wind turbines is. There is no detailed scientific research and analysis on
the long-term effects of infrasound. Research data would bring clarity to the question of whether a 
clear causal link between infrasound of wind turbines and people’s health problems can be 
established”, says Aunio.

“Our measurement devices are able to produce research data for analysis. They are able to record 
infrasound continuously for long periods of time and the results can be compared with symptoms 
experienced by a person,” he emphasizes.

“In any case, we have in Finland a new signal in the environment, which is infrasound caused by 
wind turbines. The measurement images produced by our equipment show clearly the continuous 
infrasound produced by wind turbines, as the spectrum peaks in the spectrograms disappear when 
the turbines are stopped. We have noticed that infrasound is partly masked or covered by ambient 
noise during heavy ground winds,” says Aunio.

“We have observed through our measurements that the infrasound of wind turbines spreads 
very far from the turbines. As a result of modern development, the infrasound produced by wind 
turbines will be a new signal in our environment that will have an effect all over Finland”.

ACCORDING TO ANTTI AUNIO the device developed by Aunio Group Oy for measuring the 
infrasound produced by wind turbines is the first instrument suitable for continuous non-interrupted 
measurement that is inexpensive enough to enable an extensive measurement network.

“External funding is needed to continue the research; the role of our company is as device 
developer.”

According to Aunio the research project has been offered to the Ministry of Social Affairs and 
Health as well as the Ministry of Employment and the Economy in Finland. No response has been 
received from the ministries.

“We absolutely are not looking for any kind of confrontation; no ‘he said - she said’ debate on the 
possible health hazards of wind power, but our company offers measurement equipment for 
investigating the matter. Thanks to the measurement device, there is a way to investigate the 
correlation between infrasound and health effects in the long-term.” emphasizes Aunio. 

ANTTI AUNIO has previously worked at Nokia in mobile phone technology and product 
development projects and at Valkee Oy. He first heard about the infrasound produced by wind 
turbines about six years ago.

“At that time, I was told that large wind turbines produce infrasound that can travel dozens of 
kilometers from the turbines. There were people in the world claiming that infrasound is dangerous



to the health of people and animals and long-term exposure causes permanent physiological 
changes.”

IN HIS PREVIOUS jobs Aunio had to consider the placebo effect and how it can be reduced in 
medical device trials.

“The placebo effect is known to be extremely high and presumably the nocebo effect is equally 
challenging. In placebo, the person being treated is healed even though the medicine is just a 
calcium tablet, whereas the nocebo effect means a person gets symptoms from an external factor 
for which a physiological causal relationship to the symptoms has not been scientifically 
demonstrated.”

The possible health effects of the infrasound caused by wind turbines continued to bother Aunio.

“I heard through a friend that people living near wind turbines in several localities in Finland had 
begun to develop symptoms that were similar to what researchers in different countries had 
reported. People had developed a.o. arrhythmias, hypertension, unexplained awakening at night, 
ringing in the ears and tinnitus at a low frequency.”

“My friend had also obtained an infrasound measurement device with which he had been able to 
measure the infrasound from wind turbines. At the same time, he had monitored his own symptoms 
and written them in a diary. He had recorded the infrasound for one month at a time and compared
the infrasound from wind turbines with the dates when symptoms appeared. He found that there 
was a connection between the symptoms and infrasound. We often talked about how to 
investigate the matter more extensively. We concluded that there should be an infrasound 
measurement kit that is affordable enough so that it could be used to measure and record in 
multiple locations simultaneously and collect data of people’s experiences of health hazards at the 
same time. Finally we decided to develop our own measurement device for carrying out the 
research if necessary, and meet the needs of people concerned about the possible health hazards of 
wind turbines.”

SINCE JANUARY 2017 in the pilot project more than 20 of Aunio Group’s infrasound 
measurement devices have been placed in different parts of Finland in an approximately 1-10 
kilometer radius from the wind turbines in homes where inhabitants have experienced health 
problems that developed after the wind turbines came. The measurement devices have been in one 
place at a time for a month. At the same time the people in the homes have filled in a symptom diary
every day.

“Thanks to the measurement equipment and pilot project, Finland now has unique technology and 
know-how for studying the connection between infrasound and people’s health problems 
experienced”, says Aunio.

Aunio Group rents infrasound measurement devices around Finland.

“At the same time, our customers have the option of taking part in the research by filling in a 
symptom diary during the measuring period. At the end of the measurement period the customer 
receives spectrograms of the incidence of infrasound and copies of the symptom diary. We combine 
the incidence of infrasound with data of the symptom diary without any personal data in the 
research data.



The measurement equipment is also used to measure other low-frequency sounds occurring in 
environment, such as disturbances caused by pumping stations in living spaces,” says Aunio.

For more information check out www.auniogroup.com/en

Download this article Article of Kauppa Suomi, pages 6-7 — August 23, 2017 

http://en.friends-against-wind.org/doc/Infrasound-Aunio-Group-34_2017-1.pdf
https://issuu.com/kauppasuomi/docs/34-valtakunnallinen?e=10124190/52446458
http://www.auniogroup.com/en/


How does the infrasound from wind turbines differ from 
infrasound from nature?
Questions on coloured background answered by Antti Aunio

The image shows a typical spectrogram of infrasound produced by wind turbines. The horizontal 
axis shows the frequency from 0–5 Hertz. The vertical axis shows time of day from 00:00–24:00 
from top to bottom. The strength of the infrasound is depicted with colors from blue to red. Red is a
strong signal.
The measurement was conducted from residential premises. The nearest wind turbine is located at 
a distance of approximately 1.37 km. The infrasound originating from the wind turbine is shown in 
the spectrogram as clear streaks in the frequencies numbered 0.6 Hz, 1.2 Hz, 1.8 Hz, etc.

Infrasound measurement rental service
Measuring Equipment
Infrasound measuring device detects and stores the infrasound frequencies 0-20 Hz. Typically 
measuring equipment is used in homes, production facilities and animal shelters.
The measuring device comes with the instructions how to use it.

Measurement results
Measuring device sends and stores infrasound signal to the server, which processes it into graphical 
format.

Voluntary health diary
The customer will receive a printable personal health diary, which can be filled in during the 
measurement period. The diary with its questions will point out symptoms caused by infrasound.

If you want to participate in our infrasound health research, you can return the health diary 
material to us at the end of the rental period. The health diary data is compared to the measured 
infrasound data caused be the wind turbines. Information is strictly confidential and used only for 
our research purposes.
Price list and contact
Please see: www.auniogroup.com/en/infrasound

http://www.auniogroup.com/en/infrasound/
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Vb: Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp [2020KC32852]
kontaktcenter
Skickat:den 8 juli 2020 14:32
Till: Kommunstyrelsen; Bygg Miljöförvaltningen

Från: birgitta
Skickat: den 8 juli 2020 14:15
Till: kommunen@gislaved.se <kommunen@gislaved.se>
Ämne: Vb: Samrådsy rande vindkra�sprojekt Vimmelstorp

Yttrandet ska delges berörda tjänstemän, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Var vänlig och bekräfta att det kommit fram.

        Med vänlig hälsning           
Birgitta 

Skickat från Yahoo Mail på Android

----- Vidarebefordrat meddelande -----
Från: "Birgitta
Till: "Hanna 
Kopia: 
Skickat: ons, apr. 2020 klockan 12:41
Ämne: Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Vi sommar- eller fastboende i Sibbo, Fållen, Tånga och Gökabo har beslutat oss för att lämna ett gemensamt 
samrådsyttrande över vindkraftsprojekt Vimmelstorp. 

Vi delar inte bara den stora kärleken till vår närmiljö utan också ett totalt motstånd mot det oförlåtliga intrång 
nio vindkraftverk skulle utgöra i vår omgivning.

Vi tycker att det är en orimlig idé att låta nio mastodontverk ta över i ett orört och vackert odlings- och 
skogslandskap, som är rikt på sjöar. Dessutom är det helt olämpligt att placera vindkraftverk så nära 
bebyggelse med tanke på konsekvenserna.

Vi har valt att bo på landet för att vi uppskattar lugnet och tystnaden. Vi njuter av fria horisonter. Vi står 
andäktiga inför den mörka stjärnbeströdda himlen. Insuper friden under fisketuren på sommarsjön. Andas ut 
i den välbekanta skogen och lyssnar in fågeldrillarna.

Ett flertal snurrande vindkraftverk med ständigt vitt blinkande sken och stressande ljud skulle helt spoliera 
dessa livsvärden. Vår hembygd skulle bli "ockuperad" och det skulle aldrig bli detsamma. Därför kräver vi

https://mail.gislaved.se/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADcrv3r9fSKR5V1UMYh7S3pBwCs5BoYQuGpR5aGT09XffWnAAAA5isbAACs5B… 1/2

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?C=dN89-AxTcCpK4C17ZOG0H_URQRdPmRaZBXOz8YGtZq_AfPvmUSPYCA..&URL=https%3a%2f%2fgo.onelink.me%2f107872968%3fpid%3dInProduct%26c%3dGlobal_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers%26af_wl%3dym%26af_sub1%3dInternal%26af_sub2%3dGlobal_YGrowth%26af_sub3%3dEmailSignature
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att projektet läggs ner i sin helhet!

Dan Svensson
Erland 
Iben  och Holger

Birgitta 
Siv och Lars-Ove 
Hanne och Kjeld 
Bodil och Ingvar 
Axel



BILAGA 2 

SAMRÅD MED ANDRA MYNDIGHETER, 

INTRESSEORGANISATIONER OCH ÖVRIGA 

• Remissutskick

• Remissvar

Post och Telestyrelsen 

TeliaSonera 

Telenor och Net4Mobility 

3GIS 

Tele2 

Tre/Hi3G Access 

Teracom 

MSB 

Trafikverket 

Försvarsmakten 

Luftfartsverket 

Smålandsstenar flygfält 

Skogsstyrelsen 

SGU 

Västbo Fågelklubb 

Ledningskollen sammanfattning 



2014-09-25 

Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsetablering i Gislaveds 

kommun, Jönköpings län 

eno Energy Sweden AB avser att ansöka om tillstånd för nio vindkraftverk väster om Vimmelstorp i 

Gislaveds kommun. Verken kommer att ha en maximal totalhöjd om 200 meter och ha en 

rotordiameter på maximalt 114 meter. Nedan redovisas vindkraftverkens placeringar i två olika 

koordinatsystem.  

Vindkraftverk X (SWEREF99) Y (SWEREF99) X (RT90) Y (RT90) 

1 407263 6332866 6336153 1358472 

2 407000 6330064 6333353 1358176 

3 407350 6330568 6333853 1358532 

4 406999 6332343 6335633 1358201 

5 407679 6331103 6334384 1358867 

6 407234 6331524 6334807 1358423 

7 406634 6330211 6333504 1357811 

8 407406 6332510 6335795 1358611 

9 407076 6330794 6334082 1358260 

Skicka ert yttrande angående projektet till hanna eller till MiljöNavigatören Väst, Box 14, 311 21 

Falkenberg.  

Med vänliga hälsningar 

eno Energy Sweden genom Hanna Lind, MiljöNavigatören Väst 

mailto:hanna@miljonavigatoren.se
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Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsetablering i Gislaveds 

kommun, Jönköpings län 

eno Energy Sweden AB avser att ansöka om tillstånd för nio vindkraftverk väster om Vimmelstorp i 

Gislaveds kommun. Aktuella fastigheter är bl.a. Vimmelstorp 2:5-1, 1:5-2, 3:3-1 m.fl. Verken kommer 

att ha en maximal totalhöjd på 200 meter och en rotordiameter på maximalt 130 meter. 

Vindkraftverken planeras på markhöjder 180-190 möh. Nedan redovisas verkens placeringar i två olika 

koordinatsystem.  

Vkv 
SWEREF99 RT90 2,5 gonV 

Z (möh) 
X Y X Y 

1 407341 6332902 6336188 1358550 189 

2 407000 6330064 6333353 1358176 184 

3 407350 6330568 6333853 1358532 179 

4 406980 6332332 6335622 1358182 192 

5 407669 6331149 6334431 1358858 186 

6 407242 6331510 6334797 1358435 187 

7 406627 6330223 6333517 1357804 183 

8 407420 6334999 6335784 1358625 190 

9 407055 6330793 6334082 1358239 183 

Vi tar gärna emot era synpunkter på projektet. Skicka ert yttrande till hanna eller till MiljöNavigatören 

Väst, Mohaga 1, 432 66 Veddige, senast den 9 mars 2017.  

Med vänliga hälsningar 

eno Energy Sweden genom Hanna Lind, MiljöNavigatören Väst 

mailto:hanna@miljonavigatoren.se


 
 

Figur 1. Översiktskarta 

Figur 2. Detaljkarta med preliminära vägar. 



2013 

PTS har enligt Ert önskemål sammanställt information angående de tillståndshavare med 

radiolänkstråk som i dagsläget förekommer inom 2 kilometer från av Er angivna positioner. 

Viktigt för Er att notera är att denna sammanställning är en bild över hur läget är just nu. Det 

innebär att situationen kan vara en helt annan om några månader och PTS kommer inte att 

uppdatera informationen till Er med automatik. 

Vindkraftsanläggning Vimmelstorp 

Tillståndshavare inom 2 km från angivna koordinater 

1. Telia Sonera Sverige AB

2. Hi3G Access AB

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

- Följande tre operatörer har frekvenstillstånd för användning av radiolänk över hela landet: 
TeliaSonera AB, Hi3G Access AB och Net4Mobility HB. För dessa frekvenstillstånd har PTS 
inga detaljuppgifter om var radiolänkarna är placerade.

Om Ni har några frågor är Ni välkommen att återkomma 

Hälsningar  

Marita 



Datum
2014-09-26

Samråd inför etablering av vindkraftverk

PTS har enligt förfrågan sammanställt information om vilka tillståndshavare 
med radiolänkstråk som finns i närheten av den/de position(er) som ni har 
angivit. 

Sammanställningen nedan är en bild över hur läget är just nu och situationen 
kan förändras över tid. Behöver ni uppdaterad information måste ni göra en 
ny förfrågan till PTS.  Vid frågor kontakta oss på pts@pts.se

Fyra tillståndshavare har frekvenstillstånd för användning av radiolänk över 
hela landet. När det gäller dessa tillstånd har PTS inga detaljuppgifter om 
var radiolänkarna är placerade. Tillståndshavarna är:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, TeliaSonera AB, Hi3G Access 
AB och Net4Mobility HB. 

Identifierade operatörer
Koordinatsystem: RT90 2.5 gon V
Radie: 2 km

Referens: Vimmelstorp
X:6336153
Y:1358472

Operatörer med radiolänkar i området:

HI3G ACCESS AB

Referens: Vimmelstorp
X:6333353
Y:1358176

Operatörer med radiolänkar i området:

3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
TELIASONERA SVERIGE AB, BROADBAND

Referens: Vimmelstorp
X:6333853
Y:1358532

Operatörer med radiolänkar i området:



3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
TELIASONERA SVERIGE AB, BROADBAND

Referens: Vimmelstorp
X:6335633
Y:1358201

Operatörer med radiolänkar i området:

HI3G ACCESS AB

Referens: Vimmelstorp
X:6334384
Y:1358867

Operatörer med radiolänkar i området:

3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
HI3G ACCESS AB
TELIASONERA SVERIGE AB, BROADBAND

Referens: Vimmelstorp
X:6334807
Y:1358423

Operatörer med radiolänkar i området:

3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
HI3G ACCESS AB

Referens: Vimmelstorp
X:6333504
Y:1357811

Operatörer med radiolänkar i området:

3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
TELIASONERA SVERIGE AB, BROADBAND

Referens: Vimmelstorp
X:6334082
Y:1358260

Operatörer med radiolänkar i området:

3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
TELIASONERA SVERIGE AB, BROADBAND



Datum
2017-02-03

Frekvensuppgifter inför etablering av vindkraftverk

PTS har enligt förfrågan sammanställt information om vilka tillståndshavare 
med radiolänkstråk som finns i närheten av den/de position(er) som ni har 
angivit. 

Nedan ges en sammanställningen över hur läget är just nu och situationen 
kan förändras över tid. Behöver ni uppdaterad information måste ni göra en 
ny förfrågan till PTS. Vid frågor kontakta oss på pts@pts.se

Fyra tillståndshavare har frekvenstillstånd för användning av radiolänk över 
hela landet. När det gäller dessa tillstånd har PTS inga detaljuppgifter om 
var radiolänkarna är placerade. Tillståndshavarna är:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, TeliaSonera AB, Hi3G Access 
AB och Net4Mobility HB. 

Sökkriterier för information om enskilda tillstånd fast radio
Koordinatsystem: RT90 2.5 gon V
Radie: 2 km  från angiven referenskoordinat



Referens: 

X:6336188
Y:1358550

Operatörer med radiolänkar i området:

-HI3G ACCESS AB
-NET4MOBILITY HB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6333353
Y:1358176

Operatörer med radiolänkar i området:

-NET4MOBILITY HB
-TELIASONERA SVERIGE AB (SE11)
-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6333853
Y:1358532

Operatörer med radiolänkar i området:

-TELIASONERA SVERIGE AB (SE11)
-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
-NET4MOBILITY HB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6335622
Y:1358182

Operatörer med radiolänkar i området:

-HI3G ACCESS AB
-NET4MOBILITY HB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6334431
Y:1358858

Operatörer med radiolänkar i området:

-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
-HI3G ACCESS AB
-NET4MOBILITY HB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6334797
Y:1358435

Operatörer med radiolänkar i området:

-NET4MOBILITY HB
-HI3G ACCESS AB
-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6333517
Y:1357804

Operatörer med radiolänkar i området:

-TELIASONERA SVERIGE AB (SE11)
-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
-NET4MOBILITY HB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6335784
Y:1358625

Operatörer med radiolänkar i området:

-HI3G ACCESS AB
-NET4MOBILITY HB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Referens: 

X:6334082
Y:1358239

Operatörer med radiolänkar i området:

-TELIASONERA SVERIGE AB (SE11)
-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
-NET4MOBILITY HB

Översiktsbild för koordinaten enligt ovan.
Översiktsbilden visar ett område om 5,7 * 4,0  km  i vilket det sökta området ingår,
det kan förekomma ytterligare radiolänkar utanför det sökta området.



Remisssvar 
Public 
Datum Sidnr 

1 (3) 

Hansa Vind AB 

Tillhör objekt 

Er referens 

2014-01-27 
Handläggare 
Leif 

Referens 
T 1418-14 
Ert datum 
2014-01-23 

Matilda  

ORGANISATIONSUPPGIFTER BESÖKS- OCH POSTADRESS KONTAKTINFORMATION 
TeliaSonera AB (publ) Nät och Produktion Tel vx: 08-90 100 

Fax: 08-568 38 849 
Mårbackagatan 11 (Besöksadress) www.teliasonera.com 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 556103-4249 123 86  FARSTA  

Remissvar för Vindkraft i Vimmelstorp, Gislaveds Kommun, Jön-
köpings Län 

Vi har inget att erinra över uppförande av Vindkraftverk/ Mast enligt ert förslag. 
Radio-länkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen.1

Med vänlig hälsning 
Thomas 

Remiss, karta och Kordinater : sid 2 

1 Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra kraftiga störningar på radio- och teleutrustning i befintlig 
radiolänkstation samt på radiobaserade teleförbindelser till och från stationen. Det är därför viktigt att 
hänsyn tas till befintliga anläggningar. För att undvika störningar på befintlig radiokommunikation 
krävs en frizon om ca 100 meter på var sida om länkstråket samt ca 350 meter runt antennbäraren. 
För radiolänkstråk i lågt frekvensband gäller 350m. 



Public 
Sidnr 
2 (3) 
Datum 
2014-01-27 
 Referens 
T 1418-14 
518-122-12

Remisstext, samt koordinater : 

 Skickar här en förfrågan gällande Er inställning till vindkraftsetablering enligt 
bifogad dokumentation. 
Vindkraft i Vimmelstorp, Gislaveds Kommun, Jönköpings Län 
Antal verk: 9 st 
Max Totalhöjd: 200 m 



Public 
Sidnr 
3 (3) 
Datum 
2014-01-27 
 Referens 
T 1418-14 
518-122-12



Remissvar 

Public 

Datum Sidnr 

1 (2) 

ENO ENERGY 

Tillhör objekt 

Er referens 

2014-10-16 

Handläggare 

Leif  

Referens 

T 16152-14 

Ert datum 

2014-09-24 

Hanna  

1
 Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra kraftiga störningar på radio- och teleutrustning i befintlig 

radiolänkstation samt på radiobaserade teleförbindelser till och från stationen. Det är därför viktigt att 
hänsyn tas till befintliga anläggningar. För att undvika störningar på befintlig radiokommunikation krävs 
en frizon om ca 100 meter på var sida om länkstråket samt ca 350 meter runt antennbäraren. För radio-
länkstråk i lågt frekvensband (under 10 GHz) gäller 350m. 

ORGANISATIONSUPPGIFTER BESÖKS- OCH POSTADRESS KONTAKTINFORMATION 

TeliaSonera AB (publ) Nät och Produktion Tel vx: 08-90 100 

Fax: 08-568 38 849 

Mårbackagatan 11 (Besöksadress) www.teliasonera.com 

Säte: Stockholm 

Org.nr: 556103-4249 123 86  FARSTA  

Remissvar för Vindkraftsetablering, Vimmelstorp i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län 

Vi har inget att erinra över uppförande av vindkraftverk enligt ert förslag. Radio-

länkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen. 1 

Med vänlig hälsning 

Thomas  

Remiss, koordinater samt karta sid 2 



Public 

Sidnr 

2 (2) 

Datum 

2014-10-16 

Referens 

T 16152-14 

Remiss: 

 2014-09-24 

Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsetablering i Gislaveds kom-
mun, Jönköpings län  
eno Energy Sweden AB avser att ansöka om tillstånd för nio vindkraftverk väster om Vimmels-
torp i Gislaveds kommun. Verken kommer att ha en maximal totalhöjd om 200 meter. Nedan 
redovisas vindkraftverkens placeringar i RT 90 2,5 gon v. 

 Vindkraftverk X Y 
1 407263 6332866 
2 407000 6330064 
3 407350 6330568 
4 406999 6332343 
5 407679 6331103 
6 407234 6331524 
7 406634 6330211 
8 407406 6332510 
9 407076 6330794 

 Skicka ert yttrande angående projektet till hanna@miljonavigatoren.se eller till MiljöNavigatören Väst, 
Box 14, 311 21 Falkenberg.  
Med vänliga hälsningar  
eno Energy Sweden genom Hanna Lind, MiljöNavigatören Väst 



Datum Sida 

2017-02-03 1 (2) 

1. Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra kraftiga störningar på radio- och
teleutrustning i befintlig radiolänkstation samt på radiobaserade teleförbindelser till
och från stationen. Det är därför viktigt att hänsyn tas till befintliga anläggningar. För
att undvika störningar på befintlig radiokommunikation krävs en frizon om 100-350
meter på var sida om länkstråket samt en radie om 350 meter runt
radiolänkstationen.

Organisationsuppgifter 

TeliaSonera Sverige AB (SE11) 
SE-169 94 Solna 
Styrelsens säte: Solna 
Org. nr 556430-0142, Momsreg.nr SE556430014201 

Remissvar gällande etablering av 9 vindkraftverk i Vimmelstorp, 

Gislaveds kommun. 

TeliaSonera Sverige AB har inget att erinra gällande uppförandet av vindkraftverk enligt er 
remiss. Radiolänkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen.1 

Med vänlig hälsning 

Göran 
TeliaSonera Sverige AB 

Bilagor 

Remiss sida 2 

eno Energy Sweden AB Handläggare 

Göran  

Referens 

T 1387-17 

Er referens 

Hanna  

Ert datum 

2017-02-01 



Date Page 

2017-02-03 2 (2) 

Remiss 



Telenor Sverige AB, S-371 80 Karlskrona. Besök: Campus Gräsvik 12. Telefon: +46 455 33 10 00. Fax: +46 455 33 14 99, telenor.se 

Säte: Karlskrona. Företaget innehar F-skattesedel. Org. nr: 556421-0309 

info@hansavind.se 

Ärende: Vimmelstorp 

Stockholm 2014-02-17 

Svar på vindkraftsremiss gällande 9 vindkraftverk i Gislaveds kommun. 

Telenor Sverige AB eller Net4Mobility har inga invändningar mot uppförande av 

vindkraftverk enligt remissansökan inkommen 2014-02-17, med placering enligt de 

bifogade koordinaterna. 

Med vänliga hälsningar 

TELENOR SVERIGE AB 

Access Transmission 

Mariam  



Telenor Sverige AB, S-371 80 Karlskrona. Besök: Campus Gräsvik 12. Telefon: +46 455 33 10 00. Fax: +46 455 33 14 99, telenor.se 

Säte: Karlskrona. Företaget innehar F-skattesedel. Org. nr: 556421-0309 

hanna@miljonavigatoren.se 

Ärende: Vimmelstorp 

Karlskoga 2017-02-06 

Svar på vindkraftsremiss gällande vindkraftverk i Gislaveds kommun. 

Telenor Sverige AB eller Net4Mobility har inga invändningar mot uppförande av 

vindkraftverk enligt remissansökan inkommen 2017-02-01, med placering enligt de 

bifogade koordinaterna. 

Med vänliga hälsningar 

Huawei Technologies Sverige AB / Telenor Sverige AB 

Access Transmission 

Erik



Från: 3GIS WindPower windpower@3gis.net
Ämne: SV: Yttrande för Vindkraft - Vimmelstorp

Datum: 26 februari 2014 13:57
Till: Info Hansa Vind info@hansavind.se

Hej
Svar på vinkraftsremiss Vimmelstorp, Gislaved Kommun,
3GIS har ingen verksamhet i detta område som kan påverkas av denna planerade utbyggnad.
Svaret är gilltigt i 2 år.

På uppdrag av 3GIS AB
Mvh
Agne 
Transmission planner
Mobile: 0046-(0) 733277668
Huawei Technologies Sweden
Kronborgsgränd 21, PO Box 1184
16446 Kista, Sweden
Visiting address: Palmfeltsvägen 5A, Stockholm
http://www.huawei.com<http://www.huawei.com/>

________________________________
Från: Info Hansa Vind [info@hansavind.se]
Skickat: den 23 januari 2014 16:06
Till: telia-vindkraft@teliasonera.com; info@net4mobility.com; WindPower Ämne: Yttrande för Vindkraft - 
Vimmelstorp

Hej,
Skickar här en förfrågan gällande Er inställning till vindkraftsetablering enligt bifogad dokumentation. Vindkraft 
i Vimmelstorp, Gislaveds Kommun, Jönköpings Län
Antal verk: 9 st
Max Totalhöjd: 200 m

mailto:WindPowerwindpower@3gis.net
mailto:WindPowerwindpower@3gis.net
mailto:Vindinfo@hansavind.se
mailto:Vindinfo@hansavind.se


1

Hanna 

Från: 3GIS WindPower <windpower@3gis.net>

Skickat: den 6 februari 2017 13:59

Till: Hanna 

Ämne: SV: Vindkraftsremiss Vimmelstorp

Bifogade filer: image001.png

Svar på remissförfrågan angående vindkraftsetablering i Gislaveds kommun. 

Hej Hanna, 

3GIS har inget att erinra gällade denna etablering med angivna koordinater. 

På uppdrag av 3GIS AB 

Mvh 
Agne

Transmission planner 

Huawei Technologies Sweden 
Isafjordsgatan 34 
164 40 Kista, Sweden 

http://www.huawei.com 

________________________________ 
Från: Hanna 
Skickat: den 1 februari 2017 16:26 
Till: 3GIS WindPower 
Ämne: Vindkraftsremiss Vimmelstorp 

Hej 

Bifogat finns en remissförfrågan angående etablering av 9 vindkraftverk i Gislaveds kommun, Jönköpings 
län. Återkom gärna med era synpunkter senast den 9 mars. 

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 
Mohaga 1 



Från: vindkraftverk vindkraftverk@Tele2.com
Ämne: Re: Fwd: Yttrande för Vindkraft - Vimmelstorp

Datum: 17 februari 2014 16:11
Till: Info Hansa Vind info@hansavind.se

Hejsan,

kan du skicka med koordinaterna för verken. RT90 eller SWEREF99.

Med vänliga hälsningar, 
Tord

Info Hansa Vind ---2014-02-17 11:00:43---Info Hansa Vind <info@hansavind.se>

Info Hansa Vind
<info@hansavind.se>

2014-02-17 11:00

Tovindkraftverk@tele2.com, Vindkraftremisser@telenor.com 
cc 

SubjectFwd: Yttrande för Vindkraft - Vimmelstorp 

Hej, Skickar här en förfrågan gällande Er inställning till vindkraftsetablering enligt bifogad dokumentation.

Med Vänlig Hälsning

Matilda 
Hansa Vind AB

Vidarebefordrat brev:

Från: Marko Fagerström <Marko.Fagerstrom@net4mobility.com>
Ämne: Yttrande för Vindkraft - Vimmelstorp
Datum: 7 februari 2014 08:29:21 CET
Till: "info@hansavind.se" <info@hansavind.se>
Kopia: Info <info@net4mobility.com>

Hej
$
Net4Mobility$har$inget$a3$erinra$angående$vindkra8splacering,$enligt$de$översända$handlingarna.
N4M$hänvisar$@ll$utlåtande$från$Telenor$och$Tele2,$som$svarar$på$alla$remissfrågor$på$uppdrag$av$Net4Mobility,$samt$administrerar$våra
radiolänksstråk.$Om$de$upptäcker$problem$med$N4M:s$radiolänkar$kommer$de$a3$besvara$frågeställningen$i$vårt$namn.
$
Telenor:$$Vindkra8remisser@telenor.com
Tele2:$$$vindkra8verk@tele2.com
$
$
Marko
$

$
Marko$Fagerström
Head$of$Site
Net4Mobility
Box$1107,$164$22$Kista,$Sweden
Mobile:$$+46$70$164$40$05$
Email:$marko.fagerstrom@net4mobility.com
$
$
About$Net4Mobility
Net4Mobility$is$a$joint$venture$between$Telenor$and$Tele2$in$Sweden.$The$company's$mission$is$to$build$and$operate$Sweden's$most
extensive$network$for$next$genera@on$mobile$communica@ons,$4G.$The$new$mobile$network$will$cover$99$percent$of$the$popula@on$and
enable$Telenor$and$Tele2$to$offer$its$customers$mobile$services$for$data$communica@on$(LTE/4G)$and$voice$(GSM).$Net4Mobility$was
formed$in$April$2009.
$
******** IMPORTANT NOTICE ********
This e-mail (including any attachments) may contain information that is confidential or otherwise protected from disclosure and
it is intended only for the addressees. If you are not the intended recipient, please note that any copying, distribution or other
use of information contained in this e-mail (and its attachments) is not allowed. If you have received this e-mail in error, kindly



1

Hanna 

Från: vindkraftverk <vindkraftverk@Tele2.com>

Skickat: den 9 oktober 2014 09:42

Till: Hanna 

Ämne: RE: Rättelse: Förfrågan om vindkraft i Vimmelstorp, Gislaved

Hej, 

Tele2 har inget att invända mot nedanstående remiss. 

Mvh / Best Regards 

Tord Hoppe, Senior Transmission Planner 

Mobile Access Network Tele2 

Borgarfjordsgatan 16 

P.O. Box 62 

164 94 Kista, Sweden 

From: Hanna 

Sent: den 24 september 2014 17:20 

To: vindkraftverk 

Subject: Rättelse: Förfrågan om vindkraft i Vimmelstorp, Gislaved 

Hej! 

Skickar här en förfrågan gällande en vindkraftsetablering i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Se bifogat dokument 

för vidare information.  

Med vänliga hälsningar 

Hanna

MiljöNavigatören Väst 

Box 14 

311 21 Falkenberg 

******** IMPORTANT NOTICE ******** 

The content of this e-mail is intended for the addressee(s) only and may contain information that is 



1

Hanna

Från: vindkraftverk <vindkraftverk@Tele2.com>

Skickat: den 2 februari 2017 08:25

Till: Hanna 

Ämne: RE: Vindkraftsremiss Vimmelstorp

Hej! 

Tele2 har ingen invändning mot nedanstående remiss. 

Med vänliga hälsningar / Best regards 

Tord  

Transmission Engineer 

Mobile Access, Transmission Network

Tele2 Sverige AB 

Adress: Box 62/Torshamnsgatan 17, 164 94 Kista, Sweden 

www.tele2.se

Virtual Meeting Room? 

Click to join: Anslut via browser (preferably not with IE) 

Or call in: 

From: Hanna L
Sent: den 1 februari 2017 16:27 
To: vindkraftverk <vindkraftverk@Tele2.com> 
Subject: Vindkraftsremiss Vimmelstorp 

Hej 

Bifogat finns en remissförfrågan angående etablering av 9 vindkraftverk i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Återkom gärna med era synpunkter senast den 9 mars.  

Med vänliga hälsningar 

Hanna

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 



1

Hanna

Från: windpower <windpower@tre.se>

Skickat: den 29 maj 2017 12:34

Till: Hanna 

Ämne: RE: Vindkraftsremiss Vimmelstorp

Hej Hanna, 

Det är enbart vkv1 som inom ”skyddszonen” för vår radiolänk, se pilen i bilden nedan. 
Vårt radiolänkstråk är den gröna linjen som löper från väst till öst i bilden, lite på skrå. 

Mvh//Lars 

From: Hanna 
Sent: den 1 februari 2017 16:28 
To: windpower <windpower@tre.se> 
Subject: Vindkraftsremiss Vimmelstorp 

Hej 

Bifogat finns en remissförfrågan angående etablering av 9 vindkraftverk i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 
Återkom gärna med era synpunkter senast den 9 mars.  

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 



Remissvar vindkraftsansökan 

Ärendenummer: 3939 

Datum: den 17 april 2013 

Vi har mottagit följande uppgifter: 

• Organisation: Hansa Vind AB

• Kontaktperson: Johan 

• Adress:  Anderstorp
• E-postadress: info@hansavind.se

• Er benämning: Vimmelstorp 
Vindkraftverk utan erinran

Positi

on 

RT90 

X 

RT90 

Y 

Navhö

jd 

Rotordiamet

er 

#1 
63361

53 

13584

72 
150 130 

#2 
63333
53 

13581
76 

150 130 

#3 
63338

53 

13585

32 
150 130 

#4 
63356
33 

13582
01 

150 130 

#5 
63343

84 

13588

67 
150 130 

#6 
63348

07 

13584

23 
150 130 

#7 
63335
04 

13578
11 

150 130 

#8 
63357

95 

13586

11 
150 130 

#9 
63340
82 

13582
60 

150 130 

Ansökan godkännes härmed. Teracom har inget att erinra mot placering av 

vindkraftverk på dessa positioner 

Remissvaret gäller i tolv (12) månader från ovanstående datum 

mailto:info@hansavind.se
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Hanna 

Från: no-reply@teracom.se

Skickat: den 24 september 2014 17:49

Till: Hanna 

Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 4567

Remissvar vindkraftsansökan 

Ärendenummer: 4567 

Datum: den 24 september 2014 

Vi har mottagit följande uppgifter: 

• Organisation: MiljöNavigatören Väst HB
• Kontaktperson: Hanna 
• Adress: Box 14, 311 21 Falkenberg

Er benämning: Vimmelstorp

Vindkraftverk utan erinran 

Position RT90 X RT90 Y Navhöjd Rotordiameter 

#1 6336153 1358472 140 130 

#2 6333353 1358176 140 130 

#3 6333853 1358532 140 130 

#4 6335633 1358201 140 130 

#5 6334384 1358867 140 130 

#6 6334807 1358423 140 130 

#7 6333504 1357811 140 130 

#8 6335795 1358611 140 130 

#9 6334082 1358260 140 130 

Ansökan godkännes härmed. Teracom har inget att erinra mot placering av vindkraftverk på dessa positioner 

Remissvaret gäller i tolv (12) månader från ovanstående datum 
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Hanna 

Från: noreply@teracom.se

Skickat: den 2 februari 2017 13:43

Till: Hanna 

Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 5287

Remissvar vindkraftsansökan 

Ärendenummer: 5287 

Datum: den 2 februari 2017 

Vi har mottagit följande uppgifter: 

• Organisation: MiljöNavigatören Väst
• Kontaktperson: Hanna 
• Adress: Mohaga 1, 432 66 Veddige
• Er benämning: Vimmelstorp

Vindkraftverk utan erinran 

Position Angiven Lat Angiven Long Sweref99TM Lat Sweref99TM Long Navhöjd Rotordiameter 

#1 6336188 1358550 6332901,541 407340,647 200 130 

#2 6333353 1358176 6330063,868 407000,372 200 130 

#3 6333853 1358532 6330567,766 407350,246 200 130 

#4 6335622 1358182 6332331,541 406979,561 200 130 

#5 6334431 1358858 6331149,261 407669,217 200 130 

#6 6334797 1358435 6331510,038 407242,153 200 130 

#7 6333517 1357804 6330223,372 406626,664 200 130 

#8 6335784 1358625 6332498,676 407420,374 200 130 

#9 6334082 1358239 6330793,163 407054,721 200 130 

Ansökan godkännes härmed. Teracom har inget att erinra mot placering av vindkraftverk på dessa positioner 

Remissvaret gäller i tolv(12) månader från ovanstående datum 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap YTTRANDE 1 (1) 

Datum 

2013-05-30 
Diarienr 

2013-2504 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 

651 81 Karlstad 

Besöksadress:  

Stockholm:Flemminggatan 14 

Karlstad: Norra Klaragatan 18 

Sandö: Sandövägen 7 

Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 

Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 

www.msb.se 

Org nr. 
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Enheten för System och Tjänster 
i Rakel 

Jonas

Ert datum 

2013-05-13 
Er referens 

Johan  

Hansa Vind AB 
Brostigen 4 

334 33 Anderstorp 

Svar på förfrågan angående vindkraftprojektet 
Vimmelstorp i Gislaved kommun. 

MSB har utrett konsekvenserna av vindkraftprojektet Vimmelstorp i Gislaved 

kommun, för påverkan på radiokommunikationssystemet Rakel, på de platser 

som angavs i er förfrågan, från 2013-05-13.  

Slutsatsen är att vindkraftverken inte kommer att ha någon påverkan på 

Rakelnätets befintliga länkstråk. 

MSB har inget att invända mot er etablering av vindkraftverk i området. 

Med vänlig hälsning 

Jonas  

Systemarkitekt 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap YTTRANDE 1 (1) 

Datum 

2014-10-01 
Diarienr 

2013-2504 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 

651 81 Karlstad 

Besöksadress:  

Stockholm: Fleminggatan 14 

Karlstad: Norra Klaragatan 18 

Sandö: Sandövägen 7 

Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 

Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 

www.msb.se 

Org nr. 

202100-5984 
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Enheten för System och Tjänster 

i Rakel 

Fredrik 

Ert datum 

2014-09-25 
Er referens 

Remiss 

MiljöNavigatören Väst 

Box 14 
311 21 Falkenberg 

Yttrande angående vindkraftverk vid Vimmelstorp 
Gislaveds kommun. 

MSB har utrett konsekvenserna av planerade vindkraftverk vid Vimmelstorp 

Gislaveds kommun, för påverkan på radiokommunikationssystemet Rakel, 

på det område som angavs i er förfrågan, 2014-09-25. 

Slutsatsen är att vindkraftverken inte kommer att ha någon påverkan på 

Rakelnätets befintliga länkstråk samt att verkets placering inte kommer att 

påverka radiosystemet Rakel. 

MSB har inget att invända mot etablering av vindkraftverken i området. 

Med vänlig hälsning 

Fredrik 

Systemarkitekt 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap YTTRANDE 1 (1) 
Datum 
2017-02-22 

Diarienr 
2017-739 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 

651 81 Karlstad 
Besöksadress:  
Stockholm: Fleminggatan 14 
Karlstad: Norra Klaragatan 18 
Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 
Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 
www.msb.se 

Org nr. 
202100-5984 

M
S
B

-
1
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8
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Rakel & Ledningssystem 
System & Tjänster 
Carl-Fredrik  

Ert datum 
2017-02-01 

Er referens 
Mail 

MiljöNavigatören Väst 
Att: Hanna 

Yttrande angående Vindkraftspark Vimmelstorp i 
Gislaveds kommun 

MSB har utrett konsekvenserna av vindkraftverken för påverkan på 
radiokommunikationssystemet Rakel enligt de positioner som angavs i 
ansökan. 

Slutsatsen är att vindkraftverken inte kommer att ha någon påverkan på 
Rakelnätets befintliga länkstråk samt att verkets placering inte kommer att 
påverka radiosystemet Rakel. 

MSB har inget att invända mot etablering av vindkraftverken. 

Med vänlig hälsning 

Carl-Fredrik 
Systemarkitekt 
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� TRAFIKVERKET 

Yttrande över ansökan om bygglov för vindkraftverketablering 
inom området Vimmelstorp, Gislaveds kommun 

Ärendet 

Hansa Vind AB önskar efterhöra Trafikverkets inställning tiU uppförande av vindkraftverk inom området 
Vimmelstorp i Gislaveds kommun. Området är beläget öster om samhället Skeppshult och norr om väg 541. 

Trafikverket Region Syds synpunkter nedan är allmänna och rör de krav som måste tillgodoses och råd/ anvisningar 
gällande fortsatt projektering och planering. 

Bakgrund och motivering 

Trafikverket vill understryka att det nödvändigt att exploatören tidigt tar fram underlag för infrastruktur vid 
planering av vindkraftverk. Detta för att kunna planera och lösa transporterna av själva vindkraftverken, men även 
alla övriga transporter tiU/från och inom området. Vidare är transporter av delar till vindkraftverk långa och i vissa 
fall mycket tunga. Därför krävs dispens från Trafikverket för att få köra på det allmänna vägnätet. 

I det fortsatta planeringsarbetet är det därför viktigt att ta fram en transportplan som kan användas i kontakten 
med Trafikverket. Först då är det möjligt att göra en bedömning om det krävs åtgärder för att höja bärigheten eller 
förbättra vägars linje- och profilstandard. Om åtgärder krävs på det statliga vägnätet, relaterat till transporter för 
vindkraftutbyggnad, måste ett avtal tecknas mellan Trafikverket och exploatören. Grundprincipen är att om 
nödvändig vägupprustning inte finns med i en av Trafikverket fastställd plan måste kostnaden för denna 
finansieras av exploatören. 

Ytterligare information finns att hämta i Trafikverkets publikation (2010:033): 

"Transporter tiU vindkrafts parker - en handbok". Publikationen går att ladda ner som pdf från Trafikverkets 
hemsida. 
Järnväg 

Vindkraftsetableringen kommer inte i konflikt med järnvägens radio- och telesystem. Utifrån bifogade koordinater 

för vindkraftverken bedöms ingen fara finnas för störningar i Trafikverkets radiolänkförbindelser, MobiSIR. 

Väg 

Säkerhetsavståndet till allmän väg får ej understiga verkets totalhöjd (d.v.s. tomhöjden+ halva 
rotorbladsdiametern) dock minst 50 m oavsett vägtyp. Det planerade vindkraftverkets placering är, enligt 
redovisade koordinater, relativt långt ifrån väg 124 och väg 592. 

Av handlingen framgår inte om det finns behov av nya tillfarts- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som 
berör allmän väg. Om behov av anslutningstillstånd föreligger ska detta sökas enligt väglagen § 39. Trafikverkets 
lokalkontor i Jönköping kan informera om vilka tillämpningskrav som gäller inom regionen. Kontaktperson när det 
gäller anslutningsärenden är Hussain Mohamad (tfn: 010-123 60 38). 

Trafikverket förutsätter att exploatören har tagit kontakt med företrädare för de enskilda vägar som behöver 
användas för vindkraftsutbyggnaden. Riksförbundet enskilda vägar (www.revriks.se) och LRF Lantbrukarnas 
riksförbund (www.lrf.se) har tagit fram en checklista som ska fungera som ett inledande underlag för både 
väghållarens och vindkraftsexploatörens planering och agerande när enskild väg berörs av en vindkraftsutbyggnad. 

Trafikverket 

551 91 Jönköping 

Besöksadress: Kungsgatan 8 Växjö 

Texttelefon: 101-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
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\!i TRAFIKVERKET

För fördjupad information om det statliga vägnätet i närområdet (bärighetsklasser m.m.) kan ni kontakta 
Trafikverkets projektledare drift. Kontaktperson i driftområde Växjö är Henrik Landhammar (tfn: 010-123 80 92). 

Eftersom vindkraftsutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter på vägnätet rekommenderas 
sökanden att i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Detta för att kunna planera 
transporterna efter de krav som ställs, alternativt kunna förbereda lämplig produktionsanpassning av verken för att 
möjliggöra transport till föreslagen plats. Kontaktpersoner på dispensmyndigheten är Lars Östman (tfn: 010-123 61 

78), Maja Nolen (tfn: 010-123 61 72) och Jonas Bengtsson (tfn: 010-123 61 04). 

De anpassningar och förstärkningsarbeten, tillfälliga breddningar m.m. av det allmänna och enskilda vägnätet som 
kan komma att krävas i samband med transport av vindkraftverken till uppställningsplats ska ingå i och bekostas 
av vindkrafts projektet. Detsamma gäller för återställande av vägarna efter det att Yindkraftverken har uppförts 
samt för åtgärdande av eventuella skador på vägnätet. Innan några åtgärder görs på vägnätet ska exploatören 
kontakta Trafikverkets projektledare drift (se kontaktuppgift ovan). Besiktning av berörda vägar kan komma att 
krävas före och efter transporterna och Trafikverkets projektledare avgör även i vilken mån vägar ska återställas till 
ursprunglig utformning. 

Luftfart 

Området för aktuellt vindkraftsprojekt kan omfattas av den MSA-påverkade ytan för Växjö Airport. MSA 
(Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen där nya 
hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. 

Den MSA-påverkade ytan består av en cirkel med radien 55 km, som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. 
Planerade vindkraftverk kan eventuellt påverka inflygningsprocedurer för luftfarten. Berörd flygplats ska därför 
kontaktas i egenskap av sakägare. 

Även LFV (www.lfv.se) ska ha möjlighet att granska och lämna synpunkter på den föreslagna 
vindkraftsetableringen. Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan komma att påverka 
luftfarten varför en lokaliseringsbedömning ska göras av LFV. Mer information finns på LFV:s hemsida: 
http://www.lfv.se/sv /Ijanster /Flyghinderanalys---en-unik-kompetens-hos-LFV / 

Motsvarande lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Mer information finns hos försvarsmakten 
http: //www.forsvarsmakten.se/sv /Om-Forsvarsmakten/Remisser / 

Trafikverket vill även informera att det finns föreskrifter för hindermarkering. Den 1 november 2010 trädde 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten 
(TSFS 2010:155) i kraft. Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller 
högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor. Mer 
information finns på Transport-styrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se . 

I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 

Med vänlig hälsning 
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Joakim 

Regional samhällsplanerare 

Trafikverket Region Syd 

Trafikverket 

551 91 Jönköping 

Besöksadress: Kungsgatan 8 Växjö 

Texttelefon: 101-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
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Hanna 

Från: sara

Skickat: den 5 december 2014 14:33

Till: Hanna 

Kopia: diariet.kristianstad@trafikverket.se

Ämne: Yttrande från Trafikverket (TRV 2014/91014): Väster om Vimmelstorp, Gislaved 

kommun 

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2014/91014 

Er referens: - 

Förfrågan för nybyggnad av vindkraftverk väster om Vimmelstorp, Gislaved 
kommun 

Trafikverket har mottagit förfrågan för uppförande av 9 vindkraftverk i Gislaved kommun. Verken är föreslagna väster 

om Vimmelstorp och närmaste statliga vägar är väg 541 och 882. 

Säkerhetsavstånd 

Vindkraftverkens totalhöjd är 200 meter. Avståndet till allmän väg (vägområdesgräns) ska motsvara minst 

totalhöjden, dvs minst 200 meter. Av säkerhetsskäl bör dessa avståndsregler även tillämpas på andra vägar, t.ex. 

enskilda vägar.  

Vindkraftverket placeras enligt ansökan ca 225 meter från väg 541. 

Hänsyn bör tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Riskavståndet 

kalkyleras med ekvationen � = (� + �) ∗ 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H navhöjd [m]. I 

handlingarna framgår inte vilken navhöjd som vindkraftverken kommer ha. Trafikverket anser att sökande bör 

redogöra för riskerna med iskast och att vindkraftverkens placering revideras så att det placeras utom riskavståndet 

för iskast.  

Anslutningar 

Trafikverket förutsätter att anslutning sker mot enskild väg. I sådant fall förutsätter Trafikverket att sökande tar 

kontakt med berörd väghållare.  

Vid behov av nya eller ändrade till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg där staten är 

väghållare krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. Se: 

http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Ansok-om/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/ 

Transporter 

I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplats kan det krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. 

Trafikverket förutsätter att såväl kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att åtgärda skador 

som kan uppkomma på och vid allmän väg vid transport av vindkraftverken bekostas av vindkraftsexploatören. För 

fördjupad information om det statliga vägnätet (bärighetsklasser m.m.) kontaktas Trafikverkets projektledare för 

underhåll, Ann-Christin Transporter på det enskilda vägnätet ska ske i samråd med berörd väghållare. 

Transporter av långa, tunga, breda och höga fordon kan ha stor påverkan på vägnätet och detta är något Trafikverket 

behöver ta hänsyn till i planerandet. Trafikverket anser därför att en beskrivning över vilka vägar som kommer att 

användas vid transporten av vindkraftverken är nödvändig. Denna bör övergripa vägar från det enskilda vägnätet till 

det övergripande, samt inkludera en övergripande tidsplan. 

Exploatören bör även i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Detta för att kunna planera 

transporterna efter de krav som ställs, alternativt kunna förbereda lämplig produktionsanpassning av verken för att 

möjliggöra transport till föreslagen plats. Dispenshandläggarna nås via Trafikverkets telefonväxel 0771-921 921. 
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Ytterligare information finns i Trafikverkets publikation ”Transporter till vindkraftsparker – en handbok” (2010:033) 

som finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se

Om ett vindkraftverk kommer att anslutas till elnätet via markkabel som hamnar inom vägområde så ska enligt 

väglagen ledningsägaren söka tillstånd hos väghållningsmyndigheten. 

Järnväg  
Trafikverket håller på med utbyggnaden av ERTMS, ett nytt signal- och trafikledningssystem, vilket innebär att GSM-

R kommer att användas för informationsöverföring via radio, samt ersätta dagens tågövervakningssystem. Det finns 

två typer av länkar, dels kommunikation från torn till tåg och dels mellan torn. Trafikverket har gjort bedömningen att 

den föreslagna placeringen av vindkraftverket inte påverkar järnvägens radio- och telesystem. 

Luftfarten 

I samarbete med bland annat Luftfartsverket har Trafikverket tagit fram en rapport ”Vindkraft och civil luftfart – En 

modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser.” Med hjälp utav modellen i rapporten kan man redan i 

planeringsstadiet få en indikation om ett tilltänkt område är lämpligt för vindkraftsetablering. Rapporten finns på 

Trafikverkets webbplats: 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7236/2014_045_Vindkraft_och_civil_luftfart_en_modell_for_provning

_av_vindkraft_i_narheten_av_flygplatser2.pdf 

Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Halmstad flygplats. Zonen består av en cirkel med radien 55 

km som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Då vindkraftverket kan påverka inflygningsproceduren för 

luftfarten ska berörd flygplats kontaktas i egenskap av sakägare.  

Luftfartsverket genomför en flyghinderanalys och skickar underlag till berörda flygplatser. Skicka in blanketten 

”Lokaliseringsbedömning av byggnader, eller andra föremål högre än 20 m” till LFV och berörda flygplatser. Blankett 

och information finner du på Luftfartsverkets webbplats: 

http://lfv.se/sv/Tjanster/Flyghinderanalys---en-unik-kompetens-hos-LFV/ 

Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns): ska 

blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. 

Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål: 

• Högre än 45 m och belägna inom tätort.

• Högre än 20 m utanför tätort

Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns: 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/flyghinderanmalan/ 

Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till: 

fm.flyghinder@lfv.se  

registrator@fmv.se 

Trafikverket vill även informera om att det finns föreskrifter för hindermarkering. Den 1 november 2010 trädde 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten 

(TSFS 2010:155) i kraft. Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller 

högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor. 

Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! 

Med vänlig hälsning 

Sara   
Bygglovshandläggare/ Samhällsplanerare 
Samhälle Region Syd 

Trafikverket 

Box 366 
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Hanna 

Från: natalia

Skickat: den 7 mars 2017 14:24

Till: Hanna 

Ämne: Yttrande från Trafikverket: Vimmelstorps vindkraftpark, Gislaveds kommun

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2017/13690 

Er referens: - 

Ansökan om tillstånd för nybyggnad av vindkraftpark väster om Vimmelstorp, Gislaveds 

kommun 

Trafikverket har mottagit ovan rubricerad ansökan för yttrande. 

Säkerhetsavstånd 

Fastigheten ligger utmed väg 541. Vindkraftverkens totalhöjd är 200 meter. Avståndet till statlig väg 

(vägområdesgräns) ska motsvara minst totalhöjden. Av säkerhetsskäl bör dessa avståndsregler även tillämpas på 

kommunala och enskilda vägar.  

Hänsyn bör även tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk 

rekommenderar i sin rapport Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning, 04:13, 

att riskavståndet kalkyleras med ekvationen � = (� + �) ∗ 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H 
navhöjd [m]. I detta fall blir riskavståndet 397,5 meter. Trafikverket anser att det i tillståndsprövningen bör 

säkerställas att det inte finns någon risk för iskast mot allmän väg eller järnvägsanläggning. Detta kan ske genom 

tekniska åtgärder på vindkraftverket eller att verket placeras utanför riskavståndet.  

Vindkraftverk nr 2 och vindkraftverk nr 7 placeras inom riskavståndet från väg 541. 

Vindkraftverk nr 2 placeras ca 394 meter från väg 541, vindkraftverk nr 7 placeras ca 225 meter från väg 541. Övriga 

vindkraftverk placeras på avstånd om minst 600 meter från väg 541. Trafikverket har inga synpunkter på placeringen 

i förhållande till det statliga vägnätet under förutsättning att ovan krav på risk för iskast uppfylls.  

Anslutningar 

Enligt ansökan kommer befintliga enskilda anslutningar från väg 541 att användas. Vid tillfällig eller permanent 

breddning eller andra åtgärder på anslutningarna, som berör allmän väg där staten är väghållare krävs att 
anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. Anslutningstillstånd ska erhållas innan transportdispens söks.  

Se: http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/ 

Transporter 

I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplats kan det krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. 

Trafikverket förutsätter att såväl kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att åtgärda 

skador som kan uppkomma på och vid allmän väg vid transport av vindkraftverken bekostas av 

vindkraftsexploatören. För fördjupad information om det statliga vägnätet kontaktas Trafikverkets projektledare för 

underhåll, Ann-Christine Wester, tel: 010-123 83 88. Transporter på det enskilda vägnätet ska ske i samråd med 

berörd väghållare. 

Transporter av långa, tunga, breda och höga fordon kan ha stor påverkan på vägnätet och detta är något 

Trafikverket behöver ta hänsyn till i planerandet. Trafikverket anser därför att en transportplan med beskrivning 

över vilka vägar som kommer att användas vid transporten av vindkraftverken är nödvändig. Denna bör övergripa 

vägar från det enskilda vägnätet till det övergripande, samt inkludera en övergripande tidsplan. I denna beskrivning 

bör det även ingå hur transporten vid en framtida avetablering är planerad. 
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Eftersom vindkraftutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter bör exploatören i ett tidigt skede 

kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Detta för att kunna planera transporterna efter de krav som ställs, 

alternativt kunna förbereda lämplig produktionsanpassning av verken för att möjliggöra transport till föreslagen 

plats. Dispenshandläggarna nås via Trafikverkets telefonväxel 0771-921 921. 

Vid vägtransporter är det viktigt att hänsyn tas till övriga trafikanter, hur det påverkar framkomligheten (restiderna) 
för övrig trafik och om trafiksäkerheten påverkas negativt. Ytterligare information finns i Trafikverkets publikation 

”Transporter till vindkraftsparker – en handbok” (2010:033) som finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida 

www.trafikverket.se 

Om ett vindkraftverk kommer att anslutas till elnätet via markkabel som hamnar inom vägområde så ska 

ledningsägaren enligt väglagen 44§ söka tillstånd hos väghållningsmyndigheten. Ansökan om att förlägga ny ledning 

ska göras hos Trafikverket senast fyra veckor innan arbetet avses påbörjas. 

Järnväg 

Trafikverket håller på med utbyggnaden av ERTMS, ett nytt signal- och trafikledningssystem, vilket innebär att GSM-

R kommer att användas för informationsöverföring via radio, samt ersätta dagens tågövervakningssystem. Det finns 
två typer av länkar, dels kommunikation från torn till tåg och dels mellan torn. Trafikverket har gjort bedömningen 

att den föreslagna placeringen av vindkraftverken inte påverkar järnvägens radio- och telesystem. 

Luftfarten 

I samarbete med bland annat Luftfartsverket har Trafikverket tagit fram en rapport ”Vindkraft och civil luftfart – En 

modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser.” Med hjälp utav modellen i rapporten kan man redan 

i planeringsstadiet få en indikation om ett tilltänkt område är lämpligt för vindkraftsetablering. Rapporten finns på 

Trafikverkets webbplats: 

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7236/2014_045_Vindkraft_och_civil_luftfart_en_modell_for_provning_a

v_vindkraft_i_narheten_av_flygplatser2.pdf

Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen (Minimum Sector Altitude) för Halmstad flygplats. Zonen 

består av en cirkel med radien 55 km som utgår från flygplatsens landningshjälpmedel. Då vindkraftverken kan 

påverka inflygningsproceduren för luftfarten ska berörd flygplats kontaktas i egenskap av sakägare.  

Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och 

Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig. Trafikverket förutsätter att berörda flygplatser 

samt Luftfartsverket och Försvarsmakten blir hörda. I de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en 

sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs 

mer på Försvarsmaktens webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns. 

Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt 

Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra 

föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort). Läs mer på Försvarsmaktens 

webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till: 

fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se. Mer information finns på Trafikverkets webbplats: 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Luftfart/Hoga-objekt-i-relation-till-

flygplatser-och-navigationsutrustning/ 

Trafikverket vill även informera om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som 

kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155). Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har 

en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda 

hinderbegränsande ytor. Föremål som markeras enligt TSFS 2010:155 behöver inget beslut från Transportstyrelsen. 

Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! 
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Med vänlig hälsning 

Natalia  
Bygglovshandläggare/ Samhällsplanerare 
Planering Region Syd 

Trafikverket 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17, Kristianstad 
www.trafikverket.se 
Växel: 0771- 921 921 

Samtliga remisser till Trafikverket ska skickas till kristianstad@trafikverket.se eller: 

Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 



HÖGKVARTERET Datum Beteckning 

2012-08-13 13 920:62725 Sida 1 (2) 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E –post, Internet 

107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.hkv.mil.se 

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckningErt datum Ert datum Er beteckningEr beteckning Ert datum Er beteckning

2012-04-18 
Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Johan  
Vårt tjänsteställe, handläggare 

PROD INFRA, Marianne 08-7888409, (13 920:18729) 

Vindkraftsremiss i tidigt skede, område Vimmelstorp, Gislaveds 

och Hylte kommuner, Jönköpings och Hallands län 

FMV nr: 758/12 

Detta är ett preliminärt besked till ett vindkraftsföretag. Beskedet ges i ett tidigt 

skede av ett vindkraftsprojekt och anger om det för närvarande föreligger konflikt 

med riksintressen/intressen för totalförsvarets militära del inom angivet område.  

Detta svar är inget samråd enligt 6 kap miljöbalken eller avseende 

bygglovsansökan enligt Plan och bygglagen (PBL). Vid eventuell kommande 

prövning enligt miljöbalken måste sökanden genomföra föreskrivet samråd med 

förnyat yttrande från Försvarsmakten. Bygglovsansökan skickas på remiss till 

Försvarsmakten från kommunen.  

Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra mot en vindkraftsetablering 

inom nedan redovisat område (RT90 2,5 GonV).   

Hörnkoordinater X Y 
1 6337270 1355600 
2 6337290 1360015 
3 6330795 1355565 
4 6330835 1359880 

Anders

Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning 

 Marianne 



HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 

2012-08-13 13 920:62725 

Sida 2 (2) 

tillstandsarende.trv@fmv.se 

Sändlista 

Hansavind 

Genom Johan 

För kännedom 

FMV Ak led 

För kännedom inom HKV 

PROD INFRA 



Yttrande 

Datum Beteckning 

2017-05-18 FM2017-9919:3 Sida 1 (2) 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

Ert datum Er beteckning 

Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Ert tjänsteställe, handläggare 

Vårt tjänsteställe, handläggare 

Emily , HKV PROD INFRA, 13 920:62725 

Yttrande avseende samråd enligt 6 kap miljöbalken för 

vindkraftsetablering Vimmelstorp, Gislaveds kommun, 

Jönköpings län  

Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av de föreslagna vindkraftverken på 

nedan angivna positioner (RT90 2,5 GonV). Beräknad totalhöjd för vindkraftverken är 200 m. 

Detta yttrande gäller dock bara ovan angivna positioner och höjd. Flyttas positionen i någon 

riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny 

remiss. 

Tidigast när exakt tidpunkt för byggstart (tid för byggsamråd), position och höjd är fastställd 

och senast 4 veckor före tornet når 20 meters höjd skall en flyghinderanmälan insändas av den 

sökande enligt Luftfartsförordningen 6 kap 25 §. Information finns att hämta på 



Yttrande 

Datum Beteckning 

2017-05-18 FM2017-9919:3 Sida 2 (2) 

www.forsvarsmakten.se. Den bör insändas i samband med att bygganmälan skickas till 

kommunen, d.v.s. när positionerna är absolut fastställda. 

Avseende hindermarkering hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

Martin 

Tjf. delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

Sändlista 

Miljönavigatören 

genom Hanna  

För kännedom 

FMV AL Led Nät tillstandsarende.trv@fmv.se 

http://www.forsvarsmakten.se/
mailto:tillstandsarende.trv@fmv.se


Yttrande 

Datum Beteckning 

2019-07-05 FM2019-15089:3 Sida 1 (3) 

(BIV) 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

Sändlista 

Ert datum Er beteckning 

2019-05-30 

Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

Ert tjänsteställe, handläggare 

Eno Energy Seden, Hanna 

Vårt tjänsteställe, handläggare 

HKV PROD RPE INFRA, Beata FM2017-9919:3 

Yttrande avseende samråd enligt 6 kap miljöbalken 

gällande vindkraftprojekt Vimmelstorp, Gislaveds 

kommun, Jönköpings län   

Eno Energy Sweden AB samråder med Försvarsmakten enligt miljöbalken 

avseende uppförande av 9 vindkraftverk. 

Försvarsmakten har inget att erinra mot uppförandet av de föreslagna 

vindkraftverken på nedan angivna fastigheter och positioner (RT90 2,5 GonV). 

Beräknad totalhöjd för vindkraftverken är 200 m. 

Vkv 
SWEREF99 RT90 2,5 gonV 

Z (möh) 
E N X y 

1 407341 6332902 6336188 1358550 189 

2 407000 6330064 6333353 1358176 184 

3 407350 6330568 6333853 1358532 179 

4 406980 6332332 6335622 1358182 192 

5 407669 6331149 6334431 1358858 186 

6 407242 6331510 6334797 1358435 187 

7 406627 6330223 6333517 1357804 183 

8 407420 6332499 6335784 1358625 190 

9 407055 6330793 6334082 1358239 183 

Detta yttrande gäller dock bara ovan angiven position och höjd. Flyttas positionen 

i någon riktning mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras, måste 

Försvarsmakten få in en ny remiss. 



Yttrande 

Datum Beteckning 

2019-07-05 FM2019-15089:3 Sida 2 (3) 

Tidigast när exakt tidpunkt för byggstart (tid för byggsamråd), position och höjd 

är fastställd och senast 4 veckor före tornet når 20 meters höjd skall en 

flyghinderanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen 6 kap 25 

§. Information finns att hämta på www.forsvarsmakten.se. Den bör insändas i 
samband med att bygganmälan skickas till kommunen, d.v.s. när positionerna är 
absolut fastställda.

Avseende hindermarkering hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter. 

För frågor rörande ärendet kontakta handläggaren enligt ovan. 

Håkan 

Stf C PROD RPE INFRA 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

http://www.forsvarsmakten.se/


Yttrande 

Datum Beteckning 

2019-07-05 FM2019-15089:3 Sida 3 (3) 

Sändlista 

Eno Energy Sweden 

genom Hanna   

För kännedom 

FMV Al Led Nät tillstandsarende.trv@fmv.se 

mailto:tillstandsarende.trv@fmv.se


LFV 

GSF 
Vikboplan 11  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

2015-02-25 Hanna  MiljöNavigatören 

Väst HB Box 14 

311 21 Falkenberg 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk i Gislaveds kommun - 

Vimmelstorp 2:5.1, 1:5.2, 3:3.1 med flera 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Halmstad flygplats. 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

Analysen består av två delar; 

Del 1: Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

Del 2: Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 

Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 

Intern LFV info: 707383-01-02 

1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2015-032840 
Ärendenummer 
Ä-2014-001640 

Ert datum 2014-11-18 

Handläggare Niclas 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys


LFV 

GSF 
Vikboplan 11  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning 
Vimmelstorp 2:5.1, 
1:5.2, 3:3.1 m.fl 

RT90 2.5 
gon V (X) 

RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Vindkraftverk 1 6332902 407341 189 200 389 

Vindkraftverk 2 6330064 407000 184 200 384 

Vindkraftverk 3 6330568 407350 179 200 379 

Vindkraftverk 4 6332332 406980 192 200 392 

Vindkraftverk 5 6331149 407669 186 200 386 

Vindkraftverk 6 6331510 407242 187 200 387 

Vindkraftverk 7 6330223 406627 183 200 383 

Vindkraftverk 8 6332499 407420 190 200 390 

Vindkraftverk 9 6330793 407055 183 200 383 

Yttrandet gäller för hela projektområdet, visat nedan, så länge som 
totalhöjden aldrig överstiger 487 meter över havet. 

Om ni beställer revidering av denna 
flyghinderanalys, var god hänvisa till  
LFV Ärendenummer och 
Dokumentnummer enligt ovan. 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 

23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. 

Anmälan skall göras till Försvarsmakten 

senast fyra veckor innan objektet når en 

höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara 

för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns 

på www.forsvarsmakten.se 

Hindermarkering ska ske i enlighet med 
Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2010:155. 

http://www.forsvarsmakten.se/


LFV 

GSF 
Vikboplan 11  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare

CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

Innanför 
skyddsavstånd 

Ja Nej Kommentar 

VOR X 

DME X 

NDB X 

Radaranläggning X 

Radioanläggning X 
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 



LFV 

GSF 
Vikboplan 11  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare

LUFTRUM 
Så här läser du denna del av analysen: Denna analysen svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

Inom 
området 

Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde) X 

CTR (Kontrollzon)* X 

TIA (Trafikinfor-
mationsområde) 

X 

TIZ (Trafikzon) X 

*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

Karta: Planerat etableringsområde (pilen) med omkringliggande luftrum.



LFV 

GSF 
Vikboplan 11  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Inom 
ytan 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

MSA X 
Inom Halmstad flygplats MSA-yta. 
Ingen påverkan. 

Vektoreringshöjd X 

Holding X 

Racetrack, Baseturn X 

Intermediate segment X 

Final segment X 

ILS X 

Circling X 

Missed approach X 

SID 

STAR 

Omnidirectional departure 

CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Innanför 
skyddsavstånd 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

VOR X 

DME X 

NDB/Locator X 

ILS X 

Radioanläggning X 

Markrörelseradar X 



LFV 

GSF 
Vikboplan 11  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Inom 
ytan 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan X 

Horisontella ytan X 

Koniska ytan X 

Start- stigytan X 

Inflygningsytan X 

Med vänliga hälsningar 

LFV 
Teknik & Projekt 

Claes-Göran 
Gruppchef 

Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Halmstad flygplats. 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning       
Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 

LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 

civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 

service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten
4
.

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 

egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör
5
 någon civil flygplats. 

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 

sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 

Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-

utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 

kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 

procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 

militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 

militära inflygningsprocedurer. 

Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 

besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 

inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 

med kommentar. 

Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 

uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 

påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 

(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 

konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 

utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  

Analysens giltighetstid 

Del 1 är giltig i 2 år från utfärdandedatum. Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för 

förändringar i luftrum, procedurer och hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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2017-07-07 Hanna /Jens  

MiljöNavigatören Väst 

Mohaga 1 

432 66 Veddige 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk på fastigheterna 

Vimmelstorp 2:5, 1:5, 3:3 m.fl Gislvaeds kommun 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Halmstad flygplats. 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

Analysen består av två delar; 

Del 1: Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

Del 2: Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 

Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 

Intern LFV info: 707383-01-03 

1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2017-101253 
Ärendenummer 
Ä-2017-006116 

Ert datum 2017-06-19 

Handläggare 
Niclas 
 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning 
Vimmelstorp 2:5, 1:5, 
3.3 m.fl 

RT90 2.5 
gon V (X) 

RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd (möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Vindkraftverk 1 6332902 407341 189 200 389 

Vindkraftverk 2 6330064 407000 184 200 384 

Vindkraftverk 3 6330568 407350 179 200 379 

Vindkraftverk 4 6332332 406980 192 200 392 

Vindkraftverk 5 6331149 407669 186 200 386 

Vindkraftverk 6 6331510 407242 187 200 387 

Vindkraftverk 7 6330223 406627 183 200 383 

Vindkraftverk 8 6332499 407420 190 200 390 

Vindkraftverk 9 6330793 407055 183 200 383 

Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 

Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till 
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 

http://www.forsvarsmakten.se/
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Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare

CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

Innanför 
skyddsavstånd 

Ja Nej Kommentar 

VOR X 

DME X 

NDB X 

Radaranläggning X 

Radioanläggning X 
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)   X  

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 

Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   

 

Karta: Planerat etableringsområde (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Inom 
ytan 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

MSA X 
Inom Halmstad flygplats MSA-ytor. 
Ingen påverkan. 

Vektoreringshöjd X 

Holding X 

Racetrack, Baseturn X 

Intermediate segment X 

Final segment X 

ILS X 

Circling X 

Missed approach X 

SID 

STAR 

Omnidirectional departure 

CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Innanför 
skyddsavstånd 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

VOR X 

DME X 

NDB/Locator X 

ILS X 

Radioanläggning X 

Markrörelseradar X 
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FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE YTOR (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

Inom 
ytan 

Utan 
anm. 

Anm. 

Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan X 

Horisontella ytan X 

Koniska ytan X 

Start- stigytan/ 
Inflygningsytan 

X 
Smålandsstenar flygplats ligger på ett 
avstånd om 4,68 km från det närmsta 
vindkraftverket. Detta flygfält är av 
typen VFR-fält mörker, och dess 
hinderytor går ut 2000 meter i banans 
förlängning enligt TSFS 2010:123, se 
bild nedan. Således påverkar inte 
vindkraftverken dagens publicerade 
VFR-inflygningar. 
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Med vänliga hälsningar 

Niclas  

För Rikard 
Gruppchef, Externa Produkter 

Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Halmstad flygplats 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
.

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats. 

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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Hanna

Från: Anders 

Skickat: den 24 maj 2017 09:51

Till: Hanna 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Hej Hanna 

Står det hinder inom sektor för dimensionering av landningsminima påverka det höjden mellan mark och mol, vid 

sämre väder kan man inte sjunka genom molnen så man får marksikt 

Vi har tidigare fått frågan om att placera vindkraftverk i sektorerna kring flygplatsen som påverka landningsminima, 

för att sakligt svara på de frågor har vi vid det tillfället taget hjälp av luftfartsverket som har mallar/regler för 

upprättande av inflygningsinstruktioner till en flygplats, de hinder som finns i sektorerna ihop med vilken utrustning 

som finns och skall vara gällande för flygplatsens ger flygplatsens  landningsminima 

(till vilken höjd ett flygplan får sjunka genom moln innan man ser backen) 

Skall vi svara på frågan om eventuella höjdändringar av verken vill vi att sakkunniga från luftfartsverket tittar på 

frågan   

Trevlig helg 

Anders 

Från: Hanna 

Skickat: den 23 maj 2017 17:13 

Till: Anders 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Hej 

Tack så mycket. Vad innebär det här i praktiken? Finns det utrymme för diskussioner? Gäller någon specifik 

höjdbegränsning där de här fyra verken planeras? 

Med vänliga hälsningar 

Hanna

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 

Från: Anders  Skickat: den 23 maj 2017 14:21 
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Till: Hanna 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Hej Hanna 

Vindkraftverk 1,4,8,6, kommer i vårt trafikvarv, vänstervarv för bana 22, samt inverka på sektorerna som ger lägsta 

tillåtna höjd för landning vid sämre väder. 

Dessa vindkraftverks placeringar är olämpligt för dagens flygverksamhet 

Mvh 

Anders

Från: Hanna 

Skickat: den 12 maj 2017 16:20 

Till: Anders 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Hej 

Jag hann fixa det idag i alla fall. Konverterade koordinater finns i bifogad fil. 

Trevlig helg! 

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 

Från: Anders 

Skickat: den 12 maj 2017 14:13 

Till: Hanna 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Hej 

WGS84 g/m/s 

Mvh 

Anders 

Från: Hanna   

Skickat: den 12 maj 2017 14:04 

Till: Anders 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Ok, då fixar jag en konvertering på måndag. 
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För tydlighetens skull, vilket av nedanstående tre system blir bäst för er om jag använder? 

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 

http://miljonavigatoren.se/ 

Från: Anders 

Skickat: den 12 maj 2017 14:02 

Till: Hanna 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Nej 

Vore bra vi har det systemet sec eller min i flygsystemet färdplanering samt i planet 

Mvh 

anders 

Från: Hanna

Skickat: den 12 maj 2017 13:48 

Till: Anders 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Tack för snabbt svar. 

Jag har inte koordinaterna i WGS84 i nuläget. Det används sällan längre. Jag kan konvertera dem men det kommer 

att ta lite tid så då får jag återkomma nästa vecka. Om ni har något smidigt konverteringsverktyg så går det kanske 

snabbare?  

Med vänliga hälsningar 

Hanna

MiljöNavigatören Väst 

http://miljonavigatoren.se/ 

Från: Anders 

Skickat: den 12 maj 2017 13:22 

Till: Hanna 

Ämne: SV: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 
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Hej Hanna 

Vi kollar om placeringen av kraftverken påverka sektorer som ligger till grund för våra landningsminima 

Har du koordinaterna i Latitud, Longitud, Grader, Sec 

Trevlig helg 

Anders 

Från: Hanna 

Skickat: den 12 maj 2017 11:55 

Till: 
Ämne: Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsprojekt Vimmelstorp 

Hej Anders 

Vad jag förstått är det du som är kontaktperson för Smålandsstenars flygfält.  

Jag är miljökonsult i vindkraftsprojekt Vimmelstorp och tar just nu in yttranden från alla berörda parter. Bifogat finns 

en remissförfrågan. Jag ser gärna att du återkommer till mig senast den 26 maj med ett yttrande om huruvida 

vindkraftparken kan påverka Smålandsstenars flygfält.  

Trevlig helg!  

Med vänliga hälsningar 

Hanna

MiljöNavigatören Väst 

http://miljonavigatoren.se/ 



Smålandsstenar 2017-06-08 

Yttrande angående vindkraftprojekt Vimmelstorp 

AB Varmförzinkning har den 12 maj 2017 erhållit information samt en förfrågan ang vilka 
synpunkter man har på etablering av vindkraftverk i Vimmelstorp med bifogade koordinater för verk. 

AB Varmförzinkninkning har den 23 maj 2017 svarat att vindkraftverk 1,4,8,6 är olämpligt placerade 
utifrån dagens flygverksamhet. 

På en senare följdfråga den 23 maj 2017 vad detta i praktiken innebär, samt om utrymme för 

diskussion kring höjdbegränsningar finns, svarade AB Varmförzinkning den 24 maj 2017 
med en kort förklaring kring landningsminima. (operativa minima) 

Om ni ställer frågan till LFV bör ni veta hur och mot vilka regler flyplatsen idag används. 

För hinderbegränsningar idag, gäller för flygplats typ Smålandsstenar "icke godkänd VFR" 

Användandet sker idag efter regler som gäller för en IFR flygplats typ "icke-precisionsbana 
med bankad 2" med dagens hinderbegränsningar. 

Ovanstående ger sedan något som inom flyget benämns med operativa minima. 
Operativa minima = lägsta sikt samt höjdvärden man får starta och landa utifrån. 

Skall frågan kring vindkraftverk 1,4,6,8 och vårt svar utredas vidare skall sak kunnig från LFV 

utvardera detta mot gällande regler för dagens användande av flygplatsen. 

Bästa hälsningar 

AB VARMFÖRZINKNING 

Anders  

AB Varmförzinkning· Box 144 • SE-333 23 Smälandsstenar 

Tel +46 371 343 00 Fax +46 371 343 30 • info@varmforzinkning.se • www.varmforzinkning.se 

PlusGiro 34 08 30-9 • Bankgiro 427-6531 • NDEASESS • IBAN SE33 3000 0000 0401 0101 0849 

Innehar F-skattsedel • VAT.nr. SE556071428801 



SKOGSSTYRELSEN 

YTTRANDE 

Datum 

2014-10-15 

MiljöNavigatören Väst 
Box 14 
311 21 Falkenberg 

Diarienr 

2014/2386 

Yttrande över "vindkraftsetablering Vimmelstorp i Gislaveds 

kommun". 

Skogsstyrelsen tycker att vindkraftsetablering i sig är bra sätt att få elenergi 
förutsatt att befintliga naturvärden, sumpskogar, kulturminnen, flora och 
fauna inte skadas eller blir starkt missgynnade. Viktigt är att placering av 
vindkraftverk, framdragning av vägar och anslutningar eller byggnation av 
kraftöverföring görs genomtänkt och på ett sådant sätt att områden enligt ovan 
inte skadas. 

Skogsmark är en viktig miljö för rekreation och naturupplevelser. 
Upplevelsen av vindkraftverks eventuella negativa påverkan är viktig att 
beakta. 

Enligt befintliga handlingar berörs inga skogliga nyckelbiotoper eller 
områden med höga naturvärden direkt av förmodad vägdragning och platser 
för vindkraftverken. Intill vindkraftverk 1 och 8 finns nyckelbiotoper 
(storskogsbrukets) inom 100 m avstånd. 

Förbättring av och anläggning av skogbilvägar samråds normalt med 
Skogsstyrelsen. 

Beslutande i detta har varit Carina och föredragande Carl-Olof 

Med vänlig hälsning 

�S�1vtky 

1 ( 1) 

 Carina  
Distriktschef 

cW c@ul7kJ-
car1-o lof  
Skogskonsulent 

VindkraftsetableringVimmelstorpGislaved 

Postadress 
Huvudkontor 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 

Besöksadress 
Vallgatan 8 
Jönköping 

Telefon 
036-35 93 00 
Fax 
036-16 61 70

Organisationsnr 
202100-5612 
Momsreg.nr 
SE202100561201 

E-post
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
www.skogsstyrelsen.se





 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post

Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping 036-16 61 70 SE202100561201 

YTTRANDE 1(1) 

Diarienr 

2017/399 

Jönköpings distrikt 
Carl-Olof 
Skogsstyrelsen, Jönköpings distrikt, 551 83 
Jönköping 

Datum 

2017-03-06 

MiljöNavigatören 

Väst Att Hanna 

Förfrågan om yttrande avseende vindkraftsetablering i 
Gislaveds kommun, Jönköpings län, Vimmelstorp. 

Skogsstyrelsen har tidigare yttrat sig i denna fråga och står fast vid tidigare 

synpunkter. Tidigare yttrande har diarienummer2014/2386 och skickades 15 

oktober 2014 till samma företag men i Falkenberg. Skogsstyrelsen 

återkommer med synpunkter om Länsstyrelsen efterfrågar det.  

Carl-Olof 

Skogskonsulent 



SGU Vårt datum Vår beteckning 

Sveriges geologiska undersökning 
Geological Survey of Sweden 

2014-10-07 
Ert datum 

33-1859-2014
Er beteckning 

Huvudkontor/ Head office: 
Box 670 
SW-751 28 Uppsala. Sweden 
Besok/ Vis.it V1llavagen 18 
Tel 01 817 9000/•461 8 179000 
Fax 018 17 92 10/ +46 18 17 32 1 
E-mad sguffsgu e 

Filial/ Regional Office: 
Gutdhedsgatan SA 
SE-413 81 G1)leborg, Sweden 

2014-09-24 

MiljöNavigatören Väst 
Box 14 
311 21 Falkenberg 

Förfrågan om vindkraft i Vimmelstorp, Gislaved 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har den 24 september 2014 
fått det aktuella ärendet för yttrande. Med anledning härav framför 
SGU följande. 

Området har inget speciellt skyddsvärde ur geologisk synvinkel. Enligt 
SGUs jordartskarta så består området av morän, torv och tunna 
jordtäcken på berg. I Lantmäteriets nationella höjdmodell syns dock 
även en mindre isälvsavlagring (rullstensås) som löper genom området. 
Vi förutsätter att kommande MKB beskriver förutsättningarna som 
gäller för grundläggning av-kraftverken. Det bör även framgå vilken 
form av grundläggning som det planers för och hu örsö.rjninge av 
betongballas och vägbyggnadsmaterial skall ske. SGUs ståndpunkt är 
att naturgrus endast ska användas i undantagsfall då det vanligen går att 
ersättas med krossberg. Vi anser också att det ska finnas en trovärdig 
plan för hur efterbehandling av området ska ske efter avslutad 
erksamhet. 

Vi har inget att erinra mot projektet. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Anna Åberg. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även statsgeologen Cecilia 
Karlsson deltagit som föredragande av ärendet. 

Filial/ Regional office: 
K1l1ansgatan 1 0  
SE-223 SO Lund. Sweden 

Cecilia Karlsson 

Filial/ Regional Office: 
Mmerahnli>rmall nskontorel 
Skolgatan 11 

Organ \lonsnr 202HXl-2528 

Filial I Regional Otfice: 

Box 803 
SE-101 36 Stockholm, Sweden 

Tel 031 708 26 50/ +-46 31 708 26 50 
Fax 0317082675/•46031 7082670 
E-ma1 gog@sgu se 

Tel 046311770/-4646311770 
Fax 046 ll 17 9'l/ -46 46 ll 17 39 
E-mail luncHtsgu se 

SE-930 70 Malå. Sweden 
Tel 0953 346 00 I -46 953 J46 00 
Fa:.< '9 53216 86/ ... 46%Ji16 86 
E-rT1a1 'T'ltnk � sgu se 

Besok / Visit Blekholmstorget 30, uppg F 
Tel 01 8 17 90 00/ •46 18 17 90 00 
Fax 08 24 681 4/+46H24 6814 
E ma1I SIOCkholm®sgu 5e 

1(1) 
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Hanna 

Från: Björn 

Skickat: den 14 februari 2017 13:09

Till: Hanna 

Kopia: SGU Diariet

Ämne: Vindkraft Vimmelstorp    SGU Dnr 247/2017

Bifogade filer: 33-1859-2014 (2).pdf

Hej!

Vi har redan svarat i tidigare samrådsskede och hänvisar till detta svar. (bifogas)

Björn 
Statsgeolog 
Avdelningen för samhällsplanering 
Sveriges geologiska undersökning 
Uppsala 
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Hanna 

Från: er.la

Skickat: den 28 september 2014 11:39

Till: Hanna 

Ämne: Re: Vindkraft i Vimmelstorp

Hej Hanna! 

Vi har inte varit i kontakt med Hansa Vind tidigare angående vindkraftsetableringen i Vimmelstorp. Jag kan 

inte nu direkt säja om det finns några hinder i fråga om fågelförekomster i området. Det ligger inom 

Västbo Fågelklubbs verksamhetsområde, men vi känner inte till att det ska finnas några störningskänsliga 

arter i området. Det vore dock önskvärt att vi kunde göra en inventering där, men denna skulle i så fall ske 

till våren. Hur ligger tidsschemat för den tänkta utbyggnaden?  Vi kan ställa upp med att göra 

inventeringen i så fall. 

Hälsningar 

Erik 

ordf Västbo Fågelklubb 

From: Hanna 

Sent: Thursday, September 25, 2014 9:45 AM 
To: er.la ; johan 

Subject: Vindkraft i Vimmelstorp 

Hej! 

Sedan ett par år tillbaka har företaget Hansa Vind planerat för en vindkraftsetablering vid Vimmelstorp i Gislaveds 

kommun. Planerna omfattar nio vindkraftverk. Jag vet inte om Hansa Vind varit i kontakt med er i Västbo fågelklubb 

under samrådsprocessen. Nyligen tog eno Energy Sweden över projektet i samband med att de köpte Hansa Vind. 

Eno har i sin tur anlitat mig som konsult för att färdigställa de påbörjade tillståndshandlingarna.  

I vindkraftssammanhang vill jag alltid ta in synpunkter och framförallt kunskap från lokala föreningar och 

organisationer. Vad jag förstått omfattar Västbo fågelklubb även Gislaveds kommun. Jag skulle uppskatta ett 

yttrande från (eller en dialog med) fågelklubben i frågan.  

Kartor över området finns i den bifogade remissen. 

Med vänliga hälsningar 

Hanna  

MiljöNavigatören Väst 
Box 14 
311 21 Falkenberg 
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Hanna 

Från: Johan 

Skickat: den 29 september 2014 08:26

Till: Hanna 

Kopia: Stefan

Ämne: SV: Vindkraft i Vimmelstorp

Hej, 

Jag har ingen kunskap om området. Kanske Erik eller Stefan vet mer. 

Några markägare kontaktade mig för drygt ett år sedan i ärendet och skickade över samrådshandlingarna. Där 

aviserades en fågelinventering. Om den är genomförd och du skickar över resultaten är det lättare att föra en dialog 

eller avge ett yttrande.  

Hälsningar Johan 

Från: Hanna 

Skickat: 25 September 2014 09:45 

Till: er.la johan

Ämne: Vindkraft i Vimmelstorp 

Hej! 

Sedan ett par år tillbaka har företaget Hansa Vind planerat för en vindkraftsetablering vid Vimmelstorp i Gislaveds 

kommun. Planerna omfattar nio vindkraftverk. Jag vet inte om Hansa Vind varit i kontakt med er i Västbo fågelklubb 

under samrådsprocessen. Nyligen tog eno Energy Sweden över projektet i samband med att de köpte Hansa Vind. 

Eno har i sin tur anlitat mig som konsult för att färdigställa de påbörjade tillståndshandlingarna.  

I vindkraftssammanhang vill jag alltid ta in synpunkter och framförallt kunskap från lokala föreningar och 

organisationer. Vad jag förstått omfattar Västbo fågelklubb även Gislaveds kommun. Jag skulle uppskatta ett 

yttrande från (eller en dialog med) fågelklubben i frågan.  

Kartor över området finns i den bifogade remissen. 

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 
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Hanna 

Från: er.la

Skickat: den 4 maj 2017 15:43

Till: Hanna 

Ämne: Re: Inbjudan till samråd

Hej Hanna! 

Tyvärr kan ingen från Västbo Fågelklubb komma till mötet i dag. Men vi bedömer att det inte finns några 

fågelarter inom området för vindkraftsparken som blir direkt påverkade av en vindkraftsutbyggnad. 

Vi tar gärna del av den planerade fågelinventeringen i sommar. 

Hälsningar 

Erik  

ordf Västbo Fågelklubb 

From: Hanna  
Sent: Friday, April 7, 2017 12:28 PM 
To: er.la 
Subject: Inbjudan till samråd 

Hej Erik 

Vi hade mailkontakt hösten 2014 angående en planerad vindkraftspark öster om Skeppshult i Gislaveds kommun. 

Projektet har sedan dess varit vilande men nu planerar vi att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen och skicka in 

tillståndsansökan. I samband med det genomför vi en ny samrådsprocess och tar in yttranden från berörda parter.  

En fågelinventering genomfördes av Calluna AB år 2013. Nu under våren och sommaren genomför de en uppföljning 

av tidigare resultat.  

Inventeringsrapporten från 2013 kan laddas ned via denna länk: 

https://www.dropbox.com/s/kmsxecmbnjhdqgj/F%C3%A5gelinventering.pdf?dl=0  

Resultaten från uppföljningen redovisas inte förrän efter sommaren, men har hittills inte visat på några häckande 

örnar eller andra nya förutsättningar.  

Ni är välkomna att höra av er till mig om ni vill lämna ett skriftligt yttrande angående projektet eller 

inventeringsresultaten.  

Ni är också välkomna på det samråd som hålls med allmänhet och särskilt berörda den 4 maj, kl 18-20 i 

Smålandsstenars församlingshem (se bifogad inbjudan).  

Med vänliga hälsningar 

Hanna 

MiljöNavigatören Väst 
http://miljonavigatoren.se/ 



Ärende 20170202-0460 - Projektering 
1. Ärendeöversikt

Benämning
Vimmelstorp

Skapad
2017-02-02 15:31

Planerat intervall
2018-02-05 - 2018-10-31 (268 dagar)

Kategorisering av arbete
Anslutning - El, Byggnation - Nybyggnation, Byggnation - Om- eller tillbyggnad, Anläggning av gata/väg - För
biltrafik, Underhåll på/vid väg - Övrigt vid väg, Övrigt - Skogsavverkning, Arbete med ledningsnät - Elnät,
utbyggnad

Beräknat grävdjup
1 - 2 m

2. Ärendet skapat av
Namn
Hanna 

E-post

Telefon Organisation
MiljöNavigatören Väst HB

3. Kontakt för svar och uppdateringar
E-post Leveranssätt

E-postadress

Önskat leveranssätt från ledningsägare är följande
SHAPE (SWEREF99 TM - EPSG:3006)

4. Kompletterande information
Fastighetsbeteckning
-

Bifogade filer
Finns 1 bifogade filer till ärendet

Beskrivning
Ärendet gäller projektering av en vindkraftspark med 9 verk. Befintliga skogsbilvägar kommer att användas så
långt som möjligt, men till viss del krävs breddning, förstärkning och nybyggnation av väg. Viss avverkning längs
vägens sidor. Nedläggning av elkabel längs med vägarnas sträckning i vindkraftsparken. Vid varje vindkraftverk
byggs en kranplats samt gjuts ett betongfundament. Byggrestriktioner samt förläggningsdjup vid gasledning är
av särskilt intresse.

5. Geografisk information
Berörda regioner
Gislaved kommun, Hylte kommun, Hallands län, Jönköpings län

Centrumkoordinater för ärendet
WGS84 - EPSG:4326 RT90 - EPSG:2400 SWEREF99 TM - EPSG:3006
57.11721; 13.46713 6334763.8; 1358371.1 6331476.2; 407178.6

PDF skapad: 
2017-02-10 15:18

Ärende: 20170202-04601 / 6www.ledningskollen.se

https://ella.ledningskollen.se/CaseDetails/20170202-0460


6. Berörda ledningsägare

Ledningsägare där e-postmeddelande/telefonnummer framgår nedan är med i Ledningskollen.se. De har fått e-
post om ärendet och kan ha påbörjat sin analys av ärendet. Uppge ärendenummer 20170202-0460 i dialog med
dessa ledningsägare

E.ON Elnät, Gas, Värme - Ledningsinformation
Avdelning (Aktörens svarsställe)
Ledningsinformation

Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post
ledningsvisning@eon.se

Telefon

Övrig information
-

Information för utbyggnadslagen
No information has been given by the organization. You should contact the recipient in order to apply for
the information.

Senaste svar (2017-02-03 10:37)
Åtgärd
Ledningsägaren har inga ledningar eller annan infrastruktur i närheten av ditt arbetsområde / dina
arbetsområden. I vanliga fall kommer inte ledningsägaren att lämna något ytterligare svar utanför
Ledningskollen.

Gislaved Energi AB - Projektering
Avdelning (Aktörens svarsställe)
Projektering

Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post Telefon

Övrig information
-

Utbyggnadslagen kontaktväg (E-
post) 

Utbyggnadslagen kommentar

Senaste svar (2017-02-02 15:40)
Åtgärd
Ledningsägaren har inga ledningar eller annan infrastruktur i närheten av ditt arbetsområde / dina
arbetsområden. I vanliga fall kommer inte ledningsägaren att lämna något ytterligare svar utanför
Ledningskollen.

Långaryds Fiberförening Ekonomisk förening - Bo Eriksson
Avdelning (Aktörens svarsställe)
Bo 

Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post Telefon

Övrig information
-

PDF skapad: 
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Information för utbyggnadslagen
No information has been given by the organization. You should contact the recipient in order to apply for
the information.

Senaste svar (2017-02-03 15:26)
Åtgärd
Ledningsägaren har inga ledningar eller annan infrastruktur i närheten av ditt arbetsområde / dina
arbetsområden. I vanliga fall kommer inte ledningsägaren att lämna något ytterligare svar utanför
Ledningskollen.

Kommentar
Vårt fibernät berör inte inritat område. Vi är i käringanäs centrum och Äkran/Hultet. //Bo 

Skanova - Geomatikk Kundmottagning
Avdelning (Aktörens svarsställe)
Geomatikk Kundmottagning

Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post
ledningsanvisning@geomatikk.se

Telefon

Övrig information
-

Senaste svar (2017-02-08 09:32)
Åtgärd
Ledningsägaren har skickat underlag till dig. T.ex. en Cad fil, en GIS fil eller en ledningskartakarta som
beskriver var ledningarna finns. Kontakta ledningsägaren i det fall du känner dig osäker på hur
underlaget ska tolkas eller om du bedömmer att underlaget är felaktigt eller ofullständigt.

Kommentar
Bifogad DWG-fil i koordinatsystem SWEREF 99 Tm. För lagerförklaring vänligen gå till
http://geokollen.se/riktlinjer/2 och öppna filen "Lagerförklaring DWG-fil.pdf".

Swedegas AB, Anläggning - Swedegas AB
Avdelning (Aktörens svarsställe)
Swedegas AB

Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post Telefon

Övrig information
-

Senaste svar (2017-02-05 12:06)
Åtgärd
Ledningsägaren har skickat underlag till dig. T.ex. en Cad fil, en GIS fil eller en ledningskartakarta som
beskriver var ledningarna finns. Kontakta ledningsägaren i det fall du känner dig osäker på hur
underlaget ska tolkas eller om du bedömmer att underlaget är felaktigt eller ofullständigt.

Svenska Stadsnät Biggnet AB, Drift Underhåll - Kabelvisning
Avdelning (Aktörens svarsställe)
Kabelvisning

Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post Telefon

PDF skapad: 
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Övrig information
-

Information för utbyggnadslagen
No information has been given by the organization. You should contact the recipient in order to apply for
the information.

Senaste svar (2017-02-06 10:03)
Åtgärd
Ledningsägaren har skickat underlag till dig. T.ex. en Cad fil, en GIS fil eller en ledningskartakarta som
beskriver var ledningarna finns. Kontakta ledningsägaren i det fall du känner dig osäker på hur
underlaget ska tolkas eller om du bedömmer att underlaget är felaktigt eller ofullständigt.

Kommentar
Karta e-postad den 7/2 till hanna MVH Kundtjänst Kabelanvisning GR Elkonsult AB Svenska Stadsnät 
Biggnet Ab

Tele2 Sverige AB - Geomatikk
Avdelning (Aktörens svarsställe)
Geomatikk

Svarstatus
Du har bekräftat svaret

E-post
ledningsanvisning@geomatikk.se

Telefon

Övrig information
-

Senaste svar (2017-02-08 09:32)
Åtgärd
Ledningsägaren har skickat underlag till dig. T.ex. en Cad fil, en GIS fil eller en ledningskartakarta som
beskriver var ledningarna finns. Kontakta ledningsägaren i det fall du känner dig osäker på hur
underlaget ska tolkas eller om du bedömmer att underlaget är felaktigt eller ofullständigt.

Kommentar
Bifogad DWG-fil i koordinatsystem SWEREF 99 Tm. För lagerförklaring vänligen gå till
http://geokollen.se/riktlinjer/2 och öppna filen "Lagerförklaring DWG-fil.pdf".

7. Övriga organisationer i Ledningskollen

Nedanstående organisationer har ledningar eller annan infrastruktur i aktuell kommun men inte just i det område
som ärendet berör.

Inga berörda ledningsägare hittades

8. Ledningsägare som inte är med i Ledningskollen.se

Nedan listas de som bedömts kunna ha ledningar i aktuell kommun men det kan finnas fler. Om du vill att de
skall få ditt ärende måste du själv vidarebefordra det till dem. Det är alltid frågarens ansvar att kontakta
ledningsägare som inte är med i Ledningskollen.se.

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Gislaveds kommun
Hylte kommun
Trafikverket: Vid järnväg ring 0200-770010, annars 0771-921921

PDF skapad: 
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9. Geografiskt område
Berörda regioner
Gislaved kommun, Hylte kommun, Hallands län, Jönköpings län

Område WGS84 - EPSG:4326 RT90 - EPSG:2400 SWEREF99 TM - EPSG:3006 Inmatningsmetod
Område 1 57.11694; 13.46805 6334732.0; 1358426.1 6331445.1; 407234.0 Uppladdad GIS-fil

10. Ortofoto
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11. Karta
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Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun

Från: Carina Johansson
Skickat: den 1 juni 2020 15:38
Till: 'birgitta
Ämne: SV: Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Tack för ditt synpunkter via mail och samtal idag

Carina Johansson

_____________________________
Carina Johansson (C)

Kommunalråd 
Kommunstyrelsens ordförande 

Gislaveds kommun
Stortorget 1
332 80 Gislaved

www.gislaved.se

Från: Birgitta 
Skickat: den 1 juni 2020 15:24
Till: Carina Johansson 
Ämne: Vb: Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Med hopp om att Centerpartiet säger nej till Vindkraftsprojekt Vimmelstorp och räddar det 
vackra landskapet från exploatering. 

       Mvh
Birgitta 

Ring gärna om du har frågor till tel.
Skickat från Yahoo Mail på Android

----- Vidarebefordrat meddelande -----
Från: "Hanna 
Till: "birgitta_ Kopia:

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?C=-mqlyvjpquJw_Ui8ck2A_YLJtVDqbpxF2_ck3JDfJjkMxStf2EjYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.gislaved.se%2f
https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?C=pjLZA5BlhinwfrcVdKxJUr9SzvcC55a-ZiKIMfJV9xNnJi5f2EjYCA..&URL=https%3a%2f%2fgo.onelink.me%2f107872968%3fpid%3dInProduct%26c%3dGlobal_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers%26af_wl%3dym%26af_sub1%3dInternal%26af_sub2%3dGlobal_YGrowth%26af_sub3%3dEmailSignature
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Skickat: mån, maj 2020 klockan 10:43
Ämne: Sv: Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp
Hej Birgitta
Jag bekräftar härmed att vi mottagit ert yttrande.

Hanna Lin
WIND SWEDEN AB

www.wind-sweden.com

Från: Birgitta 
Skickat: den 29 april 2020 12:42
Till: Hanna 
Ämne: Samrådsyttrande vindkraftsprojekt Vimmelstorp

Vi sommar- eller fastboende i Sibbo, Fållen, Tånga och Gökabo har beslutat oss för att lämna 
ett gemensamt samrådsyttrande över vindkraftsprojekt Vimmelstorp. 

Vi delar inte bara den stora kärleken till vår närmiljö utan också ett totalt motstånd mot det 
oförlåtliga intrång nio vindkraftverk skulle utgöra i vår omgivning.

Vi tycker att det är en orimlig idé att låta nio mastodontverk ta över i ett orört och vackert 
odlings- och skogslandskap, som är rikt på sjöar. Dessutom är det helt olämpligt att placera 
vindkraftverk så nära bebyggelse med tanke på konsekvenserna.

Vi har valt att bo på landet för att vi uppskattar lugnet och tystnaden. Vi njuter av fria 
horisonter. Vi står andäktiga inför den mörka stjärnbeströdda himlen. Insuper friden under 
fisketuren på sommarsjön. Andas ut i den välbekanta skogen och lyssnar in fågeldrillarna.

Ett flertal snurrande vindkraftverk med ständigt vitt blinkande sken och stressande ljud skulle 
helt spoliera dessa livsvärden. Vår hembygd skulle bli "ockuperad" och det skulle aldrig bli 
detsamma. Därför kräver vi att projektet läggs ner i sin helhet!

Dan 
Erland 
Iben  och Holger 
Birgitta 
Siv och Lars-Ove 
Hanne och Kjeld 
Bodil och Ingvar 
Axel 

https://mail.gislaved.se/owa/redir.aspx?C=PgZxPCzqY1ydVRSVzABZtyY3k3ol6LUlFxerAFlobKpnJi5f2EjYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.wind-sweden.com%2f
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1 Kompletteringsföreläggande 

Miljöprövningsdelegationen i Östergötlands län har den 13 mars 2020 meddelat föreläggande om kom-

pletteringar av ansökan om tillstånd för vindkraftspark Vimmelstorp i Gislaveds kommun. Tillståndsan-

sökan har diarienummer 551-15501-19.  

Sökanden har begärt förlängd kompletteringstid från den 4 maj 2020 till den 1 juni 2020, vilket har 

beviljats.  

Detta dokument innehåller en redogörelse för samtliga kompletteringspunkter i samma ordning som de 

anges i föreläggandet med bilagor.  

 

2 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

2.1 Yrkanden om tillståndstid och igångsättningstid 

I miljökonsekvensbeskrivningen anges att vindkraftverken har en teknisk livslängd på 20–25 år. Ni har 

yrkat att tillståndet ska gälla i 40 år och att tiden för igångsättande av verksamheten bestäms till 10 år 

efter att tillståndet fått laga kraft. Redovisa en motivering till yrkandena om tillståndstid respektive 

igångsättningstid. 

Sökandens kompletterande information:  

Vindkraftverk har idag en förväntad, teknisk livslängd på 20-25 år. Det finns dock goda skäl att redan i 

tillståndsfasen planera för så kallad re-powering. Re-powering innebär att vindkraftverken antingen byts 

ut i sin helhet eller att livstiden förlängs genom större eller mindre komponentbyten.  

Slitaget vid normal drift är större på rörliga delar än på exempelvis torn och fundament. Ett resurseffek-

tivt sätt att förlänga livslängden är alltså att byta ut rotorblad, maskinhus eller enskilda komponenter. 

Alternativt kan hela vindkraftverket bytas ut mot ett nytt. Befintliga vägar, fundament och annan infra-

struktur används så långt som möjligt.  

Efter 20-25 års drift har naturmiljö, landskap och boendemiljö varit påverkade av vindkraftsanlägg-

ningen under avsevärd tid. Det finns ett värde i ett i möjligaste mån utnyttja samma plats för fortsatt 

elproduktion istället för att ta opåverkade områden i anspråk. Viktig infrastruktur för transporter och 

elöverföring finns redan på plats vilket bidrar till att spara naturresurser och produktiv markyta.  

Då tekniken ständigt utvecklas och går mycket snabbt inom vindkraftsindustrin kan det inte sägas idag 

hur länge livslängden kan utökas. Yrkandet på 40 års tillståndstid tar höjd för detta.  

Naturligtvis bygger detta resonemang på att re-powering genomförs inom ramen för gällande tillstånd, 

med de höjdbegränsningar och andra villkor som fastställs för verksamheten. Om verksamhetsutövaren 

efter livslängdens slut vill byta ut vindkraftverken mot högre turbiner så måste naturligtvis ett nytt till-

stånd sökas.  

Tillståndsansökan innehåller även ett yrkande om att tiden för igångsättande av verksamheten bestäms 

till 10 år. Det är vanligt att igångsättningstiden bestäms till 5 år. Det är dock verksamhetsutövarens och 

konsultens erfarenhet att 5 års igångsättningstid snabbt löper ut. Efter att miljötillståndet meddelats 

skall en mängd aktiviteter genomföras innan verksamheten kan tas i drift. En tidskrävande del innefattar 

anslutning till elnätet och ligger till stor del utanför verksamhetsutövarens kontroll. Ansökan om kon-
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cession, ledningsrätt, byggnation av eventuellt ställverk och inkoppling på överliggande elnät är en pro-

cess som ofta drar ut på tiden och styrs av elnätsägarens turordningsregler. Utöver detta kan övriga 

tillstånd krävas, exempelvis täkttillstånd eller tillstånd enligt kulturmiljölagen. Utöver detta skall vind-

mätningsdata analyseras, bästa möjliga vindkraftverk väljas och upphandling genomföras. Anläggningen 

skall finansieras och investeringsbeslut fattas. Därtill kan utvecklingen på elmarknaden och föränderliga 

politiska styrmedel leda till perioder av osäkerhet då stora investeringsbeslut inte kan fattas.  

En stor andel miljötillstånd för vindkraftsanläggningar förfaller på grund av att ovanstående aktiviteter 

och osäkerheter inte ryms inom igångsättningstiden på 5 år. Samtidigt har det, som en följd av flera 

prejudicerande domar blivit mycket svårt att förlänga igångsättningstiden för befintliga tillstånd. Detta 

leder till att tillståndgivna projekt tvingas söka nya tillstånd, något som är oerhört resurskrävande för 

verksamhetsutövaren men också för berörda myndigheter.  

 

2.2 Samråd med särskilt berörda  

Samråd med allmänhet och särskilt berörda har genomförts vid två tillfällen, år 2013 och i maj 2017. Av 

den preliminära tidplanen i samrådsunderlag 2017 framgår att tillståndsansökan ska lämnas in i juni-

augusti 2017. Med tanke på att tidplanen blev fördröjd och att det har gått relativt lång tid, ca två och 

ett halvt år, från samråd tills ansökan lämnades in, anser Miljöprövningsdelegationen att samråd bör 

ske igen med berörda myndigheter och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd 

kan till exempel ske genom utskick av information och möjlighet att lämna synpunkter. Komplettera med 

redogörelse av förnyat samråd med särskilt berörda. 

Sökandens kompletterande information:  

Sökanden har diskuterat omfattningen på det kompletterande samrådet med Miljöprövningsdelegat-

ionens handläggare och kommit fram till en rimlig nivå. Förnyat samråd har genomförts skriftligen med: 

• Fastighetsägare inom 2 km från något av vindkraftverken.  

• Länsstyrelsen i Hallands län. 

• Hylte kommun 

• Relevanta statliga myndigheter (MSB, Trafikverket, Försvarsmakten, LFV, Skogsstyrelsen, SGU, 

Riksantikvarieämbetet) 

Skriftlig inbjudan att inkomma med yttranden har skickats per brev till fastighetsägare och digitalt till 

övriga (Bilaga 1). Miljökonsekvensbeskrivningen med samtliga bilagor har tillhandahållits som under-

lagsinformation, digitalt via konsultens hemsida. Samrådsparterna har haft tre veckor på sig att lämna 

yttranden, den 9 - 30 april 2020.  

Förnyat samråd har inte genomförts med Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län då verk-

samhetsutövaren tidigare haft kontakt med dessa och konstaterat att myndigheterna inte såg behov av 

förnyat samråd. Verksamhetens omfattning och utformning har inte ändrats nämnvärt sedan samrådet 

2017 och förutsättningarna på platsen har inte ändrats.  

Samrådsyttranden 

12 skriftliga yttranden har inkommit från boende i omgivningarna, se Bilaga 2. Yttrandena har skrivits 

under av 31 unika personer. De tar huvudsakligen upp farhågor gällande påverkan i form av ljud, skugga, 

hinderbelysning och landskapsbild. Oro finns även för att etableringen av vindkraft ska sänka värdet på 
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fastigheter i närområdet. Vidare uttrycks rädsla att påverkan ska uppstå på vissa fågelarter såsom tranor 

och rovfåglar.  

Sökanden har skickat ut bekräftelser till samtliga om att yttrandena har mottagits. De som har haft spe-

cifika frågor har fått svar på dessa. Svaren är införlivade i Bilaga 2. Bilagan är strukturerad så att e-post-

konversationer skrivits ut i befintlig ordning, alltså ligger svaret före yttrandet i de fall som konversation 

skett enbart via e-post. Arrende har erbjudits Svenska Kyrkans fastigheter enligt önskemål i deras ytt-

rande.  

Hylte kommun skriver i sitt yttrande att de vill återkomma med ett yttrande direkt till länsstyrelsen när 

ärendet är på remiss i ett senare skede i tillståndsprocessen. Hallands länsstyrelse ändrar i sitt yttrande 

tidigare ställningstagande från föregående yttranden angående fladdermöss till nuvarande gällande rikt-

linjer för batmode. Vidare önskar myndigheten beskrivning av påverkan på kulturmiljöer i Hylte kommun 

inom 5 km och upp till 15 km avstånd från vindkraftsetableringen. Svar på Hallands länsstyrelses ytt-

rande ses under punkt 5 i förevarande dokument. De båda myndigheternas yttranden ses i Bilaga 2. 

Sammanställning av skickade remisser till relevanta myndigheter och inkomna svar från respektive ses 

nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Sammanfattning av de remisser som skickats och de svar som inkommit. 

Instans Datum remiss 
skickats 

Datum för 
remissvar 

Synpunkter 

SGU 2020-04-09 2020-04-15 Inget att erinra.  
Området har inget speciellt skyddsvärde ur 
geologisk synvinkel. Höjddata baserad på 
Lidarmätningar indikerar att isälvs- och 
sandavlagringar, som kan innehålla grund-
vattenmagasin, kan förekomma.  
Inför anläggning rekommenderas SGU’s 
checklista på deras hemsida. Optimal pla-
cering, form och storlek för fundament bör 
bestämmas utifrån jordart, jordtyp, 
bergart och grundvattennivå. Hellre berg-
kross än naturgrus. En plan för återställ-
ning av området ska också finnas efter av-
slutad verksamhet. 

Trafikverket 2020-04-09 2020-04-28 Avståndet till statlig väg ska motsvara 
minst verkens totalhöjd. Verk nr 7 är place-
rat 230 m från statlig väg. En flyttmån av 
100 meter i riktning mot vägen måste 
minskas till att minst motsvara verkets to-
talhöjd dvs. 200 m. Tillståndsprövningen 
bör säkerställa att det inte finns någon risk 
för iskast mot väg eller järnväg. 
Vid anslutning av nya vägar till allmän väg 
krävs tillstånd enligt väglagen 39 §. Skador 
på det allmänna vägnätet i samband med 
transporter vid anläggning bekostas av ex-
ploatören. Ingen påverkan på radio- och 
telesystem.  
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LFV och Halmstad flygplats ska få möjlighet 
att yttra sig. Verken skall ha hindermarke-
ring enligt Transportstyrelsens föreskrifter. 
Flyghinderanmälan ska göras vid byggstart. 

Skogsstyrelsen 2020-04-09 2020-04-29 Verk, vägar och anläggningsytor skulle 
eventuellt kunna medföra negativa konse-
kvenser för sumpskogar, våtmarker och 
vattendrag. Höga naturvärden noterade 
vid det nordligaste verket. Vägar och an-
läggningsytor bör anläggas med stor hän-
syn till befintliga natur- och kulturvärden. 

Försvarsmakten 2020-04-09 2020-04-27 Utan erinran. Gäller dock endast gällande 
positioner med en flyttmån om 30 m. Om 
verken flyttas mer än 30 m ska en ny re-
miss skickas. 
Flyghinderanmälan ska göras vid byggstart. 

LFV 2020-04-09 
 

2020-04-25 
2020-05-07 

Remissvar i april meddelade att LFV i egen-
skap av sakägare för CNS-utrustning inte 
har något att erinra mot etableringen. 
Flyghinderanalysen gjord 2017 är ej längre 
giltig. Ny flyghinderanalys måste utföras. 
Ny flyghinderanalys gjord i maj 2020 visar 
fortsatt att LFV inte har något att erinra. I 
extra tillägg om Smålandsstenars flygfält 
meddelas att ingen påverkan kommer att 
uppstå på flygfältet. 

MSB 2020-04-09 2020-05-15 Inget att erinra. 

Riksantikvarieämbetet 2020-04-09  Ej inkommit med svar. 

 

Sökanden har efter remissvar från Trafikverket justerat flyttmånen för verk nr 7 så att det totala avstån-

det till allmän väg inte kan understiga 200 meter, se Figur 1. En översiktarta med hela parklayouten och 

den uppdaterade flyttmånen finns i Bilaga 3.  
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Figur 1. Uppdaterad flyttmån vid verk nr 7. 

2.3 Logistikytor 

I den tekniska beskrivningen anges att en eller två logistikytor, om 4000–5000 m2 vardera, kan behöva 

anläggas för mellanlagring av torndelar med mera. Redovisa förslag till placering av dessa ytor samt 

resultat av undersökningar av platserna med avseende på natur- och kulturmiljövärden etc. 

Sökandens kompletterande information: 

Syftet med logistikytor är att möjliggöra mellanlagring av torndelar, maskinhus, rotorblad, fordon m.m. 

De kan också fungera som mötesplatser för stora fordon. I den tekniska beskrivningen har det angetts 

att logistikytorna placeras på ytor som tas fram i samråd med markägare och vindkraftsleverantör samt 

att flacka platser utan höga natur- och kulturvärden väljs.  

Det är av flera skäl olämpligt att fastställa var dessa ytor skall placeras redan i tillståndsfasen. Framför 

allt är placeringen beroende av den kommande byggplaneringen. Det är i nuläget inte möjligt att planera 

hur vägar kommer disponeras, hur transporter och arbeten kommer att sammanfalla i tid, om vindkraft-

verkens delar kommer att levereras med lagringsbehov eller för just- in-time montering etc. Det har inte 

heller gjorts några marktekniska undersökningar för detta ändamål. Marken där logistikytorna placeras 

måsta vara torr, ha god bärighet och sakna hinder i den direkta närheten. Markteknisk undersökning 

samt planering av leveranser och logistik sker inför byggnation. Då måste det finnas en flexibilitet i till-

ståndet att välja bästa möjliga platser efter förutsättningarna.  

Inventeringar av natur- och kulturmiljö har genomförts i en korridor längs med föreslagna vägar. Lo-

gistikytornas storlek kan innebära att de delvis placeras utanför tidigare inventerat område. Det skulle 
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vara ytters ineffektivt att i tillståndsskedet inventera en mängd förslag på logistikytor som sedan visar 

sig vara olämpliga av byggtekniska skäl. Verksamhetsutövaren kommer att genomföra kompletterande 

inventeringar av natur- och kulturvärden för berörda ytor när det finns ett flertal byggtekniskt under-

sökta förslag på placeringar. Verksamhetsutövaren planerar gärna placeringarna och inventeringarna i 

samråd med tillsynsmyndigheten.   

I Figur 2 visas tre olika ytor som skulle kunna bli aktuella som logistikytor. Detta skall dock enbart be-

traktas som exempel.  

 

Figur 2. Exempel på placering av logistikytor. 

 

2.4 Lågfrekvent ljud 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs lågfrekvent ljud från vindkraft generellt. Det anges att beräk-

ningar för lågfrekvent buller bör tas fram i upphandlingsfasen, innan byggnation, när det är känt vilken 

frekvensfördelning som kommer att vara aktuell på platsen. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer emellertid att utredning avseende påverkan genom lågfrekvent 

buller behöver redovisas innan tillstånd meddelas. Komplettera med en beräkning av lågfrekvent ljud och 

en beskrivning hur det kan säkerställas att de riktvärden avseende lågfrekvent buller som anges i Folk-

hälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) kommer att innehållas. 

Sökandens kompletterande information 

Eno Energy Sweden AB har låtit göra en beräkning av lågfrekvent ljud för Vimmelstorp vindkraftspark 

(se Bilaga 4). Beräkningen är utförd av Akustikkonsulten i Sverige AB med aktuella verk av typen Vestas 

V126 och visar att riktvärden avseende lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
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om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) kommer att kunna hållas vid samtliga bostäder kring vindkraft-

sparken.  

2.5 Rotordiameter 

Fotomontage har utförts för vindkraftverk med rotordiameter 114 meter. I miljökonsekvensbeskriv-

ningen anges att vindkraftverkens rotordiameter kan komma att uppgå till 112–130 meter. Miljöpröv-

ningsdelegationen konstaterar att en större rotordiameter kan öka vindkraftverkens synlighet och med-

föra en större påverkan på landskapsbilden. Fotomontage bör därför redovisa ett ”worst case” i syfte att 

tydliggöra den största möjliga påverkan på landskapsbilden som verksamheten kan medföra. Komplet-

tera med fotomontage, för fotopunkterna 5, 6, 7, 11 och 12, baserade på vindkraftverk med den största 

rotordiameter som kan bli aktuell för den sökta verksamheten. 

Sökandens kompletterande information 

Nya fotomontage har tagits fram för fotopunkterna 5, 6, 7, 11 och 12 för aktuella verk med en rotordi-

ameter om 130 meter. 130 meter är maximal längd av rotordiameter enligt ansökan och illustrerar där-

med ”worst case senario”. Fotomontagen ses i Bilaga 5. 

2.6 Övrigt 

• Komplettera enligt samtliga punkter i meddelande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

• Komplettera enligt samtliga punkter i meddelande från Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds

kommun.

3 Länsstyrelsen i Jönköpings län 

3.1 Skugga 

Av ansökan framgår att rotorn kommer att stängas av när det finns risk för rörliga skuggor vid vissa 

platser. Länsstyrelsen önskar ett förtydligande om åtagandet innebär att bolaget avser att begränsa de 

rörliga skuggorna så att de inte alls förekommer vid bostäder eller om skuggreglering kommer att an-

vändas så att rörliga skuggor begränsas till att inte överstiga 8 timmar per år vid bostäder. 

Sökandens kompletterande information 

Skuggregleringen kommer att användas så att rörliga skuggor begränsas till att inte överstiga 8 timmar 

per år vid bostäder. Viss rörlig skugga kan alltså förekomma.  

3.2 Kulturmiljö 

Ansökan behöver kompletteras med en analys av påverkan på kulturmiljöer, förutom riksintressen, som 

ligger utanför det område som omfattas av den arkeologiska utredningen. Användbara beskrivningar av 

traktens kulturlandskap finns i Gislaveds kommuns underlag till översiktsplanering (”Kulturmiljö Un-

derlag till ÖP16” och ”Landskapsanalys Underlag till ÖP16”). Inga av de värden som pekas ut i nämnda 



9 

underlag ligger tillräckligt nära parken för att direkt påverkas, men det är önskvärt att det framgår av 

ansökningshandlingarna att kommunens utpekade värden noterats.  

Sökandens kompletterande information 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i kompletteringsföreläggandet efterfrågat analys av påverkan på öv-

riga kulturmiljöer, förutom riksintressen, som ligger utanför det område som omfattas av den arkeolo-

giska utredningen. I föreläggandet hänvisar man till två dokument som varit underlag till Gislaveds kom-

muns översiktsplan 2016 nämligen ”Kulturmiljö Underlag till ÖP16” och ”Landskapsanalys Underlag till 

ÖP16”. 

I ”Kulturmiljö Underlag till ÖP16” tas fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, riksintressen 

för kulturmiljövård, byggnader och bebyggelsemiljöer, kyrkliga kulturminnen, hembygdsgårdar och in-

dustrimiljöer upp. Riksintresse för Kulturmiljövård har tidigare beskrivits i MKB och bedömning av even-

tuell påverkan har gjorts, varför dessa inte kommer att behandlas återigen. Hembygdsgårdar kommer 

heller inte att avhandlas. 

Den påverkan en vindkraftspark har på olika kulturmiljöer är framförallt genom synligheten från dessa. 

Bedömning av påverkan på kulturmiljöerna grundar sig därför huvudsakligen på synbarhetsanalysen 

som återfinns som bilaga 5 till MKB samt avståndet mellan verk och kulturmiljö. I förekommande fall 

används även fotomontage som stöd för bedömningen, se bilaga 4 till MKB. Synbarhetsanalysen bygger 

på en modell som tar hänsyn till topografi, skogstäcke och skogshöjd. Den är alltså inte helt exakt utan 

resultatet kan påverkas av exempelvis storskaliga avverkningar, uppväxande skog, bebyggelse m.m. På 

plaster där både fotomontage och synbarhetsanalys finns som bedömningsgrund har fotomontagen 

större exakthet. Avslutningsvis redogörs för generell påverkan av vindkraftsetableringen i förhållande 

till de kulturmiljöer som beskrivs nedan.   

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

Gislaveds kommun har generellt sett ett mycket stort antal fornlämningar. Reftele socken är det område 

som innehar flest lämningar, både vad gäller stenålders- och bronsålderslämningar. Här återfinns hela 

787 kulturhistoriska lämningar varav 110 är klassade som fornlämningar enligt kulturmiljölagen. Under 

yngre järnåldern ingick Reftele i en centralbygd, vilket satt sin prägel i form av fornlämningar. I Reftele, 

Ås och Villstad socknar har 600 av lämningarna stenåldersindikationer. Totalt finns närapå 5000 regi-

strerade forn- och kulturlämningar i kommunen. 

I området för vindkraftsetableringen har en arkeologisk utredning etapp 1 genomförts och påverkan har 

tagits upp i MKB, varför fynd inom etableringsområdet inte behandlas här. Påverkan på fornlämningar 

och övriga kulturhistoriska lämningar utanför vindkraftsområdet bedöms som ringa då inga fysiska in-

grepp kommer att göras utanför projektområdet.  

Byggnader och bebyggelsemiljöer 

I ”Kulturmiljö Underlag till ÖP16” beskrivs ett antal byggnader och bebyggelsemiljöer - områden med 

landskapsbild och/eller bebyggelse med kulturhistoriskt värde - som ursprungligen pekats ut av Jönkö-

pings Läns Museum 1981 i rapporten ”Kulturhistorisk utredning och bevarandeförslag för Gislaveds 

kommun”. Som med många områden av kulturhistoriska värden så har flertalet av dessa förändrats 

genom påverkan sedan dess. I underlaget tas de områden som fortfarande anses ha ett stort värde upp. 

Av dessa kulturmiljöer ligger fyra områden med landskapsbild och/eller bebyggelse med kulturhistoriskt 

värde och två byggnadsminnen inom 10 km från vindkraftsetableringen. Kulturmiljöerna är ”Skeppshults 
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bruk”, ”Kållerstad, Häljarp och Haga byar”, ”Villstads kyrkby”, och ”Del av Finnvedens folkland med by-

arna Ölmestad, Mällby, Väcklinge, Dravö, Ås, Karaby, Sunnerås, Svanaholm och Draftinge”. De senare 

två kulturmiljöerna ligger båda inom riksintresse för kulturmiljövård och kommer således inte behandlas 

igen. 

Skeppshult bruk är en äldre industrimiljö med bruksanor. Området ligger strax öster om Skeppshult ut-

med Nissans vattendrag. I området återfinns Bölaryds kvarn och såg som renoverats och idag bevaras 

av ideella krafter. På var sida utmed Nissan ligger en rad byggnader från olika epoker som vittnar om 

områdets industriella historia.  

Skeppshult bruk ligger som närmast på 4,6 km avstånd från vindkraftsetableringen. Enligt den synbar-

hetsanalys som gjorts kommer inget av verken vara synliga från kulturmiljön. Sett från kringliggande 

miljöer såsom Skeppshult skola kommer däremot delar av två av verken vara synliga tillsammans med 

Skeppshult bruk i samma vy (se fotomontage 9 i bilaga 4 till MKB). Detta är dock i så liten utsträckning 

att konsekvenserna ändå bedöms bli obetydliga. 

Kållerstad, Häljarp och Haga byar är ett större sammanhängande område av kulturlandskap i kuperad 

terräng. Landskapet är fortsatt öppet och brukat samt av ålderdomlig karaktär. Inom området finns ett 

byggnadsminne i form av ett soldattorp vid namn Hökabo. Torpet är en timmerstuga från tidigt 1700-

tal med förstuga, storstuga, kök och skrubb. Ryggåsstugan är mycket välbevarad och är, tillsammans 

med flertalet andra äldre byggnader inom samma område, av stark ursprunglig karaktär.  

Kållerstad, Häljarp och Haga byar ligger som närmast på ca 6,8 km avstånd från vindkraftsparken. Syn-

barhetsanalysen sträcker sig inte så pass långt bort från vindkraftsparken att den täcker hela området 

för kulturmiljön. Den närmsta halvan av området omfattas dock. Enligt analysen kommer verken enbart 

vara synliga från några få platser och från en ytterst liten yta totalt sett. Bedömningen är således att 

vindkraftsetableringen ligger på betryggande avstånd från kulturmiljön och att konsekvenserna blir obe-

tydliga till små.  

De två byggnadsminnen som återfinns inom 10 km från vindkraftsetableringen är Hökabo soldattorp 

och Reftele tingshus. Hökabo soldattorp har beskrivits ovan. Reftele tingshus är centralt beläget i 

Reftele. Tingshuset byggdes 1903 och är för tidsepoken ett klassiskt exempel av tegelarkitektur.  Bygg-

naden utpekades som byggnadsminne 1979. Av synbarhetsanalysen samt fotomontaget från Reftele 

framgår att inga av verken blir synliga vid platsen för tingshuset. Konsekvenserna för Reftele tingshus 

med omgivning bedöms således som obetydliga.  

Kyrkliga kulturminnen 

Av de kyrkliga kulturminnen belägna i Gislaveds kommun är Burseryds kyrkklocka och Våthults kyrka de 

allra äldsta och mest anmärkningsvärda. En dendrologisk åldersbestämning har visat att Våthult kyrka 

är byggd mellan 1192 – 1255. Kyrkans dopfunt är daterad till tidigt 1200-tal. Burseryd kyrkklocka är 

Sveriges näst äldsta kyrkklocka, byggd 1238 enligt runskrift på kyrkklockan.  

Våthult kyrka och Burseryd kyrkklocka ligger på längre samt betydligt längre avstånd från vindkraftseta-

bleringen än 10 km och bedöms därför inte komma att få någon påverkan av vindkraftsparken. 

Kyrkor inom 10 km från vindkraftsetableringen är Smålandsstenars kyrka (byggd 1964), Villstad kyrka 

(byggd 1913 efter ritningar från 1700-talet), Reftele kyrka (byggd 1839), Kållerstads kyrka (byggd 1861) 

i Gislaved kommun, samt Långaryd (färdigställd 1816) och Jälluntofta (byggd 1860 - 62) kyrkor i Hylte 

kommun. Kyrkorna ligger på mellan 5 och 10 km avstånd från etableringen.  
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Vindkraftverken kommer enligt synbarhetsanalysen endast vara synliga från omgivningarna runt om-

kring Reftele kyrka och från den väg som löper söder om kyrkan. Viss synlighet förväntas även intill 

kyrkan, då särskilt vintertid. Avståndet är dock så pass långt (8,5 km som närmast) att konsekvenserna 

av detta bedöms bli små till obetydliga. Vid Jälluntofta kyrka kommer 1 - 3 verk att vara synliga runt om 

kyrkan enligt synbarhetsanalysen. Söder om kyrkan kan 3 - 5 verk förväntas vara synliga. I fotomontage 

gjort från kyrkan kommer dock verken, så som landskapet ser ut idag, att skymmas av skog. Fotomon-

tage från Jälluntofta kyrka kan ses i bilaga 4 till MKB. Om skogen avverkas skulle verken kunna ses ovan 

horisonten. De ligger dock på över 6,7 km avstånd och kommer därför inte att utmärka sig som särskilt 

höga. Konsekvenser så som landskapet ser ut idag vid Jälluntofta kyrka idag bedöms som obetydliga.  

Från Smålandsstenars kyrka, Villstad kyrka, Långaryd kyrka och Kållerstad kyrka kommer verken inte att 

vara synliga alls, varför påverkan bedöms som obetydlig. 

Industrier 

Gislaveds kommun präglas också av ett brett kulturarv av industrier och miljöer kring desamma. Utmed 

vattendrag anlades tidigt sågar, kvarnar och senare kraftverk. Det har också funnits en flexibilitet som 

visat sig genom en förmåga att ständigt anpassa industriutvecklingen i kommunen efter tidens anda. I 

slutet av 1990-talet inventerades på uppdrag av Jönköpings länsstyrelse industrimiljöer i Gislaveds kom-

mun. Tjugoen av dessa tas upp i ”Kulturmiljö Underlag till ÖP16” och detta är endast ett urval. Industri-

miljöerna har klassningen 1 - 3, där 1 har högst värde. Inventeringen innefattar både byggnadernas ut-

formning, deras interiörer och teknik. 

Runt vindkraftsparken finns industrimiljöer i Skeppshult, Reftele och Smålandsstenar. I Skeppshult upp-

märksammas Skeppshult bruk, vilken har klassningen 2. Ytterligare sju industrimiljöer är belägna i 

Skeppshult, samtliga av klass 2, vilka inte beskrivs närmare. Reftele med omgivning har i underlagets 

urval fyra utpekade industrimiljöer, alla av klass 1 - Ragnar Eks mekaniska verkstad, Reftele transforma-

torstation/Västbos kraftverksförening, Ekbergs Metallgjuteri samt Reftele punkt och elsvets AB.  Reftele 

har ytterligare två industrimiljöer av klass 2, som inte tas upp. Vidare uppmärksammas Ivar Pettersson 

Järnmanufaktur AB med klassning 1 i Smålandsstenar. Smålandsstenar har ytterligare mellan 10 - 20 

industrimiljöer av klassning 2 och 3 som inte tas upp i underlaget.  

Sammantaget kan sägas att en stark prägling av industrikultur genomsyrar hela kommunen. Kulturen 

kretsar kring vatten och industri, bland annat kraftproduktion. Stark företagsanda och hög anpassnings-

förmåga har gjort att industrier genom tiderna bytt ut en produktion mot en annan för att fortsättnings-

vis kunna vara företagsamma. Med en sådan kulturhistoria kan tyckas att nya produktionsslag och ny 

kraftproduktion går hand i hand med rådande kulturell sed. Sett i det perspektivet är etableringen av 

vindkraftsel i Gislaveds kommun, en naturlig fortsättning av en tradition av industrier och miljövänlig 

kraftproduktion. 

Vindkraftsetableringen skulle bli synlig från ett fåtal av dessa industriminnen. Mest synliga blir de från 

de industrier som ligger nordväst om Reftele. Den påverkan synbarheten skulle ha skulle troligtvis mest 

fungera som en påminnelse om industriutvecklingens gång och att ny produktion tar vid där gammal 

slutar. Vindkraftverken är högre och ger generellt sett en större synlighet än de äldre industrierna. Be-

dömningen är dock att inslaget av vindkraft i skogslandskapet som Vimmelstorp vindkraftspark skulle ge 

inte skulle föranleda en påverkan som skiljer sig markant från rådande industrikultur.  
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Landskapsanalys 

I dokumentet ”Landskapsanalys Underlag till ÖP16” är Gislaveds kommun uppdelat i 11 olika landskaps-

områden av egen karaktär. Område 4 som löper utmed Nissan är i sin tur uppdelat i 4a-4d. Vindkrafts-

etableringen ligger i enlighet med analysen inom område 8 som gränsar till område 4d, 9 och 10, varför 

påverkan på dessa totalt fyra områden kommer att behandlas här.  

Område 8 kallas i underlaget för ”Kållerstadsbygden/Bolmens Utmarksbygd” och utgörs av Kållerstad 

socken samt delar av Reftele och Ås socknar. Landskapet är kuperat och av skoglig utmarkskaraktär med 

ett stort inslag insprängda mindre våtmarker och sjöar. Skogen är blandskog till majoriteten barrskog i 

de mellersta och västra delarna och med löv dominerande utmed sjön Bolmen i sydost. Förutom Bolmen 

återfinns de större sjöarna Hallasjön och Flaten. I underlagets landskapsanalys beskrivs området som en 

utpräglad småbruten skogsbygd. Vägarna löper huvudsakligen i nord-sydlig riktning. Skogslandskapet är 

slutet, vilket gör det svårt att få en överblick. Området är kuperat kring Kållerstad och västerut, innehar 

karga marker och många småbyar. 

Området för etableringen ingår alltså i ett större sammanhängande skogslandskap med kuperad mark. 

Detta är faktorer som ger storskalighet, vilket lämpar sig väl ihop med vindkraft. Att landskapet bitvis är 

småbrutet ger däremot inslag av småskalighet på vissa platser vilket innebär lägre tålighet för vindkraft 

vad gäller förändringar i landskapsbilden. De faktorer som kommer minska påverkan är att skogen och 

det kuperade landskapet gör att siktlinjerna blir mycket begränsade. Följden av detta blir att verken 

döljs av kullar och/eller vegetation på många platser. Där verken blir som mest synliga är från höjder 

och utsikter i området. Huruvida påverkan upplevs som negativ eller inte avgörs dock av betraktarens 

personliga åsikt. 

Som beskrivet i underlaget löper de vägarna i viss mån i nord-sydlig riktning och verken är även place-

rade från norr till söder. Att placera verken i mer enhetliga linjer är dock inte möjligt på grund av be-

gränsande terrängen som är rik på mindre vattendrag och våtmarker. Det är också viktigt att vindkraft-

verken placeras på så höga punkter som möjligt där det samtidigt finns möjlighet att bygga kranplats 

och anslutningsväg utan avsevärd påverkan på natur- och kulturvärden. Sammanfattningsvis kan sägas 

att de storskaliga faktorerna talar för en mindre påverkan och de småskaliga faktorerna för en större 

påverkan av etableringen i området. Att siktlinjerna är såpass begränsade förmildrar ändå förändringen 

av landskapsbilden. För bedömning av konsekvenserna på landskapsbilden inom område 8 hänvisar vi 

till det som tidigare beskrivits i MKB. Hur påverkan på landskapsbilden av en vindkraftsetablering upp-

levs är högst individuell. Konsekvenserna för hur vindkraftsetableringen kommer påverka landskapsbil-

den kan röra sig över hela spannet, från positiva till negativa konsekvenser. 

Område 4d är Nissans dalgång från Skeppshult och Östra Kallset upp strax norr om Villstad. Området 

gränsar till landskapsområde 8 i väster. Miljön karaktäriseras av en djup dalgång där Nissan flyter brett. 

Tallmarker dominerar, men med inslag av löv. Kring Villstad, Skeppshult, Fållinge och Östra Kallset finns 

även jordbruksmark. Svackan dalgången utgör märks endast tydligt när man befinner sig på åsarna eller 

enskilda höjder. Från ena åsen ser man över till den andra och även exempelvis Smålandsstenars kyrk-

torn, men inte själva samhället nedanför. Området innehar ett flertal lämningar såsom stenålders-

boplatser mellan Nissan och Fornbolmens forna strandlinje samt de domarringar från järnåldern som 

givit namn åt Smålandsstenar. Området är starkt påverkat av stora kraftuttag från Nissan och järnvägen. 

Den senare förändrade landskapsbilden dramatiskt när den byggdes. Dessa båda saker har varit starka 

bidrag till industriernas utveckling i området.  

Siktlinjerna från samhällena i område 4d, Nissans dalgång, är mycket begränsade. I synbarhetsanalysen 

framgår även att vindkraftverken bara kommer synas från delar av områdets åsar. Att dalgången är så 
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pass djup gör landskapet dramatiskt och storskaligt. Storskaligheten, de begränsade siktlinjerna från 

Nissans dalgång samt avståndet till vindkraftsparken talar för att den påverkan som Vimmelstorp vind-

kraftspark skulle ha på område 4d skulle bli obetydlig. Den stora påverkan tidigare industriutveckling 

haft på området tyder också på en tradition där kraftproduktion och industriell utveckling prioriteras. 

En vindkraftspark påverkar landskapsbilden i viss mån, men kan i det här fallet ses som en vidareutveckl-

ing i enlighet med traditionen. 

Område 9 ligger nordost och öster om etableringsområdet och innefattar Reftelebygden som sträcker 

sig från Nennesmo i norr till Ängsån och Stora Segerstad i väster och Ås och Svanaholm i söder. Här 

återfinns kommunens största sammanhängande jordbruksområde. Området har den bördigaste jorden 

i kommunen. Den utgörs av Fornbolmens tidigare sjöbotten och har även till viss del tillkommit genom 

senare sjösänkningar och utdikningar gjorda av människan. Området utgörs av jordbruksbygd med öp-

pet landskap och långa siktlinjer. Byarna löper efter varandra i åkerbygden och kyrkorna utgör stora 

landmärken i det annars småkulliga landskapet. Området ingår i riksintresse för Kulturmiljövård ”Finn-

vedens Folkland” och har ett stort antal fornlämningar. Bygden är präglad av en lång tradition inom 

lantbruk samt kunskap om och produktion av redskap till densamma.  

Synbarhetsanalysen sträcker sig inte över hela område 9. De delar av området som analysen omfattar 

visar dock att verken enbart kommer att vara synliga från några få platser. De platser där verken är 

synliga så kommer de endast kunna ses mycket nära horisonten, eftersom närmsta avståndet till verken 

där de är synliga är minst 6 km. Att vindkraftverken kommer synas från vissa platser i Reftelebygden kan 

uppfattas som en påverkan, men då avstånden är stora så bedöms konsekvenserna ändå bli obetydliga. 

Riksintresse för Kulturmiljövård ”Finnvedens Folkland” och påverkan på densamma har beskrivits i MKB.  

Område 10 som gränsar i norr till det större skogslandskapet där vindkraftsetableringen planeras kallas 

centrala myrområdet. Det består av fyra större mossar och är, förutom Nissans genomflöde med om-

nejd, ett sammanhängande område av myrmarkskaraktär. Området är flackt med långa siktlinjer. Små 

kullar med ett fåtal träd är de enda landmärken som finns. Skogsridåer visar tydligt var myrmarkerna 

slutar. Övriga orienteringsobjekt är vindkraftverk belägna i Gnosjö och kraftledningar som löper genom 

området. Det är opåverkat sånär som på ett par torvtäkter som bedrivits, vilka får betraktas som mindre 

med tanke på områdets vida areal. En av torvtäkterna bedriver dock fortfarande verksamhet. Markerna 

beskrivs i underlaget som ett levande natur- och klimatarkiv, mycket glest befolkat och minst kulturpå-

verkat av alla områden i kommunen.  

På grund av områdets vidsträckthet och flacka landskap så kommer vindkraftsparken att synas från stora 

delar av de näraliggande mossarna som exempelvis Risamossen. Avståndet till verken är som närmast 

drygt 5 km.  Storskaligheten i landskapskaraktären ger dock en mycket god tålighet för vindkraft. Land-

skapsbilden är dessutom redan påverkad av vindkraftverken i Gnosjö kommun. Påverkan på myrmarks-

området bedöms därmed som obetydlig. 
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3.3 Väglayout 

Vindkraftverk nr 1 är placerat inom område som omfattas av våtmarksinventeringen, VMI klass 3. Ansö-

kan bör kompletteras med en detaljerad karta som visar hur anslutningsväg, vindkraftverk och uppställ-

ningsyta för lyftkran, eventuella skyddsåtgärder med mera ska utformas så den ger minsta möjliga in-

verkan på våtmarksmiljön vid verkplacering nr 1.  

Sökandens kompletterande information 

Den nationella våtmarksinventeringen har pågått sedan 80-talet och bygger till övervägande del på flyg-

bildstolkning. I det aktuella området avslutades inventeringsarbetet omkring år 2000. Ca 12 % av objek-

ten har besökts i fält. Fältbesöken har koncentrerats till områden med förmodat höga eller mycket höga 

naturvärden. Informationen i VMI har varit och är fortfarande värdefull att ta hänsyn till vid samhälls-

planering och vid tillståndsprövning vid olika former av exploatering. Huvudprincipen enligt Länsstyrel-

sens nationella sammanställning är att nya ingrepp i eller i närheten av klass 1 och klass 2 objekt bör 

undvikas. 1   

Hela området som berörs av verk nummer 1 med flyttmån och anslutande serviceväg är markerat som 

våtmark med vissa naturvärden (klass 3) enligt den nationella våtmarksinventeringen VMI, se Figur 3. 

Det aktuella VMI-objektet med ID-nr 9365 är 59 hektar stort och omfattar flera små våtmarker och 

mossar, bl.a. Åsamossen. Avgörande för hur objekt avgränsats i VMI är i första hand grundregeln att all 

sammanhängande våtmark bildar ett objekt. Detta innebär att ett VMI-objekt kan innehålla flera olika 

våtmarkstyper, som har hydrologisk kontakt med varandra. Dock behöver inte hela objektets yta utgöras 

av våtmark om det finns torra partier mitt i objektet.  

Detta är fallet där verk nr 1 är placerat. Väg, vindkraftverk och flyttmån är belägna på en höjdrygg lik-

nande dem som skär in i VMI-objektet vid verk 4 och 8. Vid verk nr 1 har dock avgränsningen gjorts så 

att hela området omfattas av objektet. Vid en jämförelse med markeringarna för våtmark på fastighets-

kartan är det tydligt att verksamplaceringen inte omfattas av dessa.  

Vid platsbesök samt naturvärdesinventeringar vid verk nummer 1 har det konstaterats att verkets pla-

cering inte sammanfaller med någon våtmark eller med naturvärden. Verket planeras på en kulle med 

trivial, likåldrig produktionsskog. Foto från platsen återfinns i MKB sida 43. Vid de två naturvärdesinven-

teringar som har genomförts i området har våtmark med naturvärdesklass 3 identifierats i utkanten av 

kullen. Denna våtmark är påverkad av dikning och skogsbruk och har därmed inte särskilt höga natur-

värden (klass 3). Dessa naturvärden har också skurits bort ur ansökt flyttmån för att inte påverkas av 

fysiska intrång.  

Det är viktigt för verksamhetsutövaren att i nuläget inte binda miljötillståndet till en viss placering av 

vindkraftverk och kranplats då detta kan innebära betydande begränsningar vid byggnation. För att möj-

liggöra användning av bästa möjliga teknik kan det i nuläget inte sägas exakt vilken modell av vindkraft-

verk som kommer att byggas på platsen. Vindkraftverk kan ha varierande dimensioner, levereras i olika 

många delar och kräva olika monteringsmetoder. För att optimera energiproduktionen på platsen är 

det av vikt att hela den ansökta flyttmånen kan användas när det är känt vilken turbin som kommer att 

byggas. Nygjorda fältinventeringar bör rimligen väga tyngre än 20 år gamla flygbildstolkningar i detta 

fall, varför sökanden avstår från att redovisa exakt placering av vindkraftverk och kranplats. Vägen kom-

mer i möjligaste mån att följa den väg som är markerad på kartan.   

 
1 Naturvårdsverket. 2009. Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar Nationell slutrapport för 
våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Rapport 5925.  
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På sida 48 i MKB anges ett flertal skyddsåtgärder för att minimera hydrologisk påverkan. Dessa kommer 

att tillämpas.  

Figur 3. Den nationella våtmarksinventeringen och inventerade naturvärden. 

Vid vindkraftverk nr 7 påverkas enligt bolagets redovisning naturvärde nr 26 (tallsumpskog) och 27 (barr-

skog) av vägdragningen. Som Länsstyrelsen tolkar bolagets naturvärdesinventering är det en skogsväg 

som passerar genom naturvärdena, som ska breddas. Länsstyrelsen konstaterar även att delvis ny väg 

kommer att behövas fram till verk nr 7 och anser att Bolaget bör redovisa möjligheten att ha en alternativ 

dragning av vägen norr om nämnda naturvärden. Bolaget bör redovisa för- och nackdelar med de olika 

alternativen samt vilket alternativ som de förordar. 

Sökandens kompletterande information 

Det stämmer att vägen som planeras förbi verk 7, mot verk 3 och 5 passerar genom två naturvärdesom-

råden av klass 3. Objekt 26 utgörs av tallsumpskog och objekt 27 av barrskog med vissa naturvärden. En 

skogsbilväg löper idag genom objekten och sökanden har planerat att bredda och förstärka denna väg.  

Det är möjligt att dra en väg norr om nämnda naturvärden, i enlighet med förslag i Figur 4. Fördelarna 

med denna sträckning är att naturvärdesobjekten inte påverkas. Det finns två nackdelar med denna 

sträckning. För det första behöver även denna sträckning passera genom ett vått område (se streckade 

markeringar på kartan). Eftersom detta vägförslag inte ingick vid naturvärdesinventeringen har området 

i fråga inte inventerats och det är alltså oklart vilka naturvärden som finns här. Den andra nackdelen är 

att terrängen är opåverkad av infrastruktur och helt ny väg behöver brytas längs hela sträckan. Vid bygg-

nation av nya vägar genom våta områden är det alltid större risk för hydrologisk påverkan än vid för-

stärkning av en befintlig väg genom ett vått område.  
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Figur 4. Planerad vägdragning samt alternativ vägdragning norr om naturvärden. 

Sökanden förordar föreslagen vägdragning genom naturvärdesobjekten. Detta motiveras dels med att 

naturvärdena längs sträckan är av klass 3 och dels med att påverkan från nybyggnation i regel är större 

än påverkan från förstärkning/breddning.  

Naturvärden av klass 3 sparas så långs som möjligt i projektområdet och har skurits bort från flyttmå-

nerna runt samtliga verk, men sökanden anser inte att det är rimligt att undvika påverkan till varje pris. 

Nybyggnation av väg längs hela sträckan, inklusive genom våtmark, innebär ett ingrepp i naturmiljön 

som skall ställas mot påverkan från breddning och förstärkning av befintlig väg genom ett område med 

naturvärden. I den avvägningen anser sökanden att det hade varit motiverat med den alternativa sträck-

ningen om naturvärdena varit av klass 1 eller 2, men inte av klass 3. Om Miljöprövningsdelegationen gör 

en annan bedömning så är det naturligtvis fullt möjligt att inventera det föreslagna alternativet och 

utreda byggbarheten närmare.  

Vidare kan det vara så att justeringar av vägdragningarna kan behöva göras av byggtekniska skäl när 

byggprojekteringen påbörjas. Detta görs naturligtvis efter godkännande från tillsynsmyndigheten och 

med fullständiga inventeringar av eventuellt tillkommande sträckningar som beslutsunderlag.  
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4 Bygg- och Miljöförvaltningen i Gislaveds kommun 

4.1 Vindkraftpolicy 

I ansökningshandlingarna framgår att Gislaveds kommuns vindkraftpolicy antagen 2008 har ersatts av 

översiktsplanen antagen 2016. Vindkraftpolicyn är fortfarande aktuell och är ett underlag till översikts-

planen, detta bör därmed åtgärdas i ansökningshandlingarna för att undvika missförstånd vid prövning. 

Sökandens kompletterande information 

Tillståndsansökan med tillhörande MKB har skickats in 2019. Sökanden kan ej i efterhand ändra inform-

ation given i själva ansökningshandlingarna såsom MKB. Däremot meddelar sökanden i förevarande do-

kument att informationen är noterad och uppmärksammad. 

4.2 Närliggande vindkraftverk 

I ansökan har den sökande beaktat den närliggande vindkraftsparken i Klämman. Den sökande behöver 

även visa hur de beaktat vindkraftsparken i Frostnäs som fick beviljat tillstånd 2019. 

Sökandens kompletterande information 

Vindkraftsparken i Frostnäs som erhöll tillstånd under 2019 omfattas av 3 vindkraftverk och kommer 

som närmast ligga på 11,5 km avstånd från Vimmelstorp vindkraftspark. Risken att kumulativa effekter 

av ljud från flera vindkraftparker uppstår finns vid ett avstånd om mindre än ca 5 km mellan parkerna. 

Några kumulativa effekter uppkommer definitivt inte med över 10 km avstånd mellan vindkraftsetable-

ringarna. Några sådana kommer därmed inte att uppstå i innevarande fall. 

4.3 Strandskydd 

I ansökningshandlingarna framgår att flertalet mindre bäckar/diken omfattas av 100 meter strandskydd. 

Enligt länsstyrelsen i Jönköpings län är det generella strandskyddet inte gällande för dessa (endast sjöar 

och vattendrag med dubbellinje på ekonomiska kartan ingår). Medskickat kartunderlag bör därmed åt-

gärdas för att undvika missförstånd vid prövning. 

Sökandens kompletterande information 

Sökanden konstaterar att det måsta ha blivit ett missförstånd under samrådet med Länsstyrelsen, men 

att det är rimligt att strandskydd inte skall gälla runt mindre bäckar. Gällande strandskyddsområden 

visas i Figur 5. Den väg som kommer att användas vid anläggningsarbeten löper på två platser genom 

utkanten av strandskyddat område, vid Tronebosjön och Hallasjön. I båda fallen är det fråga om befintlig 

väg av god kvalitet. Det kan finnas behov av att räta ut någon kurva för att möjliggöra långa transporter 

inom aktuella strandskyddsområden. Dessa åtgärder bedöms inte påverka strandskyddets syfte.  
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Figur 5. Strandskydd. 

4.4 Fåglar 

Våtmarken kring Tronebosjön har höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen. Bara en del av detta 

område inkluderades i fågelinventeringen och vi ifrågasätter varför inte hela området inkluderats då det 

är känt för sina naturvärden. 

I ansökan framgår det att man tar hänsyn till en tjäderspelplats på Kronobomossen. En motivering bör 

bifogas så att de framgår om man även tagit hänsyn till de områden som finns utpekade på Länsstyrelsen 

i Jönköpings kartskikt över värdefulla barrskogsområden (LST Barrskogens värdefulla områden i Jönkö-

pings län (HSI) 2011) 

Sökandens kompletterande information 

Fågelinventeringen är utförd av Calluna AB. Eftersom Calluna AB var representerade på samrådsmötet 

23 april 2013, då Tronebosjön omnämns av kommunen som ett område av eventuell betydelse för få-

gellivet så har Calluna AB kontaktats angående detta.  

Calluna AB har gått igenom rapporten igen och skriver i kommunikation via e-post: ”Efter att ha läst 

fågelrapporten ser jag att Tronebosjön har ingått i dels 3 km buffert och 1 km buffert. Även som linjen 

går igenom sjön så gör man naturligtvis noteringar på eventuella fåglar i hela sjön. Tronebosjön nämns 

vid flera tillfällen i rapporten och min bedömning är att den har inventerats vid vår besök 2013.  
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Kommentaren från Bengt-Göran Ericsson tyder på att det har funnits en osäkerhet i om Tronebosjön är 

intressant eller inte ur ett fågelperspektiv. Utifrån vår inventering kan vi bedöma att inte tillräckligt med 

observationer har gjorts vid sjön för att särskilt lyfta sjön som unik för fågelfauna.  

Sammanfattningsvis är min bedömning att Tronebosjön har inventerats i samband med vår besök 2013 

men att denna inte har framstått som avvikande ur ett värde för fåglar som skulle kunna vara känsliga 

för vindkraft. Detta också utifrån att närmsta verk ligger ca 1 km bort.” Tronebosjön får därför ses som 

inventerad i sin helhet.” Kommunikation med Calluna AB ses i Bilaga 6. 

Angående Kronobomossen så har vi noterat att det i Länsstyrelsen i Jönköpings kartskikt vid namn ”LstF 

Barrskogens värdefulla områden i Jönköpings län (HSI) – 2018” hittas områden av värdefull barrskog i 

olika klassning som identifierats via satellitbilder. Områden av högst värde återfinns ej alls inom etable-

ringsområdet. Däremot återfinns områden av 2-4:e gradens klassning.  

Informationen om GIS-data från dessa satellitbilder har kommit till vår kännedom först i och med detta 

kompletteringsföreläggande. Vi anser att GIS-data som bygger på satellitbilder eller flygbilder är värde-

fullt, framför allt vid planering inför fältinventeringar och för att få en övergripande uppfattning om ett 

områdes värden, men att fältinventeringar av naturvärden ger en bättre uppfattning om rådande om-

ständigheter. 

Inom området för etableringen har alla vägsträckningar, verkspositioner och flyttmåner inventerats av 

en sakkunnig naturvårdskonsult och identifierade naturvärden har exkluderats från flyttmånen. Vi me-

nar att ingen anledning råder att låta informationen i satellitbilderna väga tyngre än en fältinventering. 

Det som ses i fält är mer sanningsenligt än satellitbildsdata. Hänsyn till höga naturvärden av alla slag har 

alltså tagits vid utformningen av vindkraftsparken. 

Inga verk är dock placerade inom områden med högst (återfinns ej inom området) eller näst högst klass-

ning. Ett verk är placerat i utkanten av område med tredje gradens klassning av värde. Tre verk är pla-

cerade inom område av fjärde gradens klassning av värde. Övriga verk är planerade utanför områden 

identifierade med värdefull barrskog.  

Påverkan på själva barrskogen i sig i form av skuggutbredning från verken bedöms som obetydlig. Den 

spelplats som kommunen hänvisar till i sin kompletteringsbegäran är en orrspelplats, inte en tjäderspel-

plats. Påverkan på spelplatsen har utretts och skyddsåtgärder har föreslagits i miljökonsekvensbeskriv-

ningen. Sökanden kan inte se att ovan nämnda GIS-skikt skulle påverka varken bedömning eller skydds-

åtgärder rörande spelplatsen på Kronobomossen. Inventering i fält och åtgärder föreslagna i enlighet 

med den får anses väga tyngre i bedömningen än GIS-skikt över  

4.5 Fladdermöss 

I ansökan föreslås som en av skyddsåtgärderna en stoppreglering av vindkraftverken för att skydda flad-

dermöss. Enligt rapporten "Aktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk" av de Jong, J mfl. 

så flyger fladdermöss vid lägre temperaturer och högre vindhastighet än i ansökan föreslagen stoppre-

glering. Där förespråkas istället ett kontrollprogram för att komma fram till lämpliga gränser vid stopp-

reglering. Ett kontrollprogram rekommenderas som en skyddsåtgärd i rapporten från fladdermusinven-

teringen 2013. Vi önskar en komplettering och en motivering till varför det inte nämns något om kon-

trollprogram i ansökan. 
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Sökandens kompletterande information 

Rapporten ”Aktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk” (rapport nr 6902) hos Natur-

vårdsverket publicerades i december 2019 och alltså efter att tillståndsansökan för Vimmelstorp vind-

kraftpark lämnats in.  Rapporten är ensam i sitt slag och visar resultatet av en studie genomförd vid ett 

enda verk. Studien är därför allena om att påvisa värden som skiljer sig från gängse resultat av övriga 

studier kring samma fenomen. I slutsatserna från rapporten skriver författarna också att inga generella 

slutsatser ska dras från studien. 

I syntesrapporten ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss - Uppdaterad syntesrapport 2017” 

(rapport nr 6740) har en stor mängd data insamlad från en stor mängd vindkraftsparker analyserats. 

Riktlinjerna framtagna utifrån detta bör anses som beprövad erfarenhet. Enligt rapporten ger gränserna 

föreslagna i ansökan en minskad dödlighet mellan 60 - 90 %, vilket får ses som tillräckligt när det inte 

förekommer fladdermöss som är både rödlistade och högriskarter. Riktlinjerna har även stöd i domar 

av både Miljödomstolen och MÖD. 

Sökanden föreslog ej ett kontrollprogram i ansökan, eftersom aktiviteten av fladdermöss i området på-

visats vara sparsam och dessutom avta under sensommaren.  Därmed gjordes bedömningen att stopp-

reglering skulle vara tillräcklig som försiktighetsåtgärd. Sökanden ser positivt på ett kontrollprogram, 

dock endast med syfte att kontrollera om stoppregleringen behövs alls. I syntesrapporten 6740 från 

2017 föreslås exempelvis följande ” Om förundersökningarna har visat att brunfladdermus, gråskimlig 

fladdermus eller sydfladdermus förekommer i eller nära vindparken, är det lämpligt att antingen an-

vända stoppreglering utan vidare undersökningar (enl. 4b ovan), eller, om bolaget föredrar detta, ge-

nomföra ett kontrollprogram efter utbyggnad i syfte att testa om det verkligen föreligger behov av 

stoppreglering. Om så inte är fallet kan ju restriktionen tas bort eller minskas. Ett sådant program kan 

bestå av aktivitetsmätning i mark- och rotorhöjd eller eftersök under minst tre säsonger.” 

Det är också detta som föreslås i rapporten från fladdermusinventeringen 2013, nämligen att eventuellt 

genomföra ett kontrollprogram som; ”har som målsättning att utifrån återkommande insamlande av 

data avveckla eventuella inledande restriktioner i driften. Det slutliga målet med programmet kan vara 

att avfärda behovet av ett kontrollprogram helt.” 

Kontrollprogrammets skall alltså undersöka behovet av stoppreglering. Om resultaten visar att stoppre-

glering kan minskas eller tas bort helt ska denna åtgärd vara möjlig. Om resultaten pekar mot att en 

utökad stoppreglering bör införas skall kravet på detta inte finnas. Detta skulle äventyra vindkraftspar-

kens lönsamhet i så hög grad att det inte vore en rimlig åtgärd efter att anläggningen byggts. 

 

4.6 Ljud 

I ansökan framgår att en byggnad beräknas utsättas för en ljudnivå över 40db(A). Det framgår även att 

ägaren av byggnaden har åtagit sig att avregistrera huset som bostad. Ett sådant intyg bör bifogas till 

ansökan så att kravet gällande 40db(A) intill bostäder uppnås. 

Sökandens kompletterande information 

Intyg i form av ett avtal ses i Bilaga 7. På grund av GDPR har personuppgifter och belopp strukits över. 

Om så önskas skickar sökanden in avtalet ocensurerat som sekretessbelagd uppgift. 
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4.7 Skugga 

I ansökan framgår att en skuggberäkning har utförts. Beräkningen visar endast hur skuggan påverkar 

bostäderna per år. Enligt Gislaveds kommun vindkraftpolicy framgår att skuggeffekten högst får vara 8 

timmar per kalender år och 30 minuter per dag. Detta behöver kompletteras i ansökan. 

Sökandens kompletterande information 

I dialog med länsstyrelsen i Östergötlands län och Gislaved kommun har framkommit att varken länssty-

relsen eller kommunen längre anser att detta är motiverat. Enligt nuvarande praxis baseras riktlinjer 

gällande skugga från vindkraftverk endast på antal timmar per år. Riktlinjerna är att skugga från vind-

kraftverk vid bostad maximalt får utgöra 8 timmar per kalenderår. Detta är också vad sökanden redogör 

för i ansökningshandlingarna. Riktlinjerna för skuggutbredning från vindkraftverk vid bostäder kommer 

att uppfyllas för Vimmelstorp vindkraftpark. Redogörelse för skuggutbredning ses i MKB 

4.8 Flygplats 

En redovisning av hur den sökande har beaktat flygplatser har genomförts. Den sökande behöver kom-

plettera om vindkraftverken påverkar Smålandsstenars flygplats hinderfria områden samt Anderstorps 

flygplats hinderfria områden. 

Sökandens kompletterande information 

Flyghinderanalyser för vindkraftparken är genomförda av Luftfartsverket 2015 och 2017. Den 7 maj 

2020 gjorde LFV på begäran av sökanden ytterligare en uppdaterad flyghinderanalys. Analysen visar 

fortsatt att ingen påverkan från vindkraftverken kommer att uppstå för några flygplatsers hinderfria 

områden. Transportstyrelsen tillägger även särskilt på sidan 6 i sin analys under rubriken ”Övrig info” 

följande: ”Smålandsstenar flygplats ligger 4,68 km från det närmsta vindkraftverket. Detta flygfält är ett 

VFR-fält mörker och dess hinderytor går ut 2000 meter i banans förlängning enligt TSFS 2010:123, se 

bild nedan. Således påverkar inte vindkraftverken ytorna gällande flygplatsen.” För bild se Luftfartsver-

kets Hinderanalys i Bilaga 2 till detta dokument. 

Luftfartsverket intygar även i kommunikation via e-post att detsamma gäller Anderstorp flygplats. Se 

Bilaga 8. 

5 Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns yttrande 

Länsstyrelsen i Hallands län har under det förnyade samrådet beretts möjlighet att yttra sig angående 

vindkraftspark Vimmelstorp i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Länsstyrelsen har med anledning av 

detta lämnat sina synpunkter i yttrande med dnr 551-2881-2020. Yttrandet lyder som följer; 

Länsstyrelsen i Hallands län har tidigare lämnat yttrande i samrådet den 11 december 2014, dnr 551-

8567-2014. Länsstyrelsen håller fast vid tidigare yttrande med följande tillägg. 

Yttrandet i punkt 5 som gäller påverkan på fladdermöss ändras enligt nuvarande rekommendationer i 

Vindvals syntesrapport om fåglar och fladdermöss angående vid vilka tider vindkraftverk bör stängas av 

nattetid vid svag vind (BAT-mode) för att skydda fladdermöss. Numera skrivs det i villkor att vindkraft-

verken ska hållas avstängda med vingarna stillastående eller med rotor ställd i idlat läge när medelvind-

hastigheten under 10 minuter är lägre än 6 m/s vid verkens rotorhöjd och temperaturen samtidigt är 

högre än 14 °C. Detta gäller från solnedgång till soluppgång under perioden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 
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15 september. Vindkraftverken behöver dock inte hållas avstängda/ställas i idlat läge om det är kraftigt 

regn eller dimma. 

I det tidigare yttrandet saknas något om platser för visualieringar och utredningar om hur RI för kultur-

miljö påverkas. I Hyltes kulturmiljövårdsprogram finns två miljöer inom ca 5 km och fler inom 15 km från 

vindkraftsparken. Ett av de områden som befinner sig bara 5 km från parken utgör även Riksintresse 

(Jällundtofta kyrkby). Påverkan på dessa behöver utredas. 

Sökandens kompletterande information och svar på yttrandet 

Sökanden noterar att länsstyrelsen i Hallands län ändrar punkt 5 i föregående yttrande med dnr 551-

8567-2014 i enlighet med nuvarande gällande praxis angående stoppreglering av vindkraftverk så kallat 

BAT-mode. 

Gällande kulturmiljöer i Hylte kommun lämnar sökanden följande kompletterande information; 

Påverkan på Riksintresse för Kulturmiljö Jälluntofta kyrkby har utretts i MKB och fotomontage har tagits 

fram från området. För påverkan och fotomontage hänvisar vi till MKB och bilaga 4 till densamma.  

Av övriga kulturmiljöer i Hylte kommun inom 10 km från vindkraftsetableringen finns även Boarp som 

uppmärksammas i Hylte kulturmiljöprogram. Avståndet mellan närmsta verk och kulturmiljön är ca 3,5 

km. Området består av ett antal gårdar med uppodlad mark runt omkring sig insprängda i ett i övrigt 

intakt skogslandskap. Gårdarna är väl bevarade och deras utseende speglar hur gårdar såg ut under sent 

1800-tal och tidigt 1900-tal. Under laga skifte flyttades endast tre gårdar ut från byn, vilket gör att byns 

utformning i stort sett behållit samma struktur som före reformen.  

Enligt synbarhetsanalysen kommer Vimmelstorp vindkraftverk att vara synliga från större delen av kul-

turmiljön. Boarp är ett öppet landskap omgivet av skog, varför synligheten främst kommer uppstå i om-

rådets västra och mellersta delar. I de östra delarna skyms verken av skog. Boarp har både inslag av 

småskalighet och storskalighet. Inom området återfinns större gårdar med relativt stora åkrar. Åkrarna 

ramas dock in av mindre vägar. Nissan och sågbäcken löper även genom området och bidrar till att 

landskapet delas in i rum med mindre element. Samtidigt ger det öppna odlingslandskapet långa siktlin-

jer och storskalighet.  Landskapet direkt utanför området är däremot ett väldigt storskaligt skogsland-

skap. Väster om området ligger väg 26 i nord-sydlig riktning. 

Påverkan av vindkraftsetableringen på området begränsar sig till synligheten från området. Inga nega-

tiva effekter kommer uppstå för viktiga kvalitéer och karaktärsdrag i området såsom jordbruksbebyg-

gelse, bevarade gårdsformer eller bebyggelsestruktur. Den enda påverkan som kommer förekomma är 

synligheten från delar av området och således på landskapsbilden. De storskaliga aspekterna inom om-

rådet och i direkt anslutning till området har dock en förmildrande inverkan. Sammantaget bedöms 

konsekvenserna av påverkan på kulturmiljön Boarp som små till obetydliga. 

Övriga kulturmiljöer utpekade i Hylte kulturmiljöprogram samt Riksintressen för Kulturmiljö ligger på 

mer än 10 km avstånd från vindkraftsparken och förväntas därmed inte få någon påverkan alls.  
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Inledning

Under slutet av november månad 2013 genomförde Jönköpings läns 
museum en arkeologisk utredning, etapp 1, av planerat område för 
vindkraftspark vid Vimmelstorp i södra delen av Gislaveds kommun. 
Beställare var Hansa vind AB. Undersökningsområdet bestod av ca 
152 ha fördelade på uppställningsplatser för nio vindkraftsverk samt 
tillfarts- och servicevägar. En stor del av utredningsområdet bestod 
av utvidgningar av befintliga körvägar och skogsvägar. 

Målsättning och metod
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 1, är att fastställa 
förekomst av fast fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning 
och se om dessa berörs av den planerade exploateringen. I den 
arkeologiska utredningens första etapp ingår också att söka reda 
på platser där fornlämningar utan markering ovan mark, såsom 
boplatslämningar, kan finnas. Dessa områden kan bli föremål för 
utredning etapp 2, då matjorden avlägsnas i syfte att fastställa om 
fornlämningar utan synlig markering finns. Utredningen etapp 1 
sker framför allt genom fältinventering. Nyupptäckta lämningar 
mäts in med GPS, beskrivs och ges en antikvarisk bedömning. 
Inventeringsinsatsen föregås av analyser av kart- register- och ar-
kivmaterial samt genomgång av FMIS (det digitala fornminnesre-
gistret) och relevant litteratur i syfte att erhålla en helhetsbild över 
det aktuella landskapsavsnittets historiska kontext. För genomgång 
av den antikvariska ärendegången, se nedan kapitlet ”Lagskydd och 
ärendegång. Vad säger lagen?” 

Topografi 
Utredningsområdet är belägen i ett utpräglad utmarkskontext med 
omväxlande sankmark och skogsmark kring 175-185 meter över 
havet. Under de senaste 100 åren har stora utdikningsinsatser skett 
i trakten varför de tidigare sankängarna med det myller av bäckfåror 
som kan studeras i kartorna från 1700- och 1800-talet omvandlats 
till raka diken. Tronebosjön i områdets sydvästra del har sänkts kraf-
tigt genom att kanaler grävts mellan denna och Hallasjön i nordöst. 
När detta sjösänkningsföretag genomfördes är osäkert, men det bör 
ha skett mellan ca 1880 då sjön redovisas i sin hela utsträckning på 
generalstabskartan och 1950 då det av Tronebosjön endast återstod 
några få vattenspeglar enligt den äldre ekonomiska kartan.

De ganska vidsträckta mossområdena bryts av hårdmark med 
kuperad topografi och storblockig morän. Området kan upplevas 
som ogästvänligt och hårdmarken är i dag närmast att betrakta som 
ett plantagelandskap för skogsindustrin. Spår efter stora skogsma-
skiner som skördare finns i hela området i form upp till 1 meter 
djupa, vattenfyllda diken efter hjulspår.

figur 2. Djupa körskador efter skogsmaskiner finns på 
flera ställen inom UO. Här vid Rems gamla gårdstomt. 
Foto: Anna Ödéen 
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Fornlämnings- och kulturmiljö

Utmarkskaraktären avspeglar sig också i det låga antalet kulturhisto-
riska lämningar. Innan utredningen fanns inga fasta fornlämningar 
i området.   

Villstad 82:1 består av ett fundament till en kvarn, nr 83:1 är 
en lintorkningsgrop, båda lämningar som bör koppla till gården 
Tronebos aktiviteter. Tronebos gårdstomt är en av de nyupptäckta 
fornlämningarna som klassas som bevakningsobjekt (Id 1. Se nedan). 

Reftele 326:1 och 327:1, som är belägna strax söder om ut-
redningsområdet, är båda lämningar efter de sentida torpställena 
Nybygget och Kohult eller Nydal. Reftele 602 utgörs av ett röj-
ningsröseområde. Vid arkeologisk utredning av gasledning, etapp II 
år 2000, påträffades röjningsrösen, 2-5 meter diameter och 0,3-0,7 
meter höga. I områdets östra del fanns terrasskanter i anslutning 
till rösena (Gustafsson 2001). Området kom endast att markeras 
med en punkt, men har i föreliggande utredning karterats in som 
ett ytobjekt. Den fossila åkermarken är en del av den åkermark som 
hörde till gården Rem, en gårdsenhet som kan beläggas tillbaka till 
1540-talet. 

Reftele 405:1 markerar läget för torpet Lilla Rem. Inga husläm-
ningar fanns i området, men väl ett antal röjningsrösen. Reftele 
404:1 utvisar husgrund och välvd stenkällare till torpet Erikslund 
som fanns på platsen mellan 1793 och 1905. Reftele 402:1 utvisar 
platsen för backstugan Starkebo som fanns i området mellan 1865 
och 1912. En skylt har satts upp på platsen, men inga husgrunder har 
kunnat identifieras. Även Reftele 400:1, 401:1 och 403:1, belägna 
strax öster om utredningsområdet, är lämningar efter sentida torp.  

Reftele 603 är ett röjningsröseområde ca 150x40 metes stort bestå-
ende av ca 20 röjningsrösen. Området har markerats med punkt på 
den ekonomiska kartan, och är beläget utanför utredningsområdet.

Reftele 399:1 utgör platsen för torpet Annestad. Inga synliga 
lämningar efter torpet finns på platsen men väl ett mindre antal 
röjningsrösen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att området, trots sin ut-
markskaraktär under 1800-talet och det tidiga 1900-talet hyst ett 
antal torp och backstugor. Vid flera av dessa har husgrunder inte 
återfunnits utan områdena markeras endast genom sin förekomst 
av röjningsrösen.

Tidigare undersökningar
Ledning för naturgas går i dag från Tronebo och norrut genom Jön-
köpings län. Gasledningskorridoren korsar på ett par ställen utred-
ningsområdet. I samband med inventering för gasledning kring år 
2000 upptäcktes några av de ovan beskrivna övriga kulturhistoriska 
lämningarna. Det gäller 602 och 603, båda röjningsröseområden 
som vid inventeringen markerades som punktobjekt. Söder om vägen 

figur 3. Polygonen visar Tronebo gårdstomt vid tiden för 
enskiftet 1827. Den södra delen av gårdstomten är belägen 
inom utredningsormådet. 

figur 4. Gården Rems inägor enligt Röpplinge skoge-
lagskarta från 1766. Bebyggelseläget är markerad med en 
husschablon.
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vid Rems gamla gårdstomt togs 23 meter sökschakt upp för att leta 
efter den medeltida bytomten, men inga fynd eller anläggningar 
kunde konstateras (Gusatafsson 2001). I övrigt har inga tidigare 
arkeologiska undersökningar skett.

Landskapshistoriska perspektiv
Inom och i anslutning till det ca 152 ha stora området har som fram-
gått flera torp funnits, de som tas med i kapitlet ”Fornlämningar och 
kulturmiljö” samt i tabell 1 är endast några få av de ca tolv torpen 
och backstugorna som antingen utmarkerats av hembygdsfören-
ingen, pekats ut av folk med lokalkännedom eller som finns med i 
de äldre kartorna. Det intressanta med dessa är att få spår finns kvar 
efter bebyggelsen, istället är det genom förekomst av röjningsrösen 
som platsen för torpen på ett ungefär har kunnat pekas ut. Flera 
av utpekandena är också felaktiga om man jämför med var torpen 
redovisas på Laga skifteskartan över Röpplinge skoglag från 1851. 
I den äldre kartan från området, Röpplinge skogelag från 1766, 
finns inga av de torp som redovisas i lagaskifteskartan från 1851.
I figur 7 redovisas åker och bebyggelse 1851 och de utpekade tor-
pens lägen. Klart är att flera av torpen etableras efter 1766 och alltså 
bör ha funnits i området en tämligen kort tid. Enligt skyltar som 
hembygdsföreningen har satt upp i området förefaller flera torp ha 
haft en livstid på endast 50-60 år. Med tanke på de få röjningsrösen 
som har återfunnits i området bör torpen ha haft en annan huvud-
saklig försörjningsstrategi än jordbruk.

Rem
Gården Rem finns belagd i källorna från 1538 (Gustafsson 2001). 
Arvid i Rem omtalas 1542 och Sven i Rem 1552 (Smh SE/
RA/1521/1521.5/1542, Smh SE/RA/1521/1521.5/ 1552:6). I de 
första omnämnandena är gården ett helt skattehemman, men går-
den förmedlas, troligen under 1600-tales slut, till 1/4 hemman. I 
Geografiskt-statistiskt handlexikon från 1888 betecknas Rem som 
tidigare länsmansboställe. Gården har inte karterats separat, utan 
finns med i skogelagskartorna från 1766 och 1851. I den äldsta kar-
tan finns byns markerad genom att inägornas konturer redovisas. I 
kartan från 1851 markeras konturerna och husen ut på den dåtida 
gårdstomen. I den ekonomiska kartan från 1950-talet redovisas 
bebyggelse och åkermark till en mindre gårdsenhet (figur 4-6).  

Tronebo
Tronebo finns fortfarande kvar som en gårdsenhet i utredningom-
rådets sydvästra del. Gården omnämns för första gången 1538 och 
karteras för enskifte 1827. Bebyggelsen på enskifteskartan över-
ensstämmer i huvudsak med dagens bebyggelse, men gårdstomten 
sträckte sig 1827 något längre söder ut än i dag och går därför in 
utredningsrområdet (figur 3). 

figur 5. Rems inägor enligt laga skiftes- och skoge-
lagskartan från 1851. Även denna karta redovisar endast 
inägomarken men flera hus har rtitats ut på gårdstomten. 
Hägnad markerad enligt 1851 års karta. 

figur 6. Den äldre ekonomiska kartan från ca 1950 
redovisar även Rems åkermark. Delar av den fossila åker-
marken, Id 4, odlades fortfarande vid 1900-talets mitt, 
men i huvudsak bör denna fornlämning spegla odling 
från medeltid och framåt.
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figur 7. Lägenhetsbebyggelse (torp och backstugor) enligt FMIS i jämförelse med utbredningen av gårdar, torp och backstugor 
i skogelags- och lagaskifteskrtan från 1851.
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Objekt 
nr
/Karta

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk
bedömning

Åtgärdsförslag

Villstad 
socken:
83:1
Fig 13

Textilindustri Lintorkningsgrop 2.3 x 1,5 meter (Ö.-V) och ca 1,8 meter djup. 
Sidorna är stensatta med gråsten. Övertäckt med ris. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Berörs ej

Id 1
Fig 13

Bytomt/
gårdstomt

Inom en 1,7 hektar stor yta finns Tronebos äldre gårdstomt. 
Utredningsområdet följer befintlig vägsträckning längs ett 147 
meter långt område. Inom området finns bebyggelse och tomtmark 
enligt enskifteskartan över Tronebo från 1827. 

Bevaknings-
objekt

Utredning, 
etapp 2

82:1
Fig13

Småindustriområde Plats för kvarn, bestående av kallmurat fundament till kvarnbyggnad. 
Till kvarnen leder en väg av hålvägskaraktär, ca 30 meter lång. Ca 17 
meter norr om kvarnen finns två dammvallar uppbyggd av gråstenar.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning om

Berörs ej

Reftele
socken:
326:1
Fig 13

Lägenhets-
bebyggelse

Torplämningar efter torpet Nybygget. Inte besiktigat vid 
andragångsinventeringen 1983.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Berörs ej

327:1/
Id 2
Fig 13

Lägenhets-
bebyggelse

Bebyggelselämningarna efter torpet Rohult besiktigades inte 
vid andragångsinventeringen 1983. Vid utredningen kunde en 
torpgrund med spismursröse identifieras. Spismursröset var 3 meter 
i diameter och 1,5 meter högt och var markerad med skylt med 
texten ”Rohult 1864-1924”. En trappsten fanns V om spismursröset. 
40 meter NÖ om  husgrunden fanns en sensatt jordkällare, 6x5 
meter (N-S) och 2 meter hög. Ingång i S och stensatt inuti. Inom ett 
ca 1 haktar stort område finns ca 15 röjningsrösen, oregelbundna 
till runda, 4-6 meter och 0,7-1,2 meter höga av 0,15-0,8 meter stora 
stenar. Området är avgränsat i V av en 120 meter lång stenmur 
(SSV-NNO), 0,8-1 meter bred och 0,5-0,7 meter hög. Stenmuren är 
vällagd men sladdrig de sista 10 metrarna åt norr. Stenmuren i öster 
är 60 meter lång (NNV-SSO), 1-3 meter bred och 0,3-0,8 meter högt.
Stenmuren är sladdrigt lagd.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Kan beröras av 
exploaterings-
företaget. Hänsyn.

Id 3/
Fig 14

Gränsmärke Gränssten: 0,7 meter hög, 0,8 meter bred och 0,5-0,35 meter tjock. 
Står i skiftesgräns.

Fortfarande
i bruk

Ingen åtgärd 
enligt KML

602
Id 4

Fig 15

Fossil åker Inom ett ca 210x100-135 meter stort område (Ö-V) finns fossil 
åkermark i form av område med röjningsrösen bestående 
av uppskattningsvis 200 röjningsrösen, ca 10 röjda ytor och 
terrasskanter. Röjningsrösena är3-8 meter i diameter och 0,3-1,1 
meter höga. De röjda ytorna är oregelbudna och avgränsas av 
terasser eller röjningsrösen lagda på rad. Det avgränsade området 
markeras av en terrass, 0,3-1,0 meter hög. En del av åkermarken var 
odlad på 1950-talet, men huvuddelen bör betraktas som fossil åker 
till gården Rem som kan beläggas senast 1538.

Fast
fornlämning.

Förundersökning

Id 5
Fig 15

Bytomt/
Gårdstomt

Gårdstomt. Inom ett 150x100 meter stort ormådet (Ö-V) finns 
gårdstomt för Rem gård, belagd från 1538. Gårdstomten finns med 
på kartan över Röpplinge skogelag från 1851 i form av en utritad 
husklunga. I dag finns yngre bebyggelselämningar på platsen 
i form av två husgrunder av cement, den ena med ca 2,5 meter 
djup källare. I området finns en stensatt, kallmurad jordkällare 8 
x 5 meter stor, (N-S) och 3 meter hög med öppning åt söder mot 
befintlig väg. Inom det avgränsade områdets västra del finns en 
källargrund,  8 x 6 meter stor (Ö-V) och 0,1 meter djup. Källargrunden 
är överväxt och belamrad med grenar. Öppning åt väster. I området 
finns vidare ca 10 röjningsrösen och stentippar. De senare kan 
vara ihopförda rester efter syllstenar till hus. I områdets nordöstra 
del finns sammantaget 35 meter stenmur som sammanfaller med 
avgränsningen av bostadshusets tomt på kartan från 1950. Murarna 
är ca 1 meter breda och 0,5 meter hög. Delvis sladdrig, delvis vällagd. 
Vid utredningen inför dragande av gasledning år 2000 genomfördes 
begränsade sökschaktningar söder om nuvarande väg. Inga 
bebyggelselämningar påträffades.

Bevakningsobjekt Arkeologisk 
utredning etapp 2

tabell 1. Tidigare kända och nyupptäckta fornlämningar och övriga kultuhistoriska lämningar inom och i anslutning till utredningsormrådet.
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Objekt 
nr
/Karta

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk
bedömning

Åtgärdsförslag

Id 6
Fig 15

Fossil åkermark Inom ett ca 200 x 125 meter stort område (N-S) finns ett 
röjningsröseområde bestående av ca 50 röjningsrösen, runda till 
oregelbundna, 3-10 meter i diameter och 0,3-0,8 meter höga av 0,2-
0,7 meter stora stenar. Den fossila åkermarken ligger till största delen 
inom gården Rems inägor och en liten del finns medtagen som 
åkeryta på kartan från 1851. Intrycket är att rösena är bra mycket 
yngre än de inom Id 4/ 602. I området finns djupa körskador efter 
skogsmaskiner.  

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Hänsyn

405:1
Fig 15

Lägenhets-
bebyggelse

Plats för torpet Lilla Rem inom ett 70x75 meter stort område (N-S).
Inga synliga rester finns efter torpet. Några få röjningsrösen finns i 
området. Torpets inägor och ett hus finns markerad på kartan från 
1851.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Hänsyn

404:1
fig 15

Lägenhets-
bebyggelse

I området finns lämningar efter torpet Erikslund inom ett 95x75 
meter stort område (Ö-V) i form av en husgrundsrest med 
spismursröse av gråsten samt en valvmurad jordkällare. Torpet 
är markerad med skylt med texten ”Erikslund 1793-1905”. Enligt 
kartan från 1851 skall dock torpet ha legat ca 140 meter norr om 
markeringen på ekonomiska kartan. Möjligen är lämningarna i 
området lämningar efter ett torp eller en backstuga som tillkom 
efter 1851. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Hänsyn

402:1
Fig 15

Lägenhets-
bebyggelse

Plats för backstugan Stakabo inom ett 70x55 meter stort område 
(NO-SV). Inga synliga lämningar finns på platsen efter torpet som 
enligt skylt på platsen skall ha funnits mellan 1865 och 1912.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Hänsyn

403:1
Fig 15

Lägenhets-
bebyggelse

I området finns lämningar efter torpet Bäckadal inom ett 80x75 
meter stort område (NO-SV) som enligt skylt var bebott mellan 1852 
och 1912. En husgrund med spismursröse finns i området. Torpet 
finns inte med i kartan från 1851.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Berörs ej

401:1
Fig 16

Lägenhets-
bebyggelse

I området fjnns lämningar efter torpet Ljuseberg inom ett 75x75 
meter stort område som enligt skylt var bebott mellan 1830 och 
1868. En husgrund med spismursröse finns i området. Torpet finns 
med i kartan från 1851 med ett hus, åker och ängsmark.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Berörs ej

400:1
Fig 16

Lägenhets-
bebyggelse

Plats för backstugan Kloddebo inom ettt 60x65 meter stort område 
(Ö-V) som enligt skylt skulle ha funnits på platsen mellan 1864 och 
1894. I området finns en spismursrest och en källargrop. Området är 
nästan identiskt med Backstugefållen på kartan från 1851 där ett hus 
med omgivande åker och äng är markerad.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Berörs ej

603
Fig 16

Fossil åker Röjningsröseområde ca 150x40 meter (NNÖ-SSV). Vid arkeologisk 
utredning etapp 2 år 2000 påträffades 3 flacka röjningsrösen, ca 
2 meter i diameter, av äldre karaktär i sänkan, och på höjden ett 
röjningsröseområde bestående av 17 röjningsrösen, 2,5-4,5 meter 
i diameter och ca 0,3-0,5 meter höga. (RAÄ dnr 321-1433-2001). 
Området markerades med punkt vid inventeringen 2001.

Bevakningsobjekt Berörs ej

Id 7
Fig 16

Fossil åker Inom ett ca 50 x 20 meter stort område Ö-V finns ett 
röjningsröseområde bestående av ca 10 röjningsrösen 1,5-3 meter i 
diameter och 0,2-0,5 meter höga av ca 0,2-0,5 meter stora stenar. i

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Hänsyn

Id 8
Fig 16

Fossil åker Inom ett ca 20x5 meter stort område N-S finns ett 
röjningsröseområde bestående av ca 5 röjningsrösen, 2-3 meter 
i diameter och 0,3-0,5 meter höga av 0,3-05 meter stora stenar. 
Rösena är vällagda och stenmaterialet består delvis av skiffersten. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Hänsyn

399:1
Fig 16

Lägenhets-
bebyggelse

Plats för torpet Annestad inom ett 90x75 meter stort område (Ö-V). 
Inga synliga markeringar finns på platsen. enligt kartan från 1851 
ligger Annestads bebyggelse strax norr om polygonen.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Hänsyn
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Resultat
Vid inventeringen i fält kunde konstateras att större delen av ut-
redningsområdet bestod av svårtillgänglig hyggesmark, områden 
med storblockig morän samt utdikad mossmark. I området fanns 
omfattande körskador efter skogsmaskiner. Bilden av ett utpräglat 
utmarksområde från de äldre kartorna kunde verifieras och det 
verkade orimligt att man under 1800-talet ändå anlagt flera torp 
och backstugor i området. Troligen hade de boende här en försörj-
ning som inte primärt var knuten till åkerbruk eller boskapsskötsel, 
utan till annan produktion knuten till skogen eller framväxande 
industrier i området Skeppshult-Smålandsstenar.

Två mantalsatta gårdar fanns i området, Tronebo och Rem. Tro-
nebo utgör fortfarande en bebyggelseenhet med omgivande öppna 
åker- och betesmarker, medan Rem lades ner mellan 1950 då den 
äldre ekonomiska kartan redovisar bebyggelse och brukad åker och 
1982 då flygfotograferingen för den nya ekonomiska kartan gjordes. 
För Tronebos del berör utredningsområdet gårdstomten som redo-
visas på enskifteskartan från 1827 varför området har bedömts som 
intressant att söka efter lämningar efter äldre bebyggelse (Id 1). Både 
Tronebo och Rem har skriftliga belägg från 1538 och framåt, det är 
således sannolikt att gårdarna har anlagts senast under senmedeltid. 

På Rems bytomt finns husgrunder efter sentida bebyggelse, men 
även äldre bebyggelselämningar i form av en kallmurad källare och 
en källargrund (Id 5). Utredningsområdet går rakt igenom vad som 
kan misstänkas vara Rems äldre gårdstomt varför även detta område 
är intressant för ytterligare ett utredningssteg. Vid utredningen för 
naturgasledning genom området ca år 2000 drogs sökschakt inom 

figur 9. Röjningsrösen av yngre karaktär inom Id 4 vid 
Rem. Foto: Ådel V. Franzén.

figur 10. Stensatt källare vid Rem. 
Foto: Ådel V. Franzén.
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Rems gamla gårdstomt söder om befintlig vägsträckning. Inga läm-
ningar påträffades vid sökschaktsgrävningen, men den då under-
sökta delen utgör endast en liten del av hela den äldre tomtmarken. 

Väster om gårdstomten finns fossil åkermark av olika åldrar (Id 
4). En del av området var odlat på 1950-talet, men större delen 
av åkermarken var vid denna tid övergiven. Det finns skäl att anta 
att den fossila åkermarken har skikt som går tillbaka till gårdens 
etableringsfas. Inte minst tyder de relativt höga och branta terrass-
kanterna som skiljer den fossila åkermarken från omgivande skog, 
att åkermarken varit brukad under längre tid. 

Norr om Rems bytomt kunde ytterligare fossil åkermark konsta-
teras (Id 6), men röjningsrösena var här av sentida karaktär, varför 
inga vidare åtgärder föreslås.  

I övrigt kunde förekomst av enstaka röjningsröseområden av 
torpkaraktär konstateras (Id 7 och 8). Områdena var små och be-
stod av endast en handfull rösen. Inga vidare åtgärder kommer att 
föreslås för dessa områden. 

I södra delen av utredningsområdet mättes torpet Rohults inägor 
ut med GPS. Kring torpgrunden med spismursröse fanns stenmurar 
och en kallmurad källare fanns intill grunden efter bostadshuset (Id 
2/Reftele 327:1). Torpet ligger till större delen utanför utrednings-
området och kommer inte heller att föreslås för vidare antikvariska 
åtgärder. 

figur 11. Yngre husgrund 
vid Rems bytomt. Foto: 
Ådel V. Franzén.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan kontateras att det inom det ca 150 hektar 
stora utredningsområdet inte framkom fornlämningar av förhis-
torisk karaktär. Två gårdstomter till gårdar med belägg från 1538 
finns i området och i tillägg framkom några områden med fossil 
åkermark i form av röjningsrösen. De flesta av dessa bedömdes som 
sentida och inte aktuella för vidare antikvariska åtgärder. Ett område, 
strax väster om Rems bytomt och ingående i Rems inägor enligt 
lagaskifteskartan över Röpplinge skogelag från 1851, bedömdes 
som fast fornlämning. 

Åtgärdsförslag
Länsmuseet föreslår arkeologisk utredning, etapp 2 för Tronebo 
gårdstomt (Id 1) och Rems gårdstomt (Id 5) i syfte att fastställa 
förekomst av fornlämning utan synlig markering ovan mark, såsom 
bebyggelselämningar. Vidare föreslås förundersökning av den del 
av den fossila åkermarken Id 4 som inte var i bruk på 1950-talet 
enligt den äldre ekonomiska kartan. Länsmuseet har samrått med 
Länsstyrelsen angående åtgärdsförslagen.

Lagskydd och ärendegång. Vad säger lagen?
Lagskyddet för våra forn- och kulturlämningar regleras i Kulturmin-
neslagen (SFS 1988:950). Riksintresseområden, kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och andra kulturlämningar omfattas också av 
Miljöbalken, Skogsvårdslagen och Plan- och bygglagen.
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kul-
turmiljö (1 kap. 1 §). Så inleds Kulturminneslagen. Detta ansvar 
delas av alla, såväl enskilda som myndigheter. Fasta fornlämningar 
är skyddade enligt lag och till dessa räknas lämningar efter män-
niskors verksamhet som tillkommit genom äldre tiders bruk och 
som är varaktigt övergivna (2 kap. 1 §). Det är förbjudet att utan 
tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning 
(2 kap. 6 §).

Till lämningen hör också en skyddszon, ett så kallat fornläm-
ningsområde som också omfattas av lagskyddet. Hur stor denna 
skyddszon är varierar från fall till fall och fastställs av länsstyrelsen. 
Anledningen till detta är att det ofta finns lämningar dolda under 
markytan intill den registrerade fornlämningen. Skyddszonen syftar 
också till att bevara upplevelsen av lämningen. Om en exploatering 
sker för nära inpå en skyddad lämning eller ett byggnadsminne kan 
upplevelsevärdet påverkas.

Vid inventering bedöms lämningarna som fast fornlämning, 
bevakningsobjekt eller övrig kulturhistorisk lämning. Dessa be-
dömningar är preliminära och kan omvärderas av länsstyrelsen el-
ler Riksantikvarieämbetet. En lämning som är registrerad som en 

figur 12. Stenmur vid torpet Rohult. Foto: Ådel V. 
Franzén.
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övrig kulturhistorisk lämning har ett svagare lagskydd. Men vid en 
ny bedömning kan den komma att klassas som fast fornlämning.
Den som på något sätt vill ändra en fast fornlämning måste ha 
länsstyrelsens tillstånd (2 kap. § 12). En lämplig rutin är därför att 
kontakta länsstyrelsen så snart en registrerad lämning berörs. Det 
är Länsstyrelsen i Jönköpings län som ansvarar för den regionala 
kulturmiljövården. Länsstyrelsen fattar beslut om åtgärder.

Kulturhistorisk förstudie
Kulturhistoriska förstudier används ofta som planeringsunderlag 
inför exploateringar som berör stora områden. De ger en övergri-
pande kunskapsbild av kulturmiljö och landskap utifrån ett långt 
tidsperspektiv – från stenålder till nutid.

figur 13. Tidigare kända och nyupptäckta fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar inom utrednings-
områdets sydvästra del. Skala 1:7500.
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Utifrån arkiv- och litteraturstudier, kartanalys och fältbesiktning 
görs en karaktärisering av kulturmiljö och landskap i det aktuella 
området. Det kulturhistoriska planeringsunderlaget utgör en viktig 
del av planeringsprocessen och används bland annat i MKB-sam-
manhang. Förstudier omfattas dock inte av lagen, utan är frivilliga 
åtaganden.

Arkeologisk utredning
Om det finns indikationer på att en forn- eller kulturlämning be-
rörs av en exploatering kan länsstyrelsen fatta beslut om en särskild 
arkeologisk utredning (2 kap. § 11). Den kan göras i två etapper. 
Etapp 1 avser arkiv- och kartstudier samt fältinventering i det aktu-
ella området. Inom etapp 2 görs till exempel en sökschaktning med 

figur 14. Tidigare kända och nyupptäckta fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar inom utrednings-
ormådets syd
östra del. Skala 1:7500.
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grävmaskin för att se om lämningar finns dolda under markytan. 
En arkeologisk utredning syftar endast till att klargöra om det finns 
lämningar inom den berörda ytan.

Arkeologisk förundersökning
Om utredningen visar att en lämning berörs kan länsstyrelsen be-
sluta om en arkeologisk förundersökning (2 kap. § 12). Syftet med 
denna är att karaktärisera och avgränsa lämningen. Då tas också 
prover för t.ex datering. Om en redan känd forn- eller kulturlämning 
berörs av exploatering kan länsstyrelsen besluta om en arkeologisk 
förundersökning utan att någon utredning behövs.

figur 15. Tidigare kända och nyupptäckta fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar inom utrednings-
områdets mellersta del. Skala 1:7500.
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figur 16. Tidigare kända och nyupptäckta fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar inom utrednings-
områdets norra del. Skala 1:7500.

Arkeologisk undersökning

Utifrån förundersökningens resultat beslutar länsstyrelsen om en 
särskild arkeologisk undersökning behövs (2 kap. § 13). Då tas den 
fasta fornlämningen bort helt och hållet. Lämningen dokumenteras 
och kunskapen sparas därmed för framtiden. I särskilda fall kan 
en lämning, eller ett område med lämningar, bedömas ha så stora 
värden att den inte får tas bort.
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RA/KA, Svar: Smålandshandlingar 1530-1630.

Kartunderlag

Digitala fastighetskartans blad: 63E 3aS

Arkivsök:

E35 Geografisk karta över Västbo härad, 1690. Jonas Petersson Duker

06-ref-9, Röpplinge skogelag, Reftele socken. Delning och rågångsåtgärd
1766. Nils Esping och Nils Lindvall.

E95-26:3, Röplinge, Reftele socken. Laga skifte på utmark och utägor, 
1847. Sven Magnus Bergström. 

06-ref-43 Röpplinge, Reftele socken. Laga skifte, 1851.

E125-53:1 Tronebo, Villstads socken. Enskifte 1827. Jonas Allvin.







Skogspartierna mellan Tronebo och Vimmelstorp i Reftele socken, där en 
vindkraftspark planeras, präglas av utmarkskaraktär. Mossar, planterad 
granskog och områden med storblockig morän dominerar landskapsbil-
den. Icke desto mindre, vid 1800-talets mitt och slut fanns flera torp och 
backstugor i området, bebyggelseenheter som etablerades och försvann ef-
ter en ganska kort tid. Mellan Tronebo och Vimmelstorp fanns också går-
den Rem. Gården anlades troligen under senmedeltid och övergavs först 
efter förra seklets mitt. I dag finns fossil åkermark vid Rem som bär spår 
efter flera seklers odlarmöda.

Arkeologisk rapport 2013:51
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Fotomontage Vimmelstorp
Totalhöjd 200 m
Rotordiameter 130 m

2020-05-17



Karta över fotopunkter



Fotomontage
Vindkraftsparken har placerats in i fotografier för att man ska få en uppfattning om hur parken kan komma att se ut från  
olika fotopunkter.

Hur görs ett fotomontage
• Fotografier tas från vald fotopunkt. Till panoramamontage tas flera foton genom att rotera kameran i det horisontella  

planet. En GPS används för att få fotopunktens position.
• I datorn bygger man upp en värld i 3D som motsvarar verkligheten. Vindkraftverken står på sina positioner och har rätt 

mått på torn, nacell och rotor.
• I 3D-världen placerar man kameror som har samma position och brännvidd som den riktiga kameran hade när  

originalfotot togs.
• Varje foto passas sedan in i 3D-kameran genom att kameran vrids så att kända referenspunkter passar in på fotot.  

Då hamnar även 3D-vindkraftverken på rätt plats.
• Sedan sätts fotona med 3D-vindkraftverken ihop till ett panorama.

Panoramaformat
Fotomontage i panoramaformat används för att man ska få en uppfattning om parkens utsträckning i förhållande till  
landskapet.

Fotodata



Fotodata

50mm
Alla montage är gjorda så att höjden på det slutliga montaget motsvarar höjden på ett fotografi som är taget med ett 50 
mm objektiv på en fullstor sensor. Ej tele eller vidvinkel utan ett normalobjektiv. Detta av tre anledningar:

• Det är en slags standard. Standard då det stämmer bra att betrakta ett montage som täcker ett helt liggande A4 på en
armlängds avstånd.

• Det är bra att ha alla montage likadana. Då kan de jämföras med varandra.
• Det är enkelt att räkna ut betraktningsavståndet. Det är ungefär det dubbla av fotomontagens höjd.

Betraktningssätt
För att få verklig upplevelse av fotomontaget är det viktigt att man betraktar dem på samma sätt som kameran gjorde när 
man tog bakgrundfotografierna.
Då använd brännvidd är 50 mm ska montagen betraktas från ett avstånd av dubbla bildens höjd.



Verkinformation

Antal verk:  9 st
Navhöjd:  135 m  
Rotordiameter:  130 m  
Totalhöjd:  200 m



Fotopunkt 5, Östra Vimmelstorp



Fotopunkt 6, Västra Vimmelstorp



Fotopunkt 7, Rudetorpet



Fotopunkt 11, Stjärnelid



Fotopunkt 12, Käringanäs
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BILAGA A 

KOORDINATER, FASTIGHETSBETECKNINGAR 

Vindkraftverk N E Fastighetsbeteckning 

1 6332902 407341 Reftele-Rem 2:1 

2 6330064 407000 Vimmelstorp 1:5-2 

3 6330568 407350 Vimmelstorp 3:3 

4 6332332 406980 Reftele-Rem 2:1 

5 6331149 407669 Vimmelstorp 1:3 

6 6331510 407242 Vimmelstorp 2:2-2 

7 6330223 406627 Skatekull 1:4 

8 6332499 407420 Reftele-Rem 2:1 

9 6330793 407055 Vimmelstorp 1:3 

ÖVERSIKTSKARTA OCH PARKUTFORMNING 
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Hörbar dunkning från vindkraftverk kan spridas upp till 3,5 km

Detta pressmeddelande distribuerades ursprungligen av SBWire
Ottawa, ON - (SBWIRE) - 03/02/2020 - Tekniskt sett är vindkraft en form av solenergi. 
Följaktligen är den förnybar och kan användas för att generera el; denna kunskap har utnyttjats 
kraftigt, särskilt under det senaste decenniet där många vindkraftsparker har installerats i olika 
regioner världen över. Vindkraftsparker består av många stora vindkraftverk som roterar och den 
genererade rörelsen överförs till en generator som i sin tur konverterar den kinetiska energin till 
elektrisk energi. Hittills verkar processen felfri; tyvärr har rapporter från invånare i områdena kring 
vindparken väckt klagomål angående buller som alstras av vindkraftverken. Mer specifikt genererar
rörelsen hos de stora vingarna och mekaniska delar i verken, buller som har rapporterats orsaka 
irritation, sömnstörningar och följaktligen negativa hälsoeffekter. För att säkerställa att invånare 
som bor nära vindkraftsparker inte utsätts för alltför bullerrelaterade störningar är det viktigt att 
identifiera potentiellt störande komponenter i vindkraftsbuller. 

Dessutom krävs lämpliga metoder för att kvantifiera dessa komponenter. Acceptabla tröskelnivåer 
måste också definieras för att bestämma förekomsten av potentiell störning.

Litteraturen säger att förekomsten av amplitudmodulering (AM)1 i vindkraftsbuller resulterar i 
irritation. För närvarande kan en omfattande översyn av befintliga metoder för AM-detektion och 
kvantifiering hittas i olika studier. Av särskilt intresse är IOA;s 'referensmetod' som innehåller olika 
koncept, som kan automatiseras, vilket möjliggör analys över långa tidsperioder och är robust för 
särskiljande av kontaminerat bakgrundsljud, vilket minskar förekomsten av falska positiva 
bedömningar.
(1. Kommentar: Amplitudmodulering; Temporärt förhöjd ljudnivå vid impulsiva förändringar av 
ljudstyrka och frekvens som orsakas av turbulens, variationer i vindhastighet och luftstötar vid 
vingarnas passage av tornet).
Sammantaget är det viktigt att bestämma hur ofta amplitudmodulering uppstår vid bostäder nära en 
vindkraftspark. Med denna utgångspunkt studerade australiska forskare från Flinders University: 
Dr. Kristy Hansen, Phuc Nguyen, Dr. Branko Zajamsek, professor Peter Catcheside, i samarbete 
med professor Colin Hansen vid University of Adelaide utbredningen och egenskaperna hos 
vindparks-AM från en viss vindpark i Australien. Deras mål var att bestämma hur ofta AM 
inträffade på olika avstånd från vindkraftsparken och att bedöma lämpligheten av IOA:s 
'referensmetod' för att upptäcka lågfrekvent amplitudmodulering av en ton som alstras av 
vindkraftverk. Deras forskningsarbete publiceras för närvarande i Journal of Sound and Vibration 
och presenteras i Advances in Engineering som en viktig vetenskaplig artikel.

Deras tillvägagångssätt omfattade utomhusmätningar under totalt 64 dagar vid 9 olika bostäder 
belägna mellan 1 och 9 km från närmaste vindkraftverk i en sydaustralisk vindkraftpark, som vid 
mätningstillfället bestod av 37 operationella vindkraftverk vardera med en nominell effekt på 3 
MW. Motivationen för deras analys var att undersöka förekomsten av ett lågfrekvent "dunkande" 
eller "bullrande" buller som nämnts i klagomål från invånarna.

Författarna rapporterade att en inomhus hörbar lågfrekvent ton var amplitudmodulerad vid 
tornpassage-frekvensen under 20 % av tiden upp till ett avstånd av 2,4 km. Dessutom fann de att 
den hörbara amplitudmoduleringen inträffade under en liknande procentandel av tiden mellan 
vindkraftsparkens procentuella effektkapacitet på 40 och 85 %, vilket indikerade att det var viktigt 
att AM-analysen inte endast skulle begränsas till höga kraftuttagssituationer.



Sammanfattningsvis undersökte studien prevalensen och kännetecknen för vindkraftsamplitud-
modulering vid 9 bostäder belägna nära en sydaustralisk vindpark. Deras arbete visade att trots att 
antalet AM-händelser registrerades minska med avståndet, uppfattades hörbar amplitudmodulering 
fortfarande inomhus under 16 % av tiden på ett avstånd av 3,5 km. 
På nattetid inträffade hörbar amplitudmodulering inomhus vid bostäder belägna så långt som 3,5 km
från vindparken i upp till 22 % av tiden. I ett uttalande till Advances in Engineering påpekade Dr. 
Kristy Hansen att det antagna tillvägagångssättet var framgångsrikt, även om mer forskning 
behövdes för att kvantifiera irritationen och sömnstörningspotentialen för den inspelade typen av 
tonal amplitudmodulering.
Den här rapporten har presenterats på Advances in Engineering:
https://advanceseng.com/audible-thumping-from-wind-farms-can-travel-up-to-3-5-km/
Om Advances in Engineerin (Framsteg inom teknik)
Advances in Engineering är den ledande källan för pålitliga och aktuella tekniska 
forskningsnyheter. Det fortsätter att innehålla det allra bästa i forskningsuppsatser över 
vetenskaperna, med artiklar som konsekvent rankas bland de mest citerade i världen. Framsteg 
inom teknik väljer forskningsuppsatser som är mest inflytelserika inom deras vetenskapliga 
områden eller på olika områden och som kommer att väsentligt främja vetenskapliga kunskaper.  
Valda artiklar tenderar att presentera nya och i stort sett viktiga data eller begrepp.

Media Contact
Advances in Engineering
Address: 38 Auriga Drive, Ottawa, ON K2E 8A5, Canada
Business email: mark.seward@advanceseng.com
URL: https://advanceseng.com/

mailto:mark.seward@advanceseng.com
https://advanceseng.com/


For more information on this press release visit: 
http://www.sbwire.com/press-releases/advances-in-engineering-feature-audible-thumping-
from-wind-farms-can-travel-up-to-35-km-1280117.htm

Kommentar: Audible Thumping from Wind Farms Can Travel Up to 3.5 Km
Denna rapport bör var fullt applicerbar på svenska förhållanden. Parken består av vanligt 
förekommande Vestas 3,0 MW-verk.
Störningstiden 16% och 22% (natt) är dock irrelevant då man ska kunna vistas utomhus även på 
kvällar, nätter o morgnar. De överensstämmer ganska väl med svensk studie utförd av Conny 
Larssons vid Dragareliden, Västerbotten. Conny Larsson visade också att utbredningen i 
vindriktningen var 2-3 gånger längre än beräkningarna.
Den australiska rapporten stärks då den tydligen följt anvisningar i nya mycket tydliga normer.
Det ska också beaktas att störningarna ofta kommer i många kortare tidsfrekvenser om 10-15 
minuter och därmed är fördelade över hela natten. Det betyder ju att man störs konstant och inte har
stor chans att somna om efter ett uppvaknande. Likaså störs den viktiga djupsömnen som alltid ska 
vara ca 4 timmar/dygn. Störningsgraden blir då närmast 100 % under nattetid.
Störningar över vatten och hård mark kan bli ännu längre.
Ett viktigt resultat är att störningarna uppstod redan när vindkraftsparkens effekt var låg, vid 40 till 
85 % av max-effekten, vilket motsvarar normala vindstyrkor.
Härtill ska beaktas allvarliga störningar från ohörbara infraljud och markvibrationer över 10-15 km.
Ove Björklund 
https://advanceseng.com/audible-thumping-from-wind-farms-can-travel-up-to-3-5-km/

Originaltext på engelska:

Advances in Engineering Feature: 
Audible Thumping from Wind Farms Can Travel Up to 3.5 Km
This press release was orginally distributed by SBWire

Ottawa, ON -- (SBWIRE) -- 03/02/2020 -- Technically, wind energy is a form of solar 
energy. Consequently, it is renewable and can be used to generate electricity; this 
knowledge has been exploited greatly, particularly in the past decade where many wind 
farms have been installed in different regions worldwide. Wind farms are comprised of 
numerous large wind turbines that rotate, and the generated motion is transferred to a 
generator that in turn converts the kinetic energy to electric energy. So far, the process 
seems flawless; unfortunately, reports from residents of areas surrounding the wind farm 
have raised complaints regarding noise pollution generated by the turbines. More 
specifically, the motion of the large blades and mechanical parts of the turbines generate 
noise that has been reported to cause annoyance, sleep disturbance and consequently 
adverse health effects. Therefore, to ensure that residents living near wind farms are not 
subjected to excessive noise-related disturbance, it is important to identify potentially 
disturbing wind farm noise components. Moreover, suitable methods for quantifying these 
components are required. Acceptable threshold levels also need to be defined to 
determine the prevalence of potential noise disturbance.

Literature has it that the presence of amplitude modulation in wind farm noise is the result 
of annoyance. Presently, an extensive review of existing methods for AM detection and 
quantification can be found in various studies. Of particular interest is the IOA 'reference 

https://advanceseng.com/audible-thumping-from-wind-farms-can-travel-up-to-3-5-km/
http://www.sbwire.com/?utm_source=djournal&utm_medium=feed&utm_campaign=distribution
http://www.sbwire.com/press-releases/advances-in-engineering-feature-audible-thumping-from-wind-farms-can-travel-up-to-35-km-1280117.htm?utm_source=djournal&utm_medium=feed&utm_campaign=distribution
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method' that incorporates various concepts, can be automated thus allowing analysis over 
long time periods, and is robust to background noise contamination, thus reducing the 
instances of false positives.

Overall, it is important to determine how often amplitude modulation is present at 
residential locations near a wind farm. In this view, Australian researchers from the 
Flinders University: Dr. Kristy Hansen, Phuc Nguyen, Dr. Branko Zajamsek, Prof. Peter 
Catcheside, in collaboration with Prof. Colin Hansen at The University of Adelaide studied 
the prevalence and characteristics of wind farm AM of a certain windfarm in Australia. 
Their goal was to determine how often AM occurred at various distances from the wind 
farm and to assess the suitability of the IOA 'reference method' for detecting low-frequency
amplitude modulation of a tone that is generated by wind turbines. Their research work is 
currently published in Journal of Sound and Vibration and featured in Advances in 
Engineering as a key scientific article.

Their approach involved outdoor measurements for a total of 64 days at 9 different 
residences located between 1 and 9 km from the nearest wind turbine of a South 
Australian wind farm, which at the time of measurements was made up of 37 operational 
turbines, each with a rated power of 3 MW. The motivation for their analysis was to 
investigate the prevalence of a low-frequency 'thumping' or 'rumbling' noise that had been 
mentioned in complaints from residents.

The authors reported that an audible indoor low-frequency tone was amplitude modulated 
at the blade-pass frequency for 20% of the time up to a distance of 2.4 km. In addition, 
they found that the audible amplitude modulation occurred for a similar percentage of time 
between wind farm percentage power capacities of 40 and 85%, indicating that it was 
important that the AM analysis should not restricted to high power output conditions only.

In summary, the study investigated the prevalence and characteristics of wind farm 
amplitude modulation at 9 different residences located near a South Australian wind farm. 
Their work showed that, despite the number of amplitude modulation events being 
recorded to reduce with distance, audible indoor amplitude modulation still occurred for 
16% of the time at a distance of 3.5 km. At night-time, audible amplitude modulation 
occurred indoors at residences located as far as 3.5 km from the wind farm for up to 22% 
of the time. In a statement to Advances in Engineering, Dr. Kristy Hansen pointed out that 
the adopted approach was successful, although more research was needed to quantify the
annoyance and sleep disturbance potential of the recorded type of tonal amplitude 
modulation.

This story has been featured at Advances in Engineering:

https://advanceseng.com/audible-thumping-from-wind-farms-can-travel-up-to-3-5-km/

About Advances in Engineering
Advances in Engineering is the leading source of trustworthy and timely engineering 
research news. It continues to feature the very best in research paper across the sciences,
with articles that consistently rank among the most cited in the world. Advances in 
Engineering select research papers that are most influential in their scientific fields or 
across fields and that will significantly advance scientific understanding. Selected papers 
tend to present novel and broadly important data, or concepts.
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research on wind farm noise and its effects on people. In 2016, she was part of
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His research work involves quantification and characterisation of wind farm noise based on long-
term measurements of acoustical and meteorological data. The results of his study are expected to 
fill the current gap in knowledge related to the quantification of wind farm noise characteristics and 
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their prevalence, which is expected to improve quality of life for residents living near wind farms 
and to encourage a sustainable development.

Branko Zajamsek is currently a Research Associate at the Adelaide Institute 
for Sleep Health, Australia. He graduated with a PhD in experimental aeroacoustics in 2017 at the 
University of New South Wales in Sydney, during which he was studying aeroacoustic noise 
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farm noise and effects of environmental noise on sleep. He has over 30 publications in top-tier 
acoustic journals and conference proceedings.
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PhD in exercise physiology and worked in a range of exercise physiology, respiratory and sleep
scientific support roles before joining the Adelaide Institute for Sleep Health (AISH), where he now
leads a multi-disciplinary team of sleep and respiratory researchers. His work is mainly focused on
understanding  physiological  processes  underpinning  respiratory  and cardiovascular  disturbances
during  sleep  towards  direct  translation  into  improved  measurements,  diagnostic  and  treatment
approaches for a range of sleep and breathing problems. He is currently involved in a range of
clinical trials and leading physiology studies to improve breathing effort assessment in sleep and
during mechanical ventilation and a large 5-year project investigating environmental noise effects
on sleep.
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He has over 300 publications in scientific journals and conference proceedings, is on the editorial
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wind farm noise.

Reference

Kristy L. Hansen, Phuc Nguyen, Branko Zajamšek, Peter Catcheside, Colin H. Hansen. 

Prevalence of wind farm amplitude modulation at long-range residential locations. Journal of
Sound and Vibration, volume 455 (2019) page 136–149.

Go To Journal of Sound and Vibration 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X19302718
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X19302718
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022460X19302718


På uppdrag av: Eno Energy AB 

Beställarens kontaktperson: Jens Åberg 

Version/datum: 2018-04-20 

 

 

 

 

Calluna AB (org.nr: 556575-0675) Projektledare: Olof Rosenqvist 
Linköpings slott, 582 28 Linköping Författare: Johan Storck & Staffan Nilsson 
Hemsida: www.calluna.se Kvalitetssäkring: Jakob Sörensen 
Telefon (växel): +46 13-12 25 75 Intern projektkod: ORT0026 
 Foton: © Calluna AB om inget annat anges 
 Rapporten bör citeras såhär: Storck, J. & Nilsson, S. 2018. Fågelinventering vid Vimmelstorp 2017. 

Fågelinventering vid Vimmelstorp 
2017 
Inför planerat anläggande av vindkraftverk 

	

Inledning 
I	området	kring	Vimmelstorp	planeras	en	vindkraftspark.	Med	anledning	av	detta	utförde	
Calluna	en	inventering	av	tidighäckande	rovfåglar	och	ugglor	i	området	under	2013	(Björklind	
2013).	Det	inkluderades	då	även	en	förstudie.	Under	2017	kompletterades	detta	med	en	ny	
inventering	av	örnar,	skogshöns,	lommar	och	nattskärra.		

Området	inom	1	km	radie	från	planerade	vindkraftverk	ligger	över	högsta	kustlinjen	och	är	en	
flack	nord-sydlig	dalgång	med	produktionsskog,	våtmarker	och	mindre	sjöar,	samt	kulturmark.	
Dalgången	med	de	planerade	verken	är	lätt	överblickbar	från	höjderna.	I	västra	kanten	av	5	km-
radien	löper	Nissans	dalgång.	

Metod 
Metoden	följde	instruktionerna	för	örn-,	skogshöns-,	lom-	och	nattskärreinventering	i	Haas	m.fl.	
(2015).	Föutom	för	örn	omfattade	inventeringsområdet	1	km	radie	från	de	planerade	
vindkraftverken.	

Örnspaning	utfördes	under	tidig	vår	från	strategiska	platser	med	bra	utsikt.	Ambitionsnivån	var	
att	täcka	av	upp	till	3	km	från	planerade	verk.	

Skogshöns	inventerades	genom	aktivt	eftersök	av	spelplatser	inom	området	i	början	av	maj.	

Lommar	inventerades	genom	att	sjöar	inom	och	i	direkt	anslutning	till	vindkraftsområdet	
besöktes	vid	midsommartid.	

Nattskärra	inventerades	nattetid	genom	att	spelande	fåglar	lyssnades	efter	vid	midsommartid.		
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Resultat 

Örn	

Inventeringen	utfördes	mellan	klockan	08:30	och	15:30	den	9	och	den	30	mars	2017.	Vid	
inventeringstillfällena	var	det	måttlig	vind,	halvklart	och	3OC.	

Inom	vindkraftsområdet	observerades	enbart	2	ormvråkar	som	termikflög	några	varv	för	att	
sedan	röra	sig	norrut.	Utanför	1	km-radien	noterades	en	havsörn	som	passerade	öster	om	
området,	med	riktning	åt	sydost.	Det	gjordes	även	en	observation	av	en	adult	havsörn	som	
passerade	Hallasjön	vid	besöket	den	28	juni.		

Observationerna	redovisas	på	karta	1	i	kartbilagan.	

Skogshöns	

Inventeringen	utfördes	mellan	klockan	04:00	och	09:00	den	3	och	4	maj	2017.	Vid	
inventeringstillfällena	var	det	svag	vind,	soligt	och	1OC.	

En	spelplats	med	7	orrtuppar	identifierades	på	Kronobomossen	i	områdets	nordvästra	del.	Fler	
orrar	observerades	på	tre	platser	spritt	inom	den	södra	delen	av	området,	totalt	5	tuppar	och	2	
hönor.		

Orre	är	upptagen	i	fågeldirektivets	bilaga	1	och	använder	sig	likt	tjäder	av	spelplatser.	Större	och	
mer	betydelsefulla	spel	återfinns	ofta	på	relativt	opåverkade	myrar	och	mossar.	
Rekommendationen	är	att	spelplatser	med	regelbundet	mer	än	fem	tuppar	ska	skyddas	med	
minst	1	000	m	säkerhetszon.	

Ett	tjäderpar	påträffades	vid	Barkamossen	alldeles	utanför	1	km-radien	i	nordväst,	och	det	är	
sannolikt	att	häckning	sker	i	närheten.	En	ensam	tjädertupp	observerades	också	centralt	i	
området,	nordväst	om	byn	Vimmelstorp.	

Observationerna	redovisas	på	karta	2	i	kartbilagan.	

Lom	

Inventeringen	utfördes	mellan	klockan	12:00	och	18:00	den	28	och	29	juni	2017.	Vid	
inventeringstillfällena	var	det	svag	till	måttlig	vind,	halvklart	och	15	-	18OC.	

Inga	lommar	observerades	i	de	närliggande	sjöarna.	

Nattskärra	

Inventeringen	utfördes	mellan	klockan	22:00	och	02:00	den	28	och	29	juni	2017.	Vid	
inventeringstillfällena	var	det	svag	till	måttlig	vind,	klart	och	10	-	12OC.	

Spelande	nattskärror	noterades	på	tre	platser;	dels	två	stycken	vid	Kronobomossen	500	m	
väster	om	de	nordligaste	planerade	vindkraftverken,	dels	en	fågel	rakt	väster	om	byn	
Vimmelstorp	i	närheten	av	de	centralt	belägna	planerade	vindkraftverken	och	slutligen	en	fågel	
väster	om	Tånga.		

SOF-BirdLife	rekommenderar	att	täta	bestånd	av	försiktighetsskäl	bör	undantas	från	
vindkraftsutbyggnad	och	även	om	vi	inte	rekommenderar	direkta	skyddsavstånd	så	håller	vi	till	
viss	del	med.	Vi	rekommenderar	att	täta	bestånd	av	nattskärra	i	naturliga	miljöer,	såsom	
hällmarkstallskog	eller	gles	tallskog	på	mossar	och	motsvarande,	bör	undantas	från	
vindkraftutbyggnad.		

Observationerna	redovisas	på	karta	3	i	kartbilagan.	
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Slutsatser 
Vid	Callunas	inventering	har	inga	observationer	gjorts	som	visar	på	häckningar	av	örnar	eller	
andra	rovfåglar	inom	en	3	km-radie	från	det	planerade	vindkraftsområdet.	Havsörn	och	
ormvråk	rör	sig	i	närområdet,	men	det	förefaller	inte	som	att	de	står	i	direkt	konflikt	med	en	
vindkraftsetablering.	

Callunas	inventering	visar	att	orre	och	tjäder	förekommer	spritt	inom	vindkraftsområdet,	med	
en	större	spelplats	för	orre	på	Kronobomossen	och	med	ströfynd	av	båda	arterna	runt	om	i	
trakten.	Spelplatsen	ligger	dock	lägre	i	landskapet,	på	en	mosse,	skiljt	från	den	omkringliggande	
högre	liggande	produktionsskogen	och	berörs	inte	i	någon	större	utsträckning	av	de	planerade	
vindkraftverken.	Utifrån	detta	bedömmer	vi	att	avståndet	till	närmaste	vindkraftverk	är	
tillräckligt	även	fast	det	understiger	1000	meter.			

Även	tjäderparet	höll	till	i	detta	delområde.	Att	det	rör	sig	orre	och	tjäder	i	skogarna	kring	
vindkraftområdet	är	förväntat.	Av	störst	vikt	är	att	spelplatserna	undviks.	

Nattskärror	förekommer	inom	området	med	viss	spridning	men	inte	i	några	täta	bestånd.	De	
fåglar	som	observerats	i	anslutning	till	den	produktionspräglade	skogen	kommer	att	flytta	till	
nya	områden	då	de	gamla	börjar	tätna	och	växa	igen.	Inga	vindkraftverk	är	planerade	ute	på	
Kronobomossen	som	bedöms	vara	den	viktigaste	platsen	för	nattskärra	inom	det	inventeerade	
området.	I	och	med	detta	bedömmer	vi	att	förekomsten	av	nattskärra	inte	kommer	att	påverkas	
av	en	etablering	av	vindkraft	i	området.		

Då	lom	saknas	i	närområdet	berörs	inte	dessa.	

Sammantaget	förefaller	det	inte	som	att	fågelfaunan	kommer	att	påverkas	i	någon	större	
utsträckning	av	en	vindkraftsetablering	enligt	föreslagen	plan.	

	

Referenser 
Björklind,	R.	2013.	Pm	Inventering	av	tidigt	häckande	rovfågel	i	Vimmelstorp	2013.	Calluna	AB.	

Haas,	F.,	Ottvall,	R.	&	Green,	M.	2015.	Metodkatalog	för	fågelinventering	vid	Vattenfalls	vindkrafts-
projektering	i	Sverige.	Vattenfall.	
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Karta 3. Nattskärra 
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SAMMANFATTNING 

Denna miljökonsekvensbeskrivning innehåller verksamhetsbeskrivning och bedömning av konsekvenser 
för människors hälsa och miljön avseende vindkraftspark Vimmelstorp. Den planerade vindkraftsparken 
är lokaliserad ca 5 km öster om Skeppshult och 5 km sydöst om Smålandsstenar i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Projektet omfattar 9 vindkraftverk, vart och ett med en maximal totalhöjd om 200 me-
ter. Turbinerna kommer att placeras inom 100 meter från angivna koordinater.  

Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av servicevägar, anläggning av uppställningsplat-
ser och logistikytor, internt elnät, transformator- och kopplingsstationer samt servicebyggnader. Det 
interna vägnätet kommer att uppgå till totalt ca 9,5 km. 

Syftet med verksamheten är att producera elkraft från vindenergi. Vindkraft i drift ger inte upphov till 
några utsläpp av koldioxid, partiklar och andra föroreningar vilket gör den till en av de renaste energi-
källorna. De nio vindkraftverken beräknas producera ca 104 600 MWh förnybar el per år under den 
tekniska livslängden på minst 20 år.  

Projektområdet domineras av produktionsskog, främst av yngre karaktär, samt hyggen. Även våtare 
skogsområden finns i området, med mossar dominerade av tall. Vindkraftverken planeras generellt i 
yngre till medelålders skog och på hyggen. Området är beläget ca 170-190 meter över havet. 

Projektet har god överensstämmelse med nationella, regionala och kommunala planer, mål och pro-
gram. Området omfattas inte av några riksintressen. Det finns inte heller några riksintresseområden 
närmare än 6 km från etableringsplatsen. Nedan sammanfattas bedömningen av projektets konsekven-
ser.  

Klimat 
Under drift ger inte vindkraften upphov till några utsläpp av växthusgaser bortsett från en försumbar 
mängd koldioxid från servicefordon. Den beräknade elproduktionen från projekt Vimmelstorp kan 
komma att medföra en utsläppsbesparing på 13 100 ton CO2-ekv/år. Besparingen är mer än 18 gånger 
större än det samlade utsläppet från tillverkning, byggnation och avveckling. Konsekvenserna för klima-
tet bedöms som positiva.  

Naturmiljö 
Inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken finns två små Natura 2000-områden och ett 
naturreservat. Inget av dessa skyddade områden kommer att påverkas fysiskt av verksamheten.  

Inom projektområdet finns ett antal mindre bäckar där generellt strandskydd gäller. Flera av vindkraft-
verken kan komma att placeras inom strandskyddad yta och väg kommer att anläggas och /eller förstär-
kas över vattendrag. Aktiviteterna bedöms inte påverka strandskyddets syfte negativt.  

Projektområdet utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har be-
gränsade naturvärden. Området är dock bitvis rikt på våtmarker med låga eller vissa naturvärden. De 
lägsta naturvärdena återfinns i projektområdets södra delar och de högsta runt Tronebosjön, ca 850 
meter väster om närmaste vindkraftverk. Våtmarkerna är till största del dikade och påverkade av inten-
sivt skogsbruk.  

Planerade vägsträckningar samt verksplaceringar med ansökt flyttmån har naturvärdesinventerats. De 
identifierade naturvärdena är av klass 2 och 3 och är huvudsakligen kopplade till att skogsmarken är våt. 
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Naturvärdesobjekten, oavsett klassning, har undantagits från den ansökta flyttmånen. Ett flertal skydds-
åtgärder presenteras i denna MKB för att minimera påverkan på områdets naturvärden. Med tillämp-
ning av dessa åtgärder bedöms konsekvenserna för lokala naturvärden bli obetydliga till små under 
byggnationen och obetydliga under driften.  

Fåglar 
Fåglar inventerades i projektområdet år 2013 och 2017. En uppdaterande skrivbordsstudie genomför-
des 2019. Flyttstreck av framför allt grågås förekommer över projektområdet. Nattskärra förekommer 
spritt i området men inte i några täta bestånd. Storlom har tidigare förekommit i flera av de omgivande 
sjöarna men har inte kunnat konstateras finnas kvar.  

Tjäder och orre förekommer spritt i området. För orre har en relativt stor spelplats identifierats på Kro-
nobomossen. Spelplatsen ligger biotopmässigt väl skiljt från vindkraftverken men kan påverkas negativt 
av rörliga skuggor. Skuggstyrning kommer att användas på tre av vindkraftverken för att begränsa på-
verkan. Sammantaget bedöms konsekvenserna för fågelfaunan som små både under byggnation, drift 
och avveckling. 

Fladdermöss 
98 % av de fladdermöss som omkommer vid vindkraftverk i Nordeuropa tillhör någon av åtta högriskar-
ter. Dessa arter är anpassade för jakt på mer eller mindre hög höjd i fria luften ovan trädtopparna. 
Fladdermöss inventerades i och runt projektområdet år 2013 och 2014. Elva arter påträffades vilket kan 
anses vara en hög artrikedom för denna typ av miljö. Dock var aktiviteten vid alla utom två undersöka 
platser låg. De vanligaste arterna i området är nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts 
fladdermus. Av de arter som noterades under inventeringen är sex att betrakta som högriskarter och 
tre är rödlistade. Ingen av de rödlistade arterna är dock klassad som högriskart.  

För att minimera risken för kollision för de högriskarter som förekommer i området används så kallad 
stoppreglering. Detta innebär att rotorn automatiskt stängs av vid låga vindhastigheter under de tider 
på året och dygnet då fladdermössen är aktiva. Detta är en av flera försiktighetsåtgärder som kommer 
att tillämpas. Konsekvenserna för fladdermusfaunan bedöms med förslagna skyddsåtgärder bli små till 
måttliga för högriskarterna (inte rödlistade) och obetydliga till små för övriga arter. 

Övrig fauna 
Olika arter påverkas i olika grad av buller, störningar och förändringar i miljön. Både vilda och domesti-
cerade djur kan bli stressade av störningar, vilket påverkar betesro och fortplantning. Störningseffekter 
antas vara mindre på tama och domesticerade djur än på vilda djur. 

I projektområdet förekommer exempelvis rådjur, älg, räv och vildsvin. Samtliga vilda däggdjur som fö-
rekommer är vanliga i det svenska landskapet och inga effekter på populationsnivå kan förväntas. Tama 
djur som får, kor och hästar har i regel god förmåga att vänja sig vid störningar från vindkraftverk. Sam-
mantaget bedöms konsekvenserna för övrig fauna under byggnation, drift och avveckling bli små.  

Kulturmiljö 
Inom 10 km från projektområdet finns tre olika områden klassade som riksintresse för kulturmiljövård, 
Synligheten från dessa kommer att vara mycket begränsad eller obefintlig. Konsekvenserna av vindkraft-
sparken på närliggande riksintressen för kulturmiljövård bedöms som obetydliga. 

Ur ett historiskt perspektiv har projektområdet varit ett utpräglat utmarksområde, med ett fåtal torp 
och backstugor. En arkeologisk utredning etapp 1 har genomfördes i området år 2013. Den södra delen 
av området är fattigt på kulturhistoriska lämningar medan den större grusväg som löper genom områ-
det, från Tronebo till Hallasjön, kantas av ett flertal lämningar. Längs med denna finns rester av gamla 
torp samt fossil åker. Ett område med fossil åker bedömdes som fornlämning och inom 



MKB Vindkraftspark Vimmelstorp 2019 
 

III 

utredningsområdet finns också två gårdstomter med anor från 1500-talet, Rem gårdstomt (fornläm-
ning) och Tronebo gårdstomt (bevakningsobjekt).  
 
En del av den nya väg som planeras till verk nummer 4 sammanfaller med Rems gamla gårdstomt, till 
följd av att omgivande terräng är mycket sank. Vägens planerade sträckning är redan starkt påverkad av 
djupa hjulspår från skogsmaskiner. Sammantaget bedöms konsekvenserna för kulturhistoriska läm-
ningar i projektområdet bli små till måttliga. 
 
Landskapsbild 
Vindkraftsparken planeras i ett storskaligt område som domineras av rationellt skogsbruk. Terrängen i 
projektområdet är kuperad med markhöjder på 170-190 meter över havet. Det barrskogsdominerade, 
böljande landskapet är till övervägande del av storskalig karaktär. På de flesta platser i landskapet skapar 
skogen slutna landskapsrum med mycket begränsad sikt.  
 
Att vindkraftverken i projekt Vimmelstorp inte placeras på markanta höjder bidrar till att begränsa syn-
ligheten från platser med skog. Synligheten blir istället störst från den bortre sidan av närliggande sjöar. 
Verken kan också komma att synas tydligt från områden med öppen mark, exempelvis jordbruksmark 
och mossar. Boende öster och sydöst om projektområdet, exempelvis i Käringanäs och Vimmelstorp, 
kommer att uppleva störst förändring i landskapsbilden. Dessa byar ligger relativt nära anläggningen 
och samtidigt på höjder med öppna siktlinjer. 
 
Konsekvenserna för landskapsbilden kan röra sig över hela spannet från positiva till stora negativa kon-
sekvenser beroende på betraktarens bakgrund och värderingar. 
 
Friluftsliv och turism 
Det finns i dagsläget ingen betydande turism i närområdet. Projektområdet används för jakt och frilufts-
liv av närboende och markägare. Det har dock inte den rekreativa karaktären av ett orört skogsområde. 
Utbredda våtmarker och kalhyggen gör stora delar av projektområdet svårtillgängligt. För dem som 
ändå använder området kan vindkraftverken dock förändra upplevelsen av området ur rekreationssyn-
punkt.  
 
Vindkraftsetableringen medför inga fysiska hinder för friluftslivet eftersom området inte kommer att 
spärras av. Ljud och rörliga skuggor från vindkraftverken kan dock förändra upplevelsen av området. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och turism bli små under drift och avveckling. För 
det lokala friluftslivet inklusive jakt bedöms konsekvenserna bli måttliga under byggnationen.  
 
Ljud 
Enligt praxis och Naturvårdsverkets rekommendationer bör den ekvivalenta ljudnivån från vindkraft inte 
överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostäder. Beräkningar av ljudutbredningen runt vindkraftsanlägg-
ningen har gjorts i enlighet med Naturvårdsverkets modell.  
 
Ljudet kan uppfattas som en olägenhet för enstaka individer och för andra inte. Konsekvenserna av 
ljudutbredningen från vindkraftsparken bedöms bli små till måttliga för boende i närområdet. Ljudnivå-
erna bör dock ses som acceptabla med hänvisning till att gällande gränsvärden kommer att innehållas.  
 
Under byggnationen och till viss del under avvecklingen kan framför allt tunga transporter i nära anslut-
ning till bostadshus uppfattas som en olägenhet. Dessa störningar uppstår under begränsad tid och un-
der dagtid, varför konsekvenserna ändå bedöms bli små. 
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Rörliga skuggor 
Enligt praxis ska tiden med rörliga skuggor vid bostäder inte överskrida 8 h/år. Denna tid beräknas över-
skridas vid 13 bostäder. För att säkerställa att de rekommenderade riktvärdena innehålls kommer de 
vindkraftverk som orsakar för höga skuggnivåer att förses med teknik för skuggstyrning. Detta är ett 
system som automatiskt stänger av rotorn då det finns risk för rörliga skuggor på de aktuella platserna. 
Då skuggstyrning kommer att användas bedöms konsekvenserna från rörliga skuggor bli obetydliga. 
 
Hinderbelysning 
Vindkraftverken ska förses med hindermarkeringar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. Vindkraftverk vars totalhöjd övers-
tiger 150 meter och som utgör parkens yttre gräns ska förses med högintensivt, vitt, blinkande ljus. I 
Vimmelstorp skulle det troligtvis bli aktuellt med fem vindkraftverk med högintensivt, vitt ljus och fyra 
med lågintensivt, fast, rött ljus. Den vita belysningen hålls tänd med maximal styrka, 100 000 candela 
(cd), under dagtid. Under skymning gryning och mörker ställs ljusstyrkan ned till som lägst 2 000 cd.  
 
Vegetationen kommer att skymma hinderbelysningen från många platser i landskapet och sikten från 
närliggande tätorter kommer vara mycket begränsad. Vissa mindre byar, exempelvis Käringanäs, Vim-
melstorp och Stjärnelid, ligger dock på höjder i landskapet och har öppna siktlinjer mot verken. De ak-
tuella byarna ligger inom 1-2 km från planerade vindkraftverk. Inom detta avstånd kan avskärmning av 
ljuset ha positiv effekt. Sammantaget bedöms konsekvenserna av hinderbelysningen bli måttliga. 
 
Elektromagnetiska fält 
All elektrisk utrustning, kablar, ledningar m.m. ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Dessa är 
inte skadliga för människor om gällande riktlinjer följs. Kablarna i det interna parknätet kommer att 
grävas ner enligt gällande branschstandard. Magnetfälten från kablarna avskärmas därmed. Konsekven-
serna av elektromagnetiska fält bedöms som obetydliga under både byggnation, drift och avveckling. 
 
Utsläpp till luft och vatten 
Under byggnation ger projektet upphov till luftutsläpp i form av t.ex. koldioxid, partiklar och kväveoxider 
från transportfordon. Det finns även en liten risk för oljeläckage från transport- och arbetsfordon. Under 
driften ger vindkraftverken inte upphov till några utsläpp till luften. Oljeläckage förekommer dock vid 
sällsynta tillfällen från växellåda och hydraulik i maskinhuset. Regelbunden service och underhåll är den 
viktigaste åtgärden för att minimera risken för utsläpp i samband med driften.  
 
Under byggnationen är konsekvenserna av utsläpp från transportfordon små till måttliga på lokal nivå. 
I ett nationellt perspektiv är utsläppen obetydliga. Under driften och avvecklingen bedöms konsekven-
serna av utsläpp till luft och vatten som obetydliga.   
 
Hushållning med mark och vatten samt övriga naturresurser 
Marken i projektområdet används för modernt skogsbruk vilket är väl förenligt med vindkraft. Platsen 
omfattas inte heller av några riksintressen. Då befintliga vägar används så långt som möjligt behöver 
minimalt med ny yta tas i anspråk vid byggnationen.  
 
Massbalans eftersträvas inom projektområdet genom att befintligt schaktmaterial från fundamentplat-
ser och diken återanvänds i möjligaste mån. Då en hög grad av återanvändning eftersträvas bedöms 
konsekvenserna för hushållningen med naturresurser under byggnationen bli små. 
 
Under driften producerar vindkraftverken förnybar el och bidrar till hushållning med ändliga naturre-
surser såsom fossila bränslen och uran. Vid avvecklingen kan samtliga delar av vindkraftverken antingen 
återanvändas eller återvinnas, samtidigt som inget farligt eller radioaktivt avfall kvarstår efter bearbet-
ning av materialen. Vägarna som lämnas kvar kan användas vid skogsbruk och friluftsliv. Under drift och 
avveckling bedöms konsekvenserna avseende hushållning med mark och vatten som positiva. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

eno energy Sweden AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av nio 
vindkraftverk på fastigheterna Vimmelstorp 1:3, 3:3, 2:2 m.fl. i Gislaveds kommun, Jönköpings län. 

Vindkraftverkens totalhöjd kommer att uppgå till maximalt 200 meter och kommer att placeras på de 
positioner som presenteras i denna MKB, med en flyttmån om 100 meter, med vissa restriktioner. Verk-
samheten är tillståndspliktig enligt Miljöbalken och har verksamhetskod B40.90 enligt Miljöprövnings-
förordningen (2013:251).  

1.2 Verksamhetsutövare 

Sökande för verksamheten är eno energy Sweden AB, helägt dotterbolag till eno Energy GmbH med 
säte i Rostock, Tyskland. Det svenska bolaget har sin bas i Helsingborg, Skåne län.  

Verksamhetsutövare Kontaktperson: 

eno energy Sweden AB Martina Köhn 

Viktoriagatan 6 072-193 00 33

252 40 Helsingborg martina.koehn@eno-energy.com 

Org.nr: 556877-9598 

www.eno-energy.com/en/ 

1.3 Historik 

Projektet ägdes och drevs ursprungligen av Hansa Vind AB. Hansa Vind genomförde en samrådsprocess 
med myndigheter, allmänhet och särskilt berörda år 2013. Under våren och sommaren 2013 genomför-
des också ett flertal utredningar i fält, däribland naturvärdesinventering, fågelinventering, fladdermus-
inventering och arkeologisk inventering.  

Våren 2014 övergick projektet till eno energy Sweden ABs ägo. eno Energy lät genomföra en komplet-
terande fladdermusinventering i området under sommaren och hösten 2014. Ett förnyat samråd med 
kommun och länsstyrelse hölls i november 2014.  

På grund av en utdragen försäljning av en fastighet i området var projektet sedan vilande under en 
längre period. En förnyad samrådsprocess genomfördes 2017 och en uppdatering av fågelinventeringen 
genomfördes 2017. Underlaget till miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram under perioden 2013-
2019.  

1.4 Mål för vindkraft och elproduktion 

Nedan redovisas internationella, nationella, regionala och lokala mål för vindkraft. Projekt Vimmelstorp 
överensstämmer mycket väl med samtliga mål.  
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1.4.1 Globala mål 

FN:s klimatkonferens som ägde rum i Paris 2015 resulterade i ett bindande globalt avtal om minskade 
utsläpp av växthusgaser (Parisavtalet). Avtalet ska börja gälla år 2020 och målet är att den globala upp-
värmningen ska begränsas till under två grader, helst till en och en halv grad. Utbyggnad av förnybar 
energi är en mycket viktig åtgärd för att uppnå målet i Parisavtalet.  
 

1.4.2 EU-mål 

EU har antagit klimatmål till 2020 och 2030. Unionens samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 
2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå. EU:s klimatmål till 2020 är en del av det 
så kallade klimat- och energipaket från 2009 och knyter an till Kyotoprotokollet. År 2014 togs de första 
besluten om EU:s klimat- och energiramverk till 2030. Ramverkets mål om 40 % lägre växthusgasutsläpp 
till 2030 utgör EU:s bidrag till Parisavtalet. Målen ska uppnås huvudsakligen genom ökad andel förnybar 
energi och energieffektivisering. År 2017 uppgick den totala energianvändningen från förnybara källor 
inom EU till 17,5 %. Målet är 20 % år 2020 och 32 % år 2030. (Europaportalen, 2019) 
 
Tabell 1. EU:s mål för växthusgasutsläpp och förnybar energi. 

Klimat och energimål för EU 2020 2030 

Minskade växthusgaser -20 % -40 % 

Andel förnybar energi 20 % 32 % 

 
Fördelningen av utsläpp av växthusgaser mellan EU-länderna baseras på ländernas ekonomiska utveckl-
ingsnivå. Det innebär att EU:s rikare länder ska minska sina utsläpp mer än EU:s fattigare länder, som 
till viss del kan öka sina utsläpp. Sverige ska minska sina växthusgasutsläpp med 40 % fram till 2030, 
jämfört med 2005 års utsläpp. (Europaportalen, 2019) 
 
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige och Europa är en central del i arbetet mot att nå klimatmålen. Även 
om Sverige har en förhållandevis hög andel förnybar el i elmixen så bidrar varje vindkraftverk till mins-
kade växthusgasutsläpp och möjlighet till export av förnybar energi till övriga Europa.  
 

1.4.3 Nationella mål 

Den 10 juni 2016 ingick Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna en blocköverskridande energiöverenskommelse. I överenskommelsen fastslås att 
Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till kon-
kurrenskraftiga priser. Den förnybara energin ska fortsätta att byggas ut. Sverige har fantastiska förut-
sättningar för förnybar elproduktion och det är rimligt att Sverige är nettoexportör av elektricitet även 
på sikt. Målet år 2040 är 100 % förnybar elproduktion. (Regeringen, 2016)  
 
Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan anger att ”Halten av växthusgaser i atmo-
sfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär 
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås." 
 
Som en del i ovanstående miljökvalitetsmål har flera etappmål satts upp. Här kan nämnas att växthus-
gasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn senast år 2030 bör vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 
1990. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.  
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1.4.4 Regionala mål 

Jönköpings län har som övergripande mål att minst 9 000 GWh förnybar energi ska produceras i länet 
år 2050. (Länsstyrelsen Jönköping, 2010) 

Ett av länets etappmål för förnybar energi anger att år 2020 ska det finnas solcells- och vindkraftsan-
läggningar som, tillsammans med el från kraftvärme, gör att Jönköpings län till minst 50 % är självför-
sörjande på el.  

1.4.5 Lokala mål 

Gislaveds kommun har en klimatstrategi som antogs 2008. I denna anges målsättningar på klimatområ-
det, bl.a. delmålet att lokalt producerad förnybar energi ska utgöra minst 20 % av den totalt omsatta 
energin år 2020. Kommunen har även en energistrategi som gäller för perioden 2011-2020. I strategin 
anges mål för ett flertal områden, bland annat förnybar energi. Lokalt producerad förnyelsebar energi 
ska utgöra minst 20 procent av den totalt omsatta energin år 2020. Det mål som är relaterat direkt till 
vindkraft anger att ett 30-tal vindkraftverk ska ha etablerats i kommunen år 2020. (Gislaved kommun, 
2011)  

1.5 Tillståndsprocessen 

Planerad verksamhet, som har verksamhetskod B40.90 enligt Miljöprövningsförordning (2013:251), krä-
ver tillstånd enligt miljöbalken.  

Tillståndsansökan föregås av ett samrådsskede då verksamhetsutövaren samråder med myndigheter, 
organisationer, allmänhet och särskilt berörda i enlighet med 6 kapitlet miljöbalken. Därefter utarbetas 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En tillståndsansökan med MKB och samrådsredogörelse lämnas 
sedan in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) i det län där verksamheten planeras.  

MPD har möjlighet att begära in kompletteringar från verksamhetsutövaren. När handlingarna bedöms 
vara kompletta kungörs ärendet och skickas på remiss till berörda myndigheter. Miljöprövningsdelegat-
ionens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.  

Tillstånd får inte lämnas av tillståndsmyndigheten om inte kommunen har lämnat sin tillstyrkan (16 kap. 
4§ MB). Tillståndsprocessen visas schematiskt i Figur 1. 

1.6 Miljökonsekvensbeskrivning 

För tillståndspliktiga verksamheter ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid upprättas. Syftet 
med en MKB är enligt Miljöbalken att ”identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som 
den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra, dels på människor, djur, växter, mark, vatten, 

Samråd MKB
Ansökan 

om tillstånd
Kungörelse Beslut

Figur 1. Tillståndsprocessen för stor vindkraftsanläggning. 

Kommunal tillstyrkan 



MKB Vindkraftspark Vimmelstorp 2019 
 

4 

luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i 
övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi” (6 kap. 3§ MB). Det ska vara möjligt 
att göra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla 

• uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra 
egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen, 

• uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden, 

• uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och 
hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller 
vidtas, 

• en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden 
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, 

• uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de ne-
gativa miljöeffekterna, 

• uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar till 
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till 
verksamhetens art och omfattning, 

• en icke-teknisk sammanfattning av 1-6, och 

• en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden. 
 

1.6.1 Avgränsningar 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar den planerade vindkraftparken inklusive vägar och kranplatser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen begränsad till de fastigheter som berörs av planerade 
vindkraftverk och vägar samt deras direkta närhet. Avseende påverkan på fåglar, fladdermöss och land-
skap bedöms konsekvenserna inom ett större område. Påverkan på människor, i form av exempelvis 
ljud, skugga och ljus, beskrivs inom 2 km. Konsekvenser utanför detta område kan anses vara försum-
bara. Påverkan på miljökvalitetsmål bedöms på nationell skala. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar 
vindkraftparkens anläggningsskede, driftskede och avvecklingsskede.  
 

1.6.2 Metoder 

Bedömningar och beräkningar i denna miljökonsekvensbeskrivning har gjorts utifrån vindkraftverk av 
typen Vestas V126, med tornhöjd 137 m och rotordiameter 126 m. Fotomontage och synbarhetsanalys 
är något äldre har gjorts för vindkraftverk av typen eno114 med tornhöjd 142 m och rotordiameter 114 
m. Båda dessa vindkraftverk utgör exempel på vad som kan bli aktuellt att bygga i området. Verk av 
andra fabrikat, med liknande tekniska förutsättningar, dvs. med ungefär samma totalhöjd, med i huvud-
sak samma källjud, bedöms inte medföra någon förändrad miljöpåverkan av betydelse.  
 

Energi 

Energiberäkningar utförs med programmet WindPRO 3.0.654. Programmet är utvecklat av Energi- och 
Miljödata i Danmark (EMD International A/S i Danmark). Uppgifter om vindförhållandena inom etable-
ringsområdet kommer från den närliggande vindkraftsanläggningen Klämman, nordöst om Reftele. 
 

Miljövärdering av el 

Vid beräkning av utsläppsbesparingar används en nordisk produktionsmix, korrigerad för export och 
import och beräknad med livscykelsiffror. Det medelvärde som används i detta avseende är 125,5 g CO2-
ekv/kWh och avser Nordisk elmix. I detta värde är även utsläpp av metan och lustgas inräknat. 
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Ljudberäkningar 

För att bedöma ljudpåverkan vid bostäder görs beräkningar i datamodeller. Beräkningar av ljudnivåer 
har utförts med hjälp av programvaran WindPRO 3.3.247 och Naturvårdsverkets modell som finns be-
skriven i ”Ljud från landbaserade vindkraftverk”. Modellen räknar med konstant medvind mot verket 
vid 8 m/s. För samtliga beräkningar har det maximala källjudet vid 8 m/s använts. Detta motsvarar ett 
”värsta fall” då ljudet normalt överröstas av bakgrundsljud vid högre vindhastigheter. 

Skuggberäkningar 

För att bedöma påverkan från rörliga skuggor vid bostäder görs beräkningar i datamodeller. Beräkningar 
av skuggutbredning har utförts med hjälp av programvaran WindPRO 3.3.247. Beräkningen som redo-
visas i denna MKB visar det förväntade värdet (inte värsta fallet). Detta värde tar hänsyn till drifttid för 
verken, vindriktning samt antalet soltimmar (solstatistik) for området. 

Programmet beräknar skuggan vid bostäder som ligger 1-2 km från verken. Beräkningen görs för en 
liggande yta av 5 x 5 meter, 1 meter ovan mark, för att motsvara en uteplats.  

Visualiseringar 

Visualiseringar ger en möjlighet att få en uppfattning om hur vindkraftverken kommer att påverka vyn 
från specifika platser i omgivningen vid de förutsättningar som gäller då respektive foto tas. Fotografi-
erna tas med ett objektiv motsvarande 50 mm brännvidd och tas med överlapp för att kunna skapa en 
lång, skarvfri panoramabild. Vindkraftverken framställs som 3D-objekt i en bild efter vindkrafttillverka-
rens storleksspecifikationer. Därefter monteras vindkraftverken in i panoramafotot och matchas för att 
överensstämma med terräng samt ljus- och färgförhållanden. 

Det rekommenderade betraktelseavståndet för visualiseringarna är bildens höjd x 2, dvs. ett betraktel-
seavstånd på 40 cm om bildens höjd är 20 cm. 

Synbarhetsanalys 

En synbarhetsanalys, även kallad ZVI (Zone of Visual Influence) visar var i det omgivande landskapet ett 
eller flera vindkraftverk kan förväntas synas. Synbarhetsanalysen tas fram med hjälp av programvaran 
WindPRO. Som ingångsvärden används vindkraftverkens dimensioner och höjd över havet samt omgi-
vande terränghöjder och skogshöjder. Analysen redovisas i kartformat och ger en uppfattning om vilka 
landskapsrum som kan få en visuell påverkan av vindkraftverken. Modellen är grov och synligheten va-
rierar i takt med att skog avverkas och växer upp.  

Geografiska data 

För lokalisering och identifiering av de i dagsläget kända intressen som kan vara av vikt vid en vindkrafts-
etablering används det digitala datautbud som tillhandahålls av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Läns-
styrelsen, Riksantikvarieämbetet, SMHI m.fl. 

Utöver sedan tidigare kända intressen har platsspecifika utredningar genomförts för att fördjupa kun-
skaperna och möjliggöra en konsekvensbedömning.  

Utredningar och inventeringar 

Följande utredningar och inventeringar har genomförts i syfte att undersöka förutsättningarna för en 
vindkraftsetablering vid Vimmelstorp: 
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• Naturvärdesinventering, 2013, Calluna AB 

• Kompletterande naturvärdesinventering, 2019, MiljöNavigatören Väst 

• Fågelinventering, 2013, uppföljning 2017, Calluna AB 

• Fladdermusinventering, 2013 och 2014, Calluna AB 

• Arkeologisk utredning etapp 1, 2013, Jönköpings läns museum 
 

1.6.3 Modell för bedömning av konsekvenser 

Miljökonsekvensbedömningen omfattar en rad områden från påverkan på naturmiljö och kulturmiljö till 
buller och hushållning med naturresurser. Konsekvenserna har bedömts enligt skalan stora, måttliga, 
små, obetydliga och positiva konsekvenser.  
 
 
Positiva konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken ger en positiv påverkan för be-
dömd aspekt. 
 
Obetydliga konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken endast medför påverkan av 
liten art och omfattning som i stort saknar betydelse för bedömd aspekt. 
 
Små konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken påverkar berörd aspekt i begränsad 
omfattning och att vindparken kan anläggas utan risk för skada eller olägenhet för miljön eller männi-
skors hälsa. 
 
Måttliga konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken påverkar berörd aspekt och kan 
innebära risk för skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa. 
 
Stora konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken påtagligen påverkar berörd aspekt 
och kan innebära risk för skada eller olägenhet av stor betydelse för miljön eller människors hälsa. 
 

1.6.4 Sakkunskap 

Verksamhetsutövaren ska se till att miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med den sakkunskap som 
krävs. Kravet finns i 15 § miljöbedömningsförordningen. Nedan beskrivs kortfattat nyckelpersonernas 
sakkunskap och erfarenhet.  
 
Hanna Lind, MiljöNavigatören Väst, har samordnat samrådsprocess och externa utredningar samt för-
fattat och gjort samtliga bedömningar i denna MKB. Hanna har en kandidatexamen i miljövetenskap 
från Göteborgs Universitet samt en Yh-examen från utbildningen ”Projektering inom vindkraft”, Folku-
niversitetet. Miljö- och tillståndskonsult med 8 års erfarenhet i vindkraftbranschen.  
 
MKB:n har kvalitetsgranskats av Victoria Nord, miljötekniker och aktiv miljökonsult i enskild firma.  Victo-
ria har 13 års erfarenhet som miljö- och tillståndskonsult i vindkraftsbranschen.  
 
Inventeringar av naturvärden, fåglar och fladdermöss har genomförts av Calluna AB, välrenommerad 
naturmiljökonsult sedan 1992. Calluna har genomfört intern kvalitetsgranskning för samtliga rapporter. 
Inventering av arkeologiska värden har genomförts av Jönköpings Läns museum. Fotomontage har tagits 
fram av Martin Johansson, FaloVind AB, med mer än 13 års erfarenhet av visualiseringar, animeringar 
och synbarhetsanalyser. Ljud- och skuggberäkningar samt produktionsberäkningar har tagits fram av 
Mikael Palmqvist, Wind Sweden, vindanalytiker med mer än 13 års erfarenhet. Synbarhetsanalys har 
genomförts av eno Energys Vind- och siteexperter i Rostock.   
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2 PROJEKTBESKRIVNING 

Nedan beskrivs projektets lokalisering, utformning, alternativ utformning och vindförhållanden. Vidare 
redogörs för rådande markanvändning och planförhållanden.  

2.1 Verksamheten och dess syfte 

Denna miljökonsekvensbeskrivning omfattar nio vindkraftverk, vart och ett med en maximal totalhöjd 
på 200 meter. Verksamheten innefattar även följdverksamheter i form av servicevägar, anläggning av 
kranplatser och uppställningsplatser, internt elnät, transformator- och kopplingsstationer samt service-
byggnader. I verksamheten ingår också all den skogsavverkning som behövs för anläggning av ovan 
nämnda byggnader och infrastruktur. Syftet med verksamheten är att omvandla vindenergi till förnybar 
elenergi. 

2.2 Lokalisering 

Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad ca 5 km öster om Skeppshult och 5 km sydöst om Små-
landsstenar, i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Projektets lokalisering visas i Figur 2.  

Projektområdet domineras av produktionsskog, främst av yngre karaktär. Även våtare skogsområden 
finns i området, med mossar dominerade av tall. Vindkraftverken planeras generellt i yngre till medel-
ålders skog och på hyggen. Området är beläget ca 170-190 meter över havet.  

2.3 Omfattning och utformning 

Utformningen av den planerade verksamheten visas i Figur 3. Den planerade vindkraftsparken utgörs 
av 9 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 meter. Vindkraftverken planeras på de koordinater 
och fastigheter som visas i Tabell 2, med en flyttmån om 100 meter. I flyttmånen finns vissa inskränk-
ningar för naturvärden. Den faktiska flyttmånen runt respektive verk visas i Figur 3. 

Utformningen har tagits fram med hänsyn till naturvärden, kulturvärden, befintliga vägar, höjd- och 
vindförhållanden, strandskydd och ljudutbredning. 

Tabell 2. Vindkraftverkens koordinater samt aktuella fastighetsbeteckningar. 

Vindkraft-
verk 

N E Z (m) Fastighetsbeteckning 

1 6332902 407341 189 Reftele-Rem 2:1 

2 6330064 407000 184 Vimmelstorp 1:5-2 

3 6330568 407350 179 Vimmelstorp 3:3 

4 6332332 406980 192 Reftele-Rem 2:1 

5 6331149 407669 186 Vimmelstorp 1:3 

6 6331510 407242 187 Vimmelstorp 2:2-2 

7 6330223 406627 183 Skatekull 1:4 

8 6332499 407420 190 Reftele-Rem 2:1 

9 6330793 407055 183 Vimmelstorp 1:3 

I projektområdet finns ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar som kan användas vid byggnation, service 
och avveckling. Vindkraftsparkens vägnät kommer att ha en total längd på 9,5 km. Huvudvägen genom 
området är av god kvalitet och kräver endast mycket begränsade åtgärder. Ny väg planeras ca 1,7 km 
av sträckan.  
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Figur 2: Projektets lokalisering 5 km sydöst om Smålandsstenar. 
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Figur 3. Utformning av vindkraftspark Vimmelstorp inklusive anpassad flyttmån.  
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2.4 Vindresurser 

Uppsala Universitet har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en modell för beräkning av den 
potentiella vindenergin. Modellen kallas MIUU-modellen och har använts till en landsomfattande kar-
tering av vindresurserna på olika höjder och med en rumslig upplösning på 0,25 km (Energimyndigheten, 
2011) 

Medelvinden i projektområdet uppskattas i vindkarteringen till ca 6,7-7,1 m/s på 100 meters höjd över 
markytan och 7,2-7,7 m/s på 120 meters höjd.  

Mer exakta siffror kan man få fram genom att titta på vindstatistik från närliggande vindkraftverk. I pro-
duktionsberäkningarna för projekt Vimmelstorp har vindstatistik från de två verken i projekt ”Klämman” 
nordöst om Reftele använts. Efter omräkning till förutsättningarna i Vimmelstorp kan man dra slutsatsen 
att medelvinden på 137 meters navhöjd är ca 7 m/s. Detta är goda vindförhållanden som ger betydande 
produktion av förnybar el.  

Projekt Vimmelstorp i ansökt utformning beräknas ge en årlig elproduktion på 104 600 MWh/år vid 
byggnation av 9 turbiner av typen Vestas V126 med totalhöjden 200 m. Detta motsvarar elförbruk-
ningen i ca 5 200 villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh.  

2.5 Ägarförhållanden och markanvändning 

Fastigheterna där vindkraftverken planeras ägs av privatpersoner och lokala företag med vilka nyttjan-
derättsavtal har upprättats. Den huvudsakliga markanvändningen utgörs av modernt skogsbruk och de-
lar av projektområdet präglas av stora hyggen. Genom området löper en enskild väg i gott skick och 
flertalet skogsbilvägar i varierande skick. Det finns också en nedgrävd naturgasledning i området.  

Figur 4. Enskild väg i gott skick som löper genom projektområdet. Foto: MiljöNavigatören Väst. 
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Figur 5. Större hygge där vindkraftverk nummer 8 planeras. Foto: MiljöNavigatören Väst. 

2.6 Närliggande vindkraftsprojekt 

Det finns i dagsläget inga andra kända vindkraftsprojekt i planerings-, tillstånds- eller byggfas i närom-
rådet. Det finns dock två uppförda verk i drift, nordöst om Reftele. Verken ligger drygt 10 km nordöst 
om planerad vindkraftspark och går under benämningen Klämman.  

2.7 Kommunala planer och mål 

Projektområdet i sig omfattas inte av detaljplan, fördjupad översiktsplan eller områdesbestämmelser. 
Däremot påverkas vindkraftsprojektet av den kommunala översiktsplanen, Gislaveds klimat- och ener-
gistrategier samt närbelägna tätorters fördjupade översiktsplaner.  

2.7.1 Översiktsplan 

Gislaveds kommun har inte antagit någon specifik vindbruksplan. Istället har vindkraft lyfts in i översikts-
planen som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2016 (ÖP 2016). Projektområdet är inte 
markerat för någon särskild markanvändning. Tronebosjön med tillhörande våtmark, strax väster om 
planerade vindkraftverk, är markerad som värdefull våtmark.   

Vindkraft behandlas kortfattat i planen under avdelningen Energi. Kommunen gör i planen några gene-
rella ställningstaganden avseende vindkraft.  

• Gislaveds kommun är positiv till vindbruk.

• Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det
blåser bra, där andra väsentliga intressen inte störs eller i redan påverkade områden.

• Etableringar av vindkraftverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas.

• Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden påver-
kas.

• Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter.
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• Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer be-
gränsas och störningar minimeras 

• Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. 

• Vindkraftsetablering som bryter en flygplats hinderfria zon tillåts inte. 

• Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så att 
andra regionala och lokala intressen inte störs. 

 
I underlagsmaterialet till översiktsplanen finns en bedömning av olämpliga platser för vindkraft. Denna 
är mycket schematisk och utesluter platser med bland annat höga natur- och friluftsvärden. Projektom-
rådet är inte markerat som olämpligt.  
 

2.7.2 Vindkraftspolicy 

Gislaveds kommun antog en vindkraftspolicy år 2008. I policyn fastslogs några huvudprinciper för vind-
kraftsetablering i kommunen. Principerna har ersatts av ÖP 2016 och behandlas inte vidare här.  
 

2.7.3 Klimatstrategi och Energistrategi 

Gislaveds kommun har en klimatstrategi som antogs 2008. I denna anges målsättningar på klimatområ-
det, bl.a. delmålet att lokalt producerad förnybar energi ska utgöra minst 20 % av den totalt omsatta 
energin år 2020. Kommunen har även en energistrategi som gäller för perioden 2011-2020. I strategin 
anges mål för ett flertal områden, bland annat förnybar energi. Det mål som är relaterat till vindkraft 
anger att ett 30-tal vindkraftverk ska ha etablerats i kommunen år 2020.  
 

2.7.4 Fördjupad översiktsplan 

Närmaste område där det finns fördjupad översiktsplan är Smålandsstenar och Skeppshult, ca 5 km 
nordväst om projektområdet. Den gällande planen antogs av kommunfullmäktige 2018-11-29. Planen 
sträcker sig bara precis runt tätorterna och berör inte projektområdet. Planen drar upp strategin för 
tätorternas långsiktiga utveckling och markanvändning. Fokus ligger på bland annat bostadsbrist, be-
byggelsestruktur, infrastruktur och näringsliv. Nya områden för bostäder och industrier pekas ut i pla-
nen. Bland annat öppnar planen upp för att Smålandsstenars flygfält ska kunna utvecklas.  
 

2.8 Överrensstämmelse med kommunala planer och mål 

Projektet stämmer mycket väl överens med den markanvändning och de riktlinjer för vindkraft som 
anges i översiktsplanen. Den enda punkt där viss konflikt föreligger är kommunens ställningstagande att 
behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. Tekniken för behovsstyrd hinderbelysning är i 
praktiken inte tillgänglig för användning i Sverige då Försvarsmarken motsätter sig användning av tekni-
ken.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla kommunens mål att lokalt producerad förnybar energi ska utgöra minst 
20 % av den totalt omsatta energin år 2020 och att ett 30-tal vindkraftverk ska ha etablerats i kommunen 
år 2020.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult står inte i konflikt med projektet. 
De nya bostadsområden som är markerade i planen kommer inte att utsättas för ljud eller rörliga skug-
gor från vindkraftverken. Planen öppnar upp för att Smålandsstenars flygfält ska kunna utvecklas. Det 
framgår inte om denna utveckling avser flygfältets fysiska utbredning på marken eller en teknisk utveckl-
ing från visuell till instrumentell flygplats. En instrumentell flygplats ställer större krav på hinderfrihet i 
luftrummet, vilket skulle kunna påverka de norra delarna av vindkraftsparken.  
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2.9 Säkerhetsavstånd till infrastruktur 

Vindkraftverk måste samspela med övrig infrastruktur i samhället. Det är därför viktigt att anpassa pla-
ceringar av verk och vägar efter exempelvis luftfartens intressen, järnväg, olika typer av markförlagda 
och luftburna ledningar samt radiolänkstråk. Här redogörs kortfattat för de infrastrukturintressen som 
har utretts i samband med projektet. För mer information, se Bilaga 2: Samrådsredogörelse.  

2.9.1 Luftfart och totalförsvaret 

Vindkraft kan påverka bl.a. hinderfria sektorer och inflygningsprocedurer runt både civila och militära 
flygplatser. Även övriga delar av den militära verksamheten kan påverkas. Projektområdet ligger inom 
MSA-yta för Halmstads flygplats. Detta medför dock inga höjdrestriktioner för vindkraftverken i Vim-
melstorp. Projektet ligger även inom MSA-yta för Haghults övningsflygplats där försvaret har verksam-
het. Flygplatsens stoppområde för höga objekt ligger dock ca 6 km öster om planerade vindkraftverk. 
Försvaret har inte meddelat några restriktioner med hänsyn till sin verksamhet.  

Smålandsstenar flygfält bedriver sportflygverksamhet strax utanför Smålandsstenar. I remissvar har flyg-
platsen angett att vindkraftverk 1,4,8 och 6 kommer i flygplatsens trafikvarv, vänstervarv för bana 22, 
samt inverkar på sektorerna som ger lägsta tillåtna höjd för landning vid sämre väder.  

Bedömningen bygger på en gammal utredning från 2010 som gjorts för det fall flygplatsen uppgraderas 
från VFR till instrumentflygplats. Luftfartsverket har tillfrågats i det specifika fallet och anser att bedöm-
ning ska göras utifrån nuvarande och godkänd användning. För nuvarande, godkänd användning av flyg-
platsen föreligger ingen konflikt.  

2.9.2 Kraft- och gasledningar 

Kraftledningar förekommer som markförlagda kablar och luftburna ledningar. Transportstyrelsen re-
kommenderar att vindkraftverk inte placeras närmare luftburna elledningar än 200 meter från verkets 
periferi (rotorbladets spets). Det finns inga luftledningar inom riskavstånd från de planerade vindkraft-
verken i Vimmelstorp.  

Vid markarbeten under byggnation är det viktigt att ta hänsyn till nedgrävda ledningar av olika slag. 
Swedgas AB äger en högtrycksledning med naturgas som löper genom projektområdets huvudsakliga 
genomfart. Gasledningen exakta position är sekretessbelagd och redovisas därför inte här.  

Ledningen påverkar inte möjligheten att använda befintliga vägar eller genomföra markarbeten. Dock 
kommer anläggningsarbeten runt ledningen att ske i samråd med Swedgas. Ledningen kan behöva sät-
tas ut i fält och byggrestriktioner runt ledningen beaktas.  

2.9.3 Radiolänkstråk 

Radiolänkstråk finns i luftrummet över hela landet. Huvuddelen av radiolänkarna i Sverige ingår i mobi-
loperatörernas nät för att förbinda mobilbasstationer med det övriga nätet. Men de kan även användas 
för andra punkt-till-punkt-förbindelser både i allmänna kommunikationsnät och i företagsnät. 

Radiolänkstråk kan störas om vindkraftverk placeras för nära och det finns därför flera olika säkerhets-
avstånd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, TeliaSonera AB, Hi3G Access AB och Net4Mo-
bility HB har frekvenstillstånd för användning av radiolänk över hela landet. Utöver dessa har 3G Infra-
structure Services AB (3GIS) tillstånd för radiolänkstråk inom 2 km från vindkraftverken i Vimmelstorp.  
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Tre/Hi3G Access har ett radiolänkstråk som påverkas av vindkraftverk 1. Verket skulle behöva flyttas ca 
150 meter åt söder, något som inte är möjligt p.g.a. terrängen. Tre har dock meddelat att länkhoppet 
kan ledas om via en annan sträckning om vindkraftsparken får tillstånd. Situationen kan därmed lösas 
och vindkraftverket behåller sin nuvarande position. 

2.9.4 Allmän väg 

Trafikverket rekommenderar att avståndet mellan vindkraftverk och allmän väg bör vara minst lika stort 
som vindkraftverkets totalhöjd (tornhöjd + halva rotorbladsdiametern), dock alltid minst 50 meter. För 
projekt Vimmelstorp gäller alltså 200 meters säkerhetsavstånd till allmän väg. Det kortaste avståndet 
mellan verk nr 7 och väg 541 är ca 230 m.  

2.10 Kalkning av sjöar och vattendrag 

Försurning av sjöar och vattendrag är ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län. Försurningen 
orsakas främst av nedfall av svavel och kväve som härrör från olika typer av förbränning både utomlands 
och lokalt. I ett försurat vattendrag pågår en process där pH-värdet sjunker lägre än vad som är naturligt. 
Detta påverkar i sin tur livsbetingelserna för många vattenlevande arter.  

För att motverka försurningen kalkas ett 128 sjöar och 100 våtmarker i Gislaveds kommun. Kalk höjer 
pH-värdet och motverkar de negativa effekterna från svavel- och kvävenedfallet. (Gislaved kommun, 
2017) 

Sjöar kalkas oftast med båt men om det saknas lämpliga tillfartsvägar eller tilläggsplatser sker kalkningen 
med helikopter. Våtmarker kalkas alltid med helikopter. (Gislaved kommun, 2017). Vindkraftverk kan 
utgöra en säkerhetsrisk vid helikopterkalkning. Därför krävs ett säkerhetsavstånd på 1000 m när verken 
är i drift och 300 meter när de är avstängda. (MOVAB AB, 2017) 

Kalkning med helikopter genomförs i flera sjöar och vattendrag i de planerade vindkraftverkens närhet, 
se Figur 6. Fyra av de berörda vattendragen, samt delar av Hallasjön, ligger inom 1000 m avstånd från 
verk 1, 4 eller 8. Ingen kalkning sker inom 300 m från något av de planerade vindkraftverken då de 
placeras på centrumkoordinat eller inom flyttmån 50 m.  

Sökanden kommer efter samråd med kommunens kalkningsentreprenör att stänga av verk nr 1, 4 och 
8 vid helikopterkalkning i de sjöar och vattendrag som finns inom 1000 m.  
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Figur 6. Sjöar och vattendrag med aktiv kalkning via helikopter. 
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3 TEKNISK BESKRIVNING 
 

3.1 Generellt om vindkraftsteknik 

Med hjälp av vindkraftverk omvandlas energi i vinden till elektrisk energi. Ett vindkraftverk utgörs av 
torn, rotor, nav och maskinhus. Rotorn är trebladig och tillverkas i en kombination av i huvudsak glasfi-
ber, epoxy och kolfiber. I maskinhuset finns en huvudaxel med tillhörande lager, generator, hydraulik, 
girmotorer och annan styrutrustning. Vindkraftverk som inte är direktdrivna har också en växellåda i 
anslutning till generatorn.  
 
 

 
Figur 7. Genomskärning av maskinhus för ett vindkraftverk med växxellåda. 

 
Rotorn och maskinhuset vrider sig efter vinden och vinkeln på rotorbladen regleras kontinuerligt för att 
optimera verkets funktion och produktion. Riktning och bladvinkel regleras för att fånga upp så mycket 
vindenergi som möjligt när det blåser mindre och låta en del av vindenergin passera vid högre vindstyr-
kor.  
 
Tornet utgörs oftast av flera sektioner av stål som skruvas samman. Av transporttekniska skäl kan tornet 
inte byggas i ett stycke. Det finns även hybridtorn som byggs delvis i betong. I tornet monteras service-
hiss och ett stegsystem. I den nedre delen placeras spänningsomvandlare och skåp för kontrollsystem 
om det inte placeras i maskinhuset. Elenergin transformeras till en högre spänningsnivå i en transfor-
mator som normalt placeras utanför vindkraftverket.  
 

3.1.1 Energiomvandling 

Vindkraftverken börjar producera el vid en vindhastighet av 3-4 m/s. För att inte ta skada vid höga vind-
hastigheter stängs verket av när det blåser ca 25 m/s.  
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Vindkraftverks möjlighet att producera el beror på faktorer som rotorns svepyta, tornhöjden och hur 
effektivt det aktuella vindkraftverket kan omvandla vindens rörelseenergi. En större rotor fångar in mer 
energi.  
 
På lägre höjder påverkas vinden av friktion orsakad av marken och topografin. Hur mycket vindens has-
tighet bromsas ned av markytan beror på ytans ”skrovlighet”, så kallad råhet. Över skogsområden brom-
sas vinden upp. För att kompensera för detta används högre torn i skogsmiljö än i slättlandskap. När 
höjden över marken ökar, ökar också vindhastigheten och påverkan från råheten minskar.  
 
Ju större svepyta en rotor har desto längre avstånd krävs mellan vindkraftverken. Detta beror på att 
vinden bakom rotorn är turbulent och energifattig. I regel behövs ett avstånd motsvarande 4-6 rotordi-
ametrar mellan turbinerna för att vinden ska hinna återhämta sig och produktionen hos det närmaste 
vindkraftverket nedströms inte ska påverkas för mycket.  
 

3.1.2 Styrning och övervakning 

Givare på vindkraftverkets maskinhus ger kontinuerligt information om vindens hastighet, riktning, tem-
peratur m.m. Med hjälp av dessa data styrs vindkraftverkets riktning och bladvinkel automatiskt med 
hjälp av girmotorer respektive pitch-system. Varvtal, utgående effekt m.m. loggas för uppföljning.  
 
Vindkraftverket har ett styr- och fjärrövervakningssystem samt ett övervakningssystem för vibrationer, 
temperaturer m.m. Genom övervakningssystemen kan vindkraftverket stängas av på distans om det 
riskerar att ta skada eller haverera. Vindkraftverkets system kontrolleras i samband med årlig service.  
 

3.1.3 Hindermarkering av vindkraftverk 

Vindkraftverk ska förses med hindermarkeringar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten, TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 
2013:9). 
 
Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd som är högre än 150 m över mark- 
eller vattenytan ska markeras med vit färg och förses med högintensivt vitt blinkande ljus. I en park ska 
minst de verk som utgör parkens yttre gräns markeras med vitt högintensivt blinkande ljus. De vind-
kraftverk som ingår i parken och som inte utgör parkens yttre gräns ska förses med minst lågintensiva, 
röda ljus. Hinderbelysningens utformning i projekt Vimmelstorp beskrivs vidare i kapitel 4:33.  
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3.2 Aktiviteter under byggskedet 

Här beskrivs de aktiviteter som genomförs i projektområdet under byggnationen av vindkraftsparken, 
dvs. anläggning av vägar och kranplatser, gjutning av fundament, elanslutning och transporter.  
 

3.2.1 Anläggning av vägar  

Vindkraftparken nås lättast från väg 541 som löper sydväst om projektområdet. Väl inne i området finns 
både en enskild väg av god kvalitet och flera skogsbilvägar som kan användas som in- och utfarter till 
parken. Befintliga vägar kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt. Vägarna dimensioneras 
efter den trafikbelastning som beräknas för parken. Vissa förbättringsåtgärder kommer behöva utföras 
på befintliga vägar, exempelvis förändring av kurvradier, bärighet, lutningar och vägbredd. Detta för att 
uppfylla de standardkrav, som ställs på vägarna för transport av vindkraftverken. För att ta sig fram till 
samtliga vindkraftverk krävs också nybyggnation av vägar i området.  
 
Kraven på vägarnas dimensioner och bärighet skiljer sig något mellan olika vindkraftsleverantörer. Nor-
malt behövs en vägbredd på ca 4,5-5 meter i raka partier. Vid skarpa kurvor krävs en svängradie som är 
anpassad efter extra långa fordon. Normalt behöver också mer avverkning ske vid skarpa kurvor än vid 
raksträckor för att lasten ska kunna sticka ut från transportfordonet.  
 
Nyanlagda vägar kommer att dras genom skogsmark och över hyggen. Skog avverkas längs vägens 
sträckning inför vägbyggnation. För nya vägar avverkas en ca 30 m bred korridor. Avverkningens om-
fattning kan vara mindre vid raksträckor och större vid kurvor. Längs med befintliga vägar avgörs om-
fattningen på avverkningen av vägens ursprungliga bredd och huruvida sträckan är rak eller kurvig. Syf-
tet med avverkningen är att undanröja hinder som kan begränsa långa och breda transporter.  
 
Det översta lagret jord banas av längs med nya vägsträckningar. Terrassering utförs genom att schakta 
till lämplig nivå. Vägens överbyggnad dimensioneras utifrån vilken belastning som beräknas från fram-
tida transporter. I botten läggs ett lager med material av kornstorlek 0-3 mm. Detta utgör förstärkning-
slagret. En duk läggs ovanpå förstärkningslagret för att hindra igenslamning. Ovanpå detta läggs ett bär-
lager av kornstorlek ca 60 mm eller mer. Överst läggs ofta men inte alltid ett ca 0,2 m tjockt slitlager 
med kornstorlek på upp till 30 mm. Längs med vägens sidor grävs diken i vilka kablar från vindkraftver-
ken förläggs. Vid breddning av befintlig väg används samma princip och då använd den befintliga väg-
kroppen som bärlager, se Figur 8.  
 
Ovanstående gäller mark med normal bärighet. Är underlaget mjukt kan det krävas grundförstärkning 
med en större mängd schaktmassor samt användning av geotextilier och makadam. Är bärigheten bra 
så kan det räcka med terrassering och enklare överbyggnad.  
 
 

 
Figur 8. Principskiss av vägkroppens uppbyggnad vid breddning av befintlig väg. 
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Alla lager packas med maskin. För att säkerställa snabb regnvattenavrinning krävs minst 2 % lutning från 
mitten av vägen och ut mot sidorna. Vatten kan röra sig under och igenom vägkroppen och följer ter-
rassytans lutning. Där vägen passerar vattendrag läggs en trumma som tar hänsyn till vattendragets 
naturliga bredd, vattenföring och bottenstruktur. Halvtrummor kan användas för att minska påverkan 
på bottensedimenten så att vattenlevande djur kan ta sig fram i vattendraget som förut. Anmälan om 
vattenverksamhet alternativt tillstånd för vattenverksamhet kan bli aktuellt och kommer att genomfö-
ras/sökas inför byggnation.  
 
Schaktmassor används så långt som möjligt inom projektområdet till exempel som fyllnad för att ter-
ränganpassa nya vägar. De massor som uppkommer när det översta markskiktet banas av kan användas 
till ytterslänter i jordskärningarna.  
 
Figur 9 visar föreslagen vägdragningen för vindkraftsparken. Av kartan framgår vilka vägar som kräver 
förstärkning/breddning och vilka vägar som behöver anläggas från grunden. Mindre ändringar kan bli 
aktuellt efter byggtekniska undersökningar. Eventuella ändringar genomförs i samråd med tillsynsmyn-
digheten.  
 
 
Tabell 3. Längd på planerade vägar i vindkraftsparken. 

Typ av väg Planerad längd 

Befintliga väg av god kvalitet 3,2 km 

Befintliga väg med behov av förstärkning/breddning 4,6 km 

Ny väg 1,7 km 

Internt vägnät totalt 9,5 km 
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Figur 9. Planerade vägar i vindkraftsparken. 
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3.2.2 Uppställningsplatser och logistikytor 

Vid varje vindkraftverk anläggs en hårdgjord uppställningsplats som används för montering och upp-
ställning av lyftkran, montering av vindkraftverkets delar och förvaring av byggutrustning och fordon. 
Byggprinciperna motsvarar de metoder som används vid vägbyggnation. Ytornas storlek kan variera nå-
got beroende på vindkraftverkens fabrikat, men schablonmässigt kan sägas att den yta som ska bära 
lyftkranen bör uppgå till ca 1 400 m2 och ha god bärighet. Dessutom behövs en yta för uppställning och 
montering av delar som behöver vara ca 1 100 m2 stor. Totalt behövs alltså hårdgjord yta motsvarande 
ca 2500 m2 vid varje vindkraftverk. Till detta tillkommer fundamentets yta på upp till 800 m2.  
 
Vid planeringen av varje enskild uppställningsplats eftersträvar man så långt det är möjligt att placera 
kranytan så att den utgör den sista sträckan av tillfartsvägen. Vid vägens slutpunkt placeras fundamen-
tet. På detta sätt kan vägen användas vid montering av lyftkranen. I vissa fall kan uppställningsplatsen 
även anläggas efter fundamentet. Uppställningsplatsernas exakta utformning och position avgörs i hög 
grad av vindkraftsleverantören och är beroende av turbinens dimensioner, monteringsmetod, terräng, 
byggtekniska förutsättningar, naturvärden etc.  
 

 
Figur 10. Principskiss över uppställningsplats och fundament. Bild: eno Energy.  

 
Beroende på hur vindkraftverkens rotorblad monteras behöver mer eller mindre skog runt fundament 
och kranplats avverkas. Monteras rotorbladen på navet nere på marken krävs en större hinderfri yta än 
om bladen lyfts upp och monteras ett i taget. Val av tillvägagångssätt görs beroende på omständighet-
erna på platsen.  
 
Det kan också bli nödvändigt att anlägga 1-2 logistikytor för mellanlagring av torndelar, maskinhus, ro-
torblad, fordon m.m. Varje logistikyta omfattar 4000-5000 m2 och placeras på ytor som tas fram i sam-
råd med markägare och vindkraftsleverantör. Till dessa ytor väljs platser som är flacka och saknar höga 
natur- och kulturvärden. Logistikytorna behövs även vid nedmontering och behålls därmed under drift-
tiden.  
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3.2.3 Fundament 

Vindkraftverken förankras i marken med hjälp av fundament. Vilken typ av fundament som används 
styrs bland annat av vindkraftverkets storlek, navhöjd och geotekniska förhållanden på platsen. Det är 
främst två typer av fundament som förekommer på marknaden; gravitationsfundament och bergförank-
rade fundament. Gravitationsfundament är den vanligaste typen av fundament och används där berg-
grund saknas, ligger för djupt eller där berget har för dålig hållfasthet. 
 
På varje etableringsplats genomförs en geoteknisk undersökning för att välja ett fundament som är an-
passat till markförhållanden på platsen. Troligtvis kommer gravitationsfundament vara lämpligast på de 
aktuella byggplatserna. 
 

Gravitationsfundament 

Gravitationsfundament håller vindkraftverket på plats enbart med hjälp av sin vikt. För moderna vind-
kraftverk består fundamentet av ca 500-800 m3 betong och tillhörande armering samt förstärkning. 
Förläggningsdjupet är ca 0,6-3 meter men kan variera beroende av vilken typ av verk som byggs och 
markförhållanden på platsen. Fundamentets storlek är ca 20 x 20 meter men kan variera beroende på 
förläggningsdjup. Formen på fundamentet kan också variera. Vissa leverantörer har runda fundament 
och andra använder kvadratiska eller åttkantiga. Ett exempel på gravitationsfundament i genomskärning 
visas i Figur 11.  
 

 
Figur 11. Genomskärning av ett gravitationsfundament. Bild: eno Energy.  

 
 
Där markens hållfasthet är dålig och det finns risk för sättningar på grund av vindkraftverkets tyngd kan 
det behövas extra förstärkning. I dessa fall grävs jordlagren under fundamentet bort tills bärande och 
täta markskikt nås. Efter grävningen fylls gropen med naturgrus eller kross. Fundamentet gjuts sedan 
ovanpå fyllningen. Denna teknik kallas ibland gravitationsfundament med massautbyte. Normalt är mo-
rän, naturgrus och olika sorters sand tillräckligt bärande utan att denna åtgärd behövs. 
 
En ingjutningssektion förankras i armeringen och gjuts fast i fundamentet. Efter 3-4 veckor när betongen 
har härdat täcks fundamentet över med massor så att en liten kulle bildas. När massorna är på plats kan 
monteringen av tornet påbörjas. Ingjutningssektionen sticker då upp ca 0,5 m ovan mark och fungerar 
som en sockel för tornet.  
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Eventuella överskottsmassor kan användas som fyllnadsmaterial och resterande massor kan användas 
vid övriga byggnationer i etableringsområdet. Om fundamentet förläggs grunt kan det krävas ett tillskott 
av täckmassor. Överblivna schaktmassor kan delvis användas som motviktsfyllning på betongfundamen-
ten.  

Figur 12. Exempel på hur ett gravitationsfundament kan se ut efter färdig byggnation. 

Bergförankrat fundament 

Bergförankrat fundament kan bli aktuellt om berggrunden ligger nära ytan på någon av etableringsplat-
serna. Är det ojämnt där verket ska stå krävs det att berget plansprängs för att få en jämn yta för fun-
damentet. Efter det gjuts en klack på berget genom vilken ett stort antal, minst 6,5 meter långa, förank-
ringsstag borras ner. Ett mindre betongfundament med armering fästs sedan i berget med hjälp av sta-
gen. Tornet fästs sedan i fundamentsdelen.  

En förutsättning för att bergförankrat fundament ska vara möjligt att använda är att bergets hållfasthet 
är tillräcklig. Metoden måste också godkännas av leverantören av vindkraftverket. Där etablering av 
bergförankrade fundament är möjlig kan metoden innebära ett mindre ingrepp i naturmiljön än gravit-
ationsfundament. 

3.2.4 Markanspråk 

Själva vindkraftverken tar en mycket liten yta i anspråk i förhållande till energiproduktionen och större 
delen av projektområdet berörs inte av några aktiviteter under byggnationen. Den yta som krävs till 
vägar, kranplatser och fundament är större. I Tabell 4 nedan redovisas översiktligt de ytor som behöver 
hårdgöras för byggnation enligt preliminär vägdragning. I beräkningen har inget extra utrymme för kur-
vor, mötesplatser eller eventuella svängplatser räknats med. Ytanspråk för fundament och kranplatser, 
samt vägbredder är schablonmässiga och kan variera mellan olika leverantörer.  
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Tabell 4. Ytor som hårdgörs för fundament, uppställningsplatser och logistikplatser.  

Yta -vindkraftverk m2 1 vindkraftverk m2 9 vindkraftverk 

Fundament 800 7 200 

Uppställnings- och monteringsplatser 2500 22 500 

Logistikplatser  10 000 

Yta som hårdgörs för vindkraftverk 3300 40 000 

 
Tabell 5. Yta som hårdgörs för nybyggnation och breddning av vägar. 

Yta -väg Sträcka x bredd m2 väg 

Ny väg  1700 x 5 8 500 

Breddning av befintlig väg 4600 x 2 9 200 

Ny yta som hårdgörs för vägar  17 700 

 
Totalt kan ca 40 000 m2 förväntas hårdgöras för vindkraftverken och tillhörande ytor som behövs för 
uppförandet. För nya vägar och breddning av befintliga vägar kan ca 17 700 m2 förväntas hårdgöras. 
Projekt Vimmelstorp har alltså ett totalt markanspråk på ca 58 000 m2.  
 
Till de hårdgjorda ytorna tillkommer vägslänter och diken samt de ytor längs med vägar och runt upp-
ställningsplatser som måste avverkas för att vara hinderfria. Dessa ytor påverkas under byggnationen, 
men kan senare tillåtas att växa igen.  
 
Så långt som möjligt används material från projektområdet vid byggnation av vägar och kranplatser. 
Förstärkningslagret byggs upp av massor från vägkorridorens sidor och material från fundamentgro-
parna. Till bärlager och slitlager används normalt bergkross, makadam eller olika typer av återvinnings-
material som förs in från närliggande täkter. Naturgrus undviks så långts som möjligt.  
 

3.2.5 Elanslutning 

För att överföra den producerade elektriciteten till kraftnätet krävs ett internt elnät inom anläggningen 
och en anslutning till överliggande nät. Generellt byggs elanslutningen upp enligt följande: 
 
En transformator i vindkraftstornets bas eller i en separat byggnad bredvid vindkraftverket tar emot 
trefasad växelström med en spänning på 400-1000 V från vindkraftverkets generator. Transformatorn 
höjer spänningen till 10-40 kV för vidare inmatning till det interna elnätet som anläggs med jordkablar. 

Figur 13. Exempel på hur en fristående transformatorstation vid tornets bas kan se ut. 
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Kablar förläggs i huvudsak längs med befintliga och nyanlagda vägar i enlighet med gällande bransch-
standard.  

Genom det interna elnätet matas växelströmmen till en eller flera kopplingsstationer. Härifrån export-
eras elen till överliggande regionnät via markförlagd kabel.  

Regionnätägaren E.ON har föreslagit att vindkraftsparken ansluts med fyra markförlagda 20 kV högspän-
ningskablar från två kopplingsstationer i parken till den befintliga regionstationen i Smålandsstenar. De-
taljprojektering av elanslutningen sker i en separat tillståndsprocess enligt ellagen.  

3.2.6 Transporter 

För att transportera delar till ett vindkraftverk i aktuell storlek krävs ca 13 tunga transporter, förutsatt 
att verket byggs med ståltorn. Utöver detta krävs det ca 90 transporter med betong och övrigt bygg-
nadsmaterial. Totalt blir det ca 103 transporter per verk med vindkraftverkets delar samt betong till 
fundament och övrigt material. Antalet tunga transporter för uppställning och nedtagning av kranen är 
ca 40. Det tillkommer också transport av mindre leveranser och personal. Förutsatt att enbart gravitat-
ionsfundament byggs så medför de 9 vindkraftverken ett behov av ca 1 300 transporter, ej inräknat 
material till vägbyggnation och kranplatser.  

En transportplan från tillverkare till etableringsplatsen kan inte tas fram i detalj förrän det är klarlagt 
vem som blir leverantör i projektet. Det är dock troligt att vindkraftverken levereras till Sverige sjövägen, 
via hamnen i Varberg. Därifrån körs vindkraftverkens delar på riksväg 153 via Ullared och Skeppshult. 
Från Skeppshult transporteras delarna på Bruksgatan fram till projektområdets tre infarter.  

3.3 Aktiviteter under driftskedet 

När byggnationen är färdig kan vägkanter och delar av uppställningsplatserna tillåtas att växa igen. Det 
måste dock fortfarande finnas möjlighet att sätta upp en kran för eventuellt reparationsarbete. Verk-
samhetsutövaren ansvarar för underhåll av servicevägar och snöröjning. Schemalagd service görs två till 
fyra gånger per år. Utöver det förekommer felavhjälpning av akuta problem som måste åtgärdas. Driften 
fjärrövervakas och vindkraftverken kan både startas och stoppas på distans.  

Verksamhetsutövaren är skyldig att kontrollera verksamheten genom egenkontroll som dokumenteras. 
Detta för att säkerställa att det finns rutiner för att undvika skada på människors hälsa och miljön. Den 
som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som befaras medföra olägenheter för människors hälsa 
eller miljön, ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten 
om tillsynsmyndigheten begär det.  

3.4 Aktiviteter under avvecklingsskedet 

Vindkraftverk har en teknisk livslängd på 20-25 år. Därefter kan vindkraftverken antingen bytas ut (s.k. 
re-powering) eller monteras ned för gott. I detta kapitel förutsätts att verksamheten avslutas och att 
projektområdet i möjligaste mån ska återställas.  

Vindkraftverk har en teknisk livslängd på minst 25 år. När denna tid är slut kan verken antingen avvecklas 
permanent eller bytas ut till nya. Vid en slutgiltig nedläggning av verksamheten monteras vindkraftver-
ken ner. Stora delar av volymen utgörs av stål och andra metaller. Dessa materialåtervinns i sin helhet. 
Vissa komponenter kan återanvändas som reservdelar i andra vindkraftsanläggningar. Hur rotorbladen 
hanteras varierar och metoder för materialåtervinning är under utveckling. Idag är det vanligt att bladen 
krossas och används som fyllningsmassor vid t.ex. vägbyggnationer.  
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En beskrivning av byggmaterial ska sparas vid byggnation för att finnas tillgängligt vid en framtida rivning 
av anläggningen. Det kan fungera som stöd vid eventuell inventering av inbyggda farliga ämnen och 
komponenter.  

Servicevägar fram till vindkraftverken lämnas normalt kvar och kan användas av markägaren. Kranplat-
ser och slänter tillåts att växa igen. Betongfundamenten kan antingen lämnas kvar i maken eller tas bort. 
En fullständig bortforsling kräver ett stort antal lastbilstransporter och utgör inte självklart det bästa 
alternativet ur miljösynpunkt. Den metod som förespråkas idag är att det översta lagret bilas bort till 50 
cm djup i skogsmark. Återstående delar av fundamentet täcks över med jord och marken återgår till 
tidigare användning. (Energimyndigheten. 2016) Det bör dock hållas öppet exakt vilka metoder som 
används vid återställning då en ständig utveckling sker på området.  

De markförlagda elkablarna ägs av nätägaren och beroende på t.ex. det framtida priset på koppar kan 
dessa grävas upp eller lämnas kvar i marken.  

3.4.1 Ekonomisk säkerhet för avveckling 

I de flesta fall ställs krav på en ekonomisk säkerhet för avveckling i form av ett villkor i miljötillstånd för 
vindkraftsverksamhet. Syftet med detta är att slippa riskera att markägares medel eller allmänna medel 
måste användas för nedmontering och återställande av mark. Säkerheten ska kunna realiseras och ut-
nyttjas när den behöver tas i anspråk. Verksamhetsutövaren föreslår att säkerheten skall uppgå till 
1 250 000 SEK/verk i enlighet med Mark- och Miljööverdomstolens dom i mål 4293-18 från 2019-05-09, 
projekt Grönhult i Tranemo och Gislaveds kommuner. Beloppet baserar sig på en beräkning för bortta-
gande av verk och återställande av mark, inklusive borttagande av interna kablar och transformatorstat-
ion. Eventuella intäkter från försäljning av metallskrot är inte medräknat.  
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3.5 Risker och säkerhet 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. ska alla som bedriver en verksamhet utföra de 
skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (försiktighetsprincipen). 
Det finns också krav på att bästa möjliga teknik ska användas i samma syfte. Nedan beskrivs de risker 
som är förenade med verksamheten samt förslag på skyddsåtgärder och försiktighetsmått.  

3.5.1 Iskast 

Vid vindkraftsetablering i kallt klimat kan isbildning på rotorbladen medföra problem. Isen kan orsaka 
produktionsbortfall och den kan utgöra en säkerhetsrisk i områden med kraftig nedisning och rikt fri-
luftsliv. Is som lossnar och faller eller slungas av vindkraftverkens rotorblad brukar kallas iskast. Isbild-
ning och iskast  

Risk för nedisning av vindkraftverk förekommer främst vid temperaturer under 0°, när bladen roterar i 
dimma, moln eller underkyld nederbörd. Störst problem inträffar på höjder där rotorn kommer i kontakt 
med den nedre delen av molnen, se Figur 14. I de södra delarna av Sverige är nedisningsperioderna inte 
särskilt långvariga medan de i norra Sverige kan orsaka produktionsbortfall på upptill 10-20 % vid långa 
perioder med låg temperatur.  

Figur 14. Typiska förhållanden som gynnar nedisning. Bild: Svein Fikke, IWAIS2015 

Det finns flera olika modeller som indikerar hur stor risken för nedisning är i olika delar av landet. En av 
de mest detaljerade modellerna har tagits fram av Kjeller Vindtekknik och är baserad till stor del på 
höjddata men även meterologiska förutsättningar. Till skillnad från många andra modeller så anger 
denna inte antal förväntade isdagar per år utan istället antal timmar per år som ispåbyggnad kan för-
väntas ske. Flest nedisningstimmar förutsätts i fjällkedjorna i Norrland, men även i södra Sverige finns 
lokala förutsättningar för mer omfattande nedisning. Stora sjöar samt delar av det sydsvenska höglan-
det, främst omkring Nässjö, Ulricehamn och Falköping hör också till högriskområden på grund av hög 
luftfuktighet respektive höjd över havet. (Kjeller Vindteknikk 2012) 

Enligt ovanstående modell ligger projektområdet i den näst lägsta kategorin med 51-100 nedisningstim-
mar per år. Detta motsvarar ispåbyggnad under 2-4 dygn per år. Hur länge isen förblir kvar på rotorbla-
den beror på hur temperaturen växlar och om verken är utrustade med någon form av avisningssystem. 
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Problematiken med omfattande produktionsförluster är betydligt större i Norrland än i södra Sverige på 
grund av att mycket låga temperaturer kan dominera under långt tid.  
 

 
Från observationer i fält framgår att isbitar som faller från vindkraftverkens rotorblad i regel inte träffar 
marken som hela bitar utan faller sönder i mindre fragment när de släpper rotorbladet. Det har även 
observerats att isen i de allra flesta fall faller rakt ner under rotorn eller ett tjugotal meter från vingspet-
sen. Detta beror på att vindkraftverken p.g.a. obalanser i bladen i regel står still då kraftiga isbelägg-
ningar bildats och inte startas igen förrän det mesta av isen smält bort. Från vindkraftverk i rörelse kan 
små bitar av is kastas längre än större bitar på grund av att de utsätts för mindre luftmotstånd. (Seifert, 
H, 2003) 
 
För att beräkna den exakta kastlängden krävs mycket platsspecifik information. Bland annat påverkas 
riskavståndet av tornets höjd samt rotorns diameter, vinkel och hastighet. Även den förhärskande vind-
riktningen påverkar på vilken sida av verket som risken för iskast är störst. En förenklad modell har tagits 
fram för att i ett första skede beräkna den maximala kastlängden. (Seifert, H, 2003). Nedanstående 
formler är allmänt vedertagna i Europa. 
 
Den maximala längden för iskast från ett vindkraftverk i rörelse kan beräknas med hjälp av formeln: 
 
𝑑 = (𝐷 + 𝐻) ∗ 1,5 
 
Där d är avståndet isen kastas, D är rotordiametern och H är navhöjden. Enligt denna formel blir den 
maximala beräknade längden hos iskast för planerade verk i huvudalternativet ca 395 meter då H=137 
meter och D = 126 meter. (Ronsten)  
 

Figur 15. Kjeller Vindteknikks nedisningskarta visar antal timmar med ispåbyggnad per år. 
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I projektområdet är antalet dagar med risk för nedisning så få att iskast inte bedöms vara en direkt fara 
för allmänheten. Även om iskast kan förekomma så är risken att träffas ytterst liten. Det är inte heller 
motiverat att utrusta vindkraftverken med något avisningssystem. Under den kalla årstiden kan verk-
samhetsutövaren, om myndigheterna begär det, sätta upp varningsskyltar vid projektområdets infarter.  
 

3.5.2 Kemikalier 

I vindkraftsanläggningar hanteras förhållandevis små mängder kemiska ämnen och sannolikheten för 
att dessa ska läcka ut i naturen är liten så länge hanteringen sker enligt tillverkarens rekommendationer. 
Samtliga moderna vindkraftverk är byggda så att eventuellt läckande olja samlas upp i maskinhuset eller 
tornets bas.  
 
Ett vindkraftverks växellåda innehåller normalt mellan ca 300 och 500 liter olja, beroende på typ av 
växellåda och vindkraftverk. Oljan byts vid behov, normalt vart fjärde eller femte år. Vissa vindkraftverk 
har ett hydrauliksystem vilket innehåller ca 300-350 liter hydraulolja. Andra typer har istället elmotorer 
till all manövrering. Hydrauloljan byts ut vart fjärde till vart sjunde år. Servicepersonal från tillverkaren 
tar med sig uttjänt olja vid byte och transporterar denna till ett auktoriserat företag som arbetar med 
upparbetning och destruering av oljor.  
 
En tillståndspliktig verksamhet som den planerade, ska ha en kemikalielista där de kemiska produkter 
som finns i verksamheten ska finnas med. Det kan till exempel vara lösningsmedel, färg och oljor. De 
kemiska produkterna ska lagras torrt, tätt och inlåst och det ska finnas absorptionsmedel på den plats 
där de förvaras. Inga kemikalier förvaras i vindkraftsparken under driftfasen.  
 
En lista över de kemikalier som används underlättar ett aktivt arbete med att byta ut farliga kemikalier 
mot sådana som är mindre skadliga för miljö och människor. Säkerhetsdatablad (SDB) ska finnas till-
gängliga för personalen som arbetar med vindkraftverken. SDB lämnas av leverantören vid köp av ke-
miska produkter. I säkerhetsdatabladen finns information om åtgärder vid första hjälpen och vid olyckor. 
De ska vara aktuella och skrivna på svenska.  
 

3.5.3 Farligt avfall 

I avfallsförordningen beskrivs vad som räknas till farligt avfall. I vindkraftverk kan det till exempel vara 
oljerester, lösningsmedelsrester och kasserade lysrör. För verksamheten ska det föras anteckningar 
över vilka olika typer av farligt avfall som uppkommer, den mängd som uppkommer årligen samt vilka 
anläggningar avfallet transporteras till. Särskilda regler gäller vid transport av farligt avfall och det ska 
anmälas till Länsstyrelsen vid egen transport av farligt avfall.  
 

3.5.4 Brand 

Det kan uppstå bränder i vindkraftverk om felaktiga komponenter använts, underhållet av utrustning 
varit bristande eller på grund av blixtnedslag. Det är ovanligt med bränder i vindkraftverk och när det 
förekommit har det hittills enbart orsakat materiella skador. Det är riskfyllt att släcka brand i ett vind-
kraftverk och därför har man hittills inte kunnat genomföra en släckinsats. Istället spärras området av 
medan branden pågår.  
 
Vindkraftverk förses med åskledare för att minimera risken för blixtnedslag. Regelbunden service och 
underhåll av verken minskar risken att brand uppstår på grund av läckage eller slitage. (Arbetsmiljöver-
ket m.fl.) 
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3.5.5 Nedfallande delar och haverier 

Det är ovanligt att hela, eller delar av ett vindkraftverks rotorblad lossnar men det är ändå en säkerhets-
fråga som bör tas upp eftersom tillbud har inträffat. Att rotorblad lossnar kan bero på konstruktionsfel, 
felaktig montering eller infästning, bristande underhåll, blixtnedslag, bränder eller fel i kontrollsystem. 
Det kan också hända att konstruktionen som bär upp verket rasar helt eller delvis. Dock är detta ännu 
mer ovanligt än nedfallande delar och haverier. (Arbetsmiljöverket m.fl.) 
 
Det finns i dagsläget inga kända fall där personer träffats av fallande bladdelar. För att förhindra blad-
brott och att delar lossnar från vindkraftverk och slungas iväg krävs regelbunden service och besiktning 
av vindkraftverken. 
 

3.5.6 Risker för arbetsskador 

Personskador vid svenska vindkraftverk har hittills bara drabbat personal i samband med byggnation, 
service och underhåll. Det har huvudsakligen rört sig om kläm- och fallskador, skador till följd av fallande 
föremål vid montering och service samt elchocker vid elinstallation. Dödsolyckor har förekommit i Skan-
dinavien men är mycket ovanligt. Klättring på stegar och arbete i obekväma arbetsställningar kan ge 
förslitningsskador på lång sikt. (Arbetsmiljöverket m.fl.) 
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4 MILJÖKONSEKVENSER 

4.1 Modell för bedömning av miljökonsekvenser 

Miljökonsekvensbedömningen omfattar en rad miljöaspekter från påverkan på naturmiljö och kultur-
miljö till buller och hushållning med naturresurser. Konsekvenserna har bedömts enligt skalan stora, 
måttliga, små, obetydliga och positiva konsekvenser, vars betydelser definieras nedan.  

Positiva konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken ger en positiv påverkan för be-
dömd aspekt. 

Obetydliga konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken endast medför påverkan av 
liten art och omfattning som i stort saknar betydelse för bedömd aspekt. 

Små konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken påverkar berörd aspekt i begränsad 
omfattning och att vindparken kan anläggas utan risk för skada eller olägenhet för miljön eller männi-
skors hälsa. 

Måttliga konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken påverkar berörd aspekt och kan 
innebära risk för skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa. 

Stora konsekvenser – bedömningen är att den planerade vindparken påtagligen påverkar berörd aspekt 
och kan innebära risk för skada eller olägenhet av stor betydelse för miljön eller människors hälsa. 

Följande miljöaspekter omfattas av miljökonsekvensbedömningen: 

• Klimat

• Naturmiljö

• Fåglar

• Fladdermöss

• Övrig fauna

• Kulturmiljö

• Landskapsbild

• Turism och rekreation

• Ljud

• Rörlig skugga

• Hinderbelysning

• Utsläpp till luft och vatten

• Hushållning med mark och vatten samt övriga naturresurser

För varje aspekt som bedöms redovisas: 

• Förutsättningarna enligt det befintliga kunskapsläget

• Relevanta försiktighetsåtgärder

• Konsekvenser för människors hälsa och miljön under byggnation, drift och avveckling.
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4.2 Klimat 

Alla kraftslag ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Koldioxid är den viktigaste växthusgasen, men i ett 
livscykelperspektiv ger elproduktion även upphov till vissa utsläpp av metan och lustgas till atmosfären. 

Vindkraft bidrar till att öka mängden förnybar energi i elsystemet tack vare att den inte ger upphov till 
några utsläpp av växthusgaser till atmosfären under drift. De nordiska länderna har ett gemensamt el-
handelssystem med en mängd olika kraftkällor. När andelen förnybar energi i elsystemet ökar minskar 
behovet av kraftkällor med dyrare eller mer utsläppstung kraftproduktion.  

Vid beräkning av vilken utsläppsminskning en vindkraftsanläggning bidrar till är det vanligaste att jäm-
föra den beräknade elproduktionen med det genomsnittliga utsläppet från nordisk elmix. Det medel-
värde för Nordisk elmix som normalt används i detta avseende är 125,5 g CO2-ekv/kWh. I detta värde är 
även utsläpp av metan och lustgas inräknat. (IVL –Svenska Miljöinstitutet, 2012) 

De koldioxidutsläpp som vindkraften orsakar uppstår under tillverkning, transport och byggnation samt 
till liten del under avvecklingen. Ståltornet och betongfundamenten står för en ansenlig del av utsläp-
pen.  

4.2.1 Försiktighetsåtgärder 

Inga skyddsåtgärder är motiverade avseende konsekvenser för klimatet då påverkan huvudsakligen är 
positiv.  

4.2.2 Bedömning av konsekvenser 

Vindkraft ger upphov till utsläpp av växthusgaser till atmosfären främst under framställning av material, 
tillverkning, transport, service och byggnation, och till viss del under avvecklingen. Under byggnationen 
är betongen till fundamenten en av de största källorna till utsläpp då koldioxid avges vid cementtillverk-
ning (Martínez m.fl. 2009). Under avvecklingen står transporter för den största delen av utsläppen. 

Trots att utsläppen under produktion och byggnation kan vara omfattande så kompenseras de snabbt 
av den förnybara elproduktionen när vindkraftverken är i drift. Ett stort antal livscykelanalyser har ge-
nomförts världen över för att fastställa vindkraftens klimatpåverkan. I takt med att turbinerna blir större 
och effektivare minskar utsläppen per producerad kWh. Exempelvis har Vattenfall Vindkraft AB genom-
fört en genomgripande analys av bolagets vindkraftspark Blakliden/Fäbodberget som just nu byggs i 
Åsele och Lycksele kommuner. Denna anläggning beräknas ge upphov till 6-7 g CO2-ekv/kWh. (Vatten-
fall. 2019) En livscykelanalys som Vestas gjort för en turbin av modell V126 med totalhöjden 180 meter 
kommer fram till liknande siffor. Baserat på 20 års drifttid beräknas denna modell ge upphov till växt-
husgaser motsvarande 6,4 g CO2-ekv/kWh. (Vestas, 2017) För projekt Vimmelstorp skulle detta innebära 
ett totalt utsläpp på ca 700 ton CO2-ekv. per år. Detta ska jämföras med utsläppsbesparingen som upp-
står under drifttiden.  

Under drift ger inte vindkraften upphov till några utsläpp av växthusgaser bortsett från en försumbar 
mängd koldioxid från servicefordon. Då den beräknade elproduktionen från projekt Vimmelstorp ställs 
mot utsläppsfaktorn 125,5 g CO2-ekv/kWh för nordisk elmix kan det konstateras att projektet bidrar 
med en årlig utsläppsbesparing på 13 100 ton CO2-ekvivalenter. Då utsläppen på 700 ton CO2-ekv. per 
år från hela livscykeln räknas bort är utsläppsbesparingen på 12 400 ton per år ändå ansenlig. Samman-
taget bedöms projektets konsekvenser för klimatet som positiva.  
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4.3 Naturmiljö 

Att anlägga och driva en vindkraftsanläggning kan innebära påverkan på naturvärden i området för eta-
blering. I detta kapitel beskrivs påverkan på de naturintressen som finns i området och dess närhet. 
Nulägesbeskrivningen redogör för närliggande skyddade områden, riksintressen för naturvård, lokala 
naturvärden och resultat från genomförd naturvärdesinventering.  
 
Projektområdet domineras av produktionsskog som främst är av yngre karaktär med begränsade natur-
värden. Även våtare skogsområden präglar området, med stora utbredda mossar. Dessa domineras av 
tall som är något senvuxna, men som idag har begränsade naturvärden. Våtmarkerna är till stor del 
påverkade av dikning. Lövinslaget i området är starkt begränsat och består främst av yngre björk och 
klibbal insprängt i främst fuktiga skogsområden.  
 

Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden som breder ut sig mellan EU:s samtliga medlemssta-
ter. Grunden till nätverket ligger i två av EU:s direktiv; Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Natura 
2000-områdena ska bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden på EU-nivå. Det krävs ett särskilt 
tillstånd från länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område på ett be-
tydande sätt.  
 
Inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken finns två små Natura 2000-områden som är 
skyddade enligt art- och habitatdirektivet; Villstad (SE0310321) och Nennesmo (SE0310508) som ligger 
8 respektive 9 km norr om projektområdet.  
 
Villstad Natura 2000-område ligger i ett svagt kuperat odlingslandskap och utgörs av betesmarker. De 
höga naturvärdena är i huvudsak knutna till de gamla, grova träden och den rika markfloran med hävd-
gynnade arter.  
 
Nennesmo Natura 2000-område utgör en del av ett större våtmarkskomplex och består av en mosaik 
av skog och myrmark. I området växer 200-300-åriga tallar och 100-årig gran och skogen har delvis er-
hållit en urskogsliknande karaktär. Miljön är av stor betydelse för insekter som lever i döda och döende 
träd. 
 
Det finns också ett större Natura 2000-område, Draven (SE0310016), ca 11 km öster om projektområ-
det. Draven är en slättsjö i ett gammalt kulturlandskap. Området är känt för sitt rika fågelliv och är en 
viktig häcknings- och rastlokal för en lång rad fåglar. Draven är skyddad enligt både fågeldirektivet och 
art- och habitatdirektivet. Sjön är också naturreservat och riksintresse för naturvård.  
 
12-15 km sydväst om projektområdet finns också ett par mindre Natura 2000-områden skyddade enligt 
art- och habitatdirektivet; Skärshultaberg och Mårås. Natura 2000-området Store Mosse-Färgån, 13 km 
sydväst om projektområdet, är något större och skyddat enligt både fågeldirektivet och art- och habi-
tatdirektivet.  
 

Naturreservat 

Naturreservat är den vanligaste skyddsformen för värdefull natur i Sverige. Syftet med reservaten är att 
bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer och skydda återställa eller 
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. För varje naturreservat finns föreskrifter som syftar till att 
bevara de naturvärden som finns i det specifika reservatet.  
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Det finns ett naturreservat inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken. Hastaböke ligger ca 
2,5 km söder om projektområdet och är ett 22,8 ha stort område med barrblandskog. Här finns gammal 
granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Skogen har stått orörd länge och hyser 
därför många ovanliga arter. Även Draven är, som tidigare nämnts, skyddad som naturreservat.  
 

Figur 16. Skyddade områden. 

 

Strandskydd 

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strand-
områden samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för djur och växtlivet. Vid hav, sjöar och 
vattendrag sträcker sig strandskyddsområdet generellt 100 meter från strandlinjen både upp på land 
och ut i vattnet.  
 
I och runt projektområdet finns flera mindre sjöar som omfattas av strandskydd. Inget av vindkraftver-
ken kommer att placeras inom strandskyddat område runt sjö. Dock kommer vissa förstärknings- och 
breddningsarbeten genomföras längs den befintliga väg som omfattas av Hallasjöns strandskydd.  
 
Generellt strandskydd gäller också längs med bäckar och diken. I projektområdet finns både naturliga, 
mindre vattenflöden och uträtade diken som löper över våtmarkerna. Vindkraftverkens huvudsakliga 
positioner har anpassats efter strandskydd runt mindre vattendrag. Verk nummer 4 planeras dock ca 96 
meter från ett mindre, uträtat dike som avvattnar marken mot Svartsjön. Detta verk planeras därmed 4 
meter inom bäckens strandskyddszon.  
 
Om flyttmånen på 100 meter utnyttjas maximalt så skulle även verk nummer 2, 7, 8 och 9 potentiellt 
kunna hamna inom strandskydd mot mindre bäckar. Även vägar kommer att byggas och förstärkas i 
anslutning till vattendrag. De nya vägsträckningar som planeras till verk nummer 2, 4 och 7 löper inom 
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strandskyddat område, men det är endast vägen till verk 4 som passerar över vattendrag. Viss förstärk-
ning av befintliga vägar kommer också att ske inom strandskydd runt bäckar och diken.  

Tillståndsansökan för vindkraftsanläggningen innefattar därmed ansökan om strandskyddsdispens för 
verk nummer 2, 4, 7, 8 och 9 samt berörda tillfartsvägar.  

Vid intrång på strandskyddat område skall det säkerställas att strandskyddets syften inte påverkas ne-
gativt. Vad gäller den del som rör allmänhetens tillgång till strandområden föreligger ingen konflikt. Inga 
avspärrningar kommer att hindra allmänheten från att röra sig längs vattendragen. Strandskyddets 
andra syfte, att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för djur- och växtlivet, kräver särskilda hän-
synsåtgärder vid anläggningsarbeten. Framför allt bör det säkerställas att alla former av hydrologisk på-
verkan minimeras under byggnation och avveckling.  

Figur 17. Vattendrag och strandskyddade ytor. 
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Övriga områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken 

Vattenskyddsområden är områden som pekas ut av kommun eller länsstyrelse till skydd för vattenföre-
komster som har betydelse för existerande eller framtida vattentäkt. Inom vattenskyddsområdet gäller 
föreskrifter till skydd för vattnet så att det kan användas för vattentäkt under ett flergenerationsper-
spektiv. Det kan gälla restriktioner vad gäller schaktningsarbeten, bergvärme, spridning av gödsel och 
bekämpningsmedel m.m.  
 
Det finns ett flertal vattenskyddsområden i projektområdets närområde, av vilka Smålandsstenars och 
Björnaryds skyddsområden ligger inom en radie av 10 km. Det finns inget skyddsområde där grävarbe-
ten för de planerade verken kommer att utföras.  
 
Naturvårdsområden är en äldre form av skydd som instiftades med stöd av naturvårdslagen innan mil-
jöbalken antogs. De är mycket lika naturreservat men har ett något svagare skydd. Villstad kyrkby med 
vacker natur och gamla byggnader, beläget ca 7 km norr om de planerade vindkraftverken, är klassat 
som naturvårdsområde.  
 

Riksintresse naturvård 

Platser med värdefull naturmiljö och ekologi kan utses till riksintresseområde för naturvård enligt Mil-
jöbalken. Genom att ett område utsetts till riksintresse får dess värden inte skadas vid en eventuell 
etablering av verksamhet i området. Då två olika intressen står mot varandra ska företräde lämnas till 
det som innebär den långsiktigt mest hållbara hushållningen med naturresurser.  
 
Det finns inga riksintresseområden för naturvård i det planerade etableringsområdet. Det finns dock tre 
stycken som helt eller delvis ligger inom 10 km från vindkraftverken; Risamossen, Draven och Yamossen. 
 

Nyckelbiotoper, våtmarker och andra naturvärden 

Nyckelbiotoper är naturområden med mycket höga naturvärden. De är viktiga för överlevnaden hos 
missgynnade och hotade arter som lever i skogen. Naturmiljöer som har höga värden men inte lever 
upp till kriterierna för nyckelbiotoper är registrerade som övriga naturvärden.  
 
Mellan verk 1 och 8 finns ett område som klassats som nyckelbiotop av dåvarande fastighetsägare Berg-
vik Skog. Biotopen utgörs av 3,7 ha tallsumpskog. Statusen har inte bekräftats av Skogsstyrelsen och den 
del av nyckelbiotopen som ingick i naturvärdesinventeringen för projektet 2013 har bedömts som na-
turvärdesklass 3. Skogen har avverkats hela vägen fram till nyckelbiotopen. Flyttmånen runt verk num-
mer 8 har anpassats så att byggnation i nyckelbiotopen undviks.  
 
Projektområdet är bitvis rikt på våtmarker. Det finns ett flertal registrerade sumpskogar och ytor klas-
sade i den nationella våtmarksinventeringen (VMI). I sumpskogar gynnas många specialiserade arter och 
fuktälskande växter och djur. Våtmarkerna som omfattas av VMI har klassats som låga, vissa eller höga 
naturvärden. De lägsta naturvärdena återfinns i projektområdets södra delar och de högsta runt Trone-
bosjön, ca 850 meter väster om närmaste vindkraftverk. Vissa naturvärden har identifierats omkring 
verk nummer 4 och 8 samt över hela det område som berörs av verk nummer 1. Dessa våtmarker är till 
största del dikade och påverkade av intensivt skogsbruk. Det bör även noteras att våtmarksinvente-
ringen till största del är genomförd som analys av flygbilder, utan fältinventering. Vid platsbesök vid verk 
nummer 1 har det konstaterats att verkets placering inte sammanfaller med någon våtmark eller med 
höga naturvärden. Verket planeras på en kulle med produktionsskog. Däremot behöver ca 100 meter 
ny väg anläggas genom ett delvis blött område fram till verk nr. 1.  
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Utöver redan registrerade naturvärden i området har Calluna AB utfört en naturvärdesinventering. Re-
sultaten från inventeringen presenteras i nästa avsnitt. Karta över sedan tidigare kända naturvärden 
finns i Figur 19. 

Figur 18. Tronebosjön med omgivande våtmark. 
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Figur 19. Registrerade nyckelbiotoper, våtmarker, naturvärden m.m.  
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Naturvärdesinventering 2013 

Sommaren 2013 genomförde Calluna AB en naturvärdesutredning (Le moine, R, m.fl. 2013). Här sam-
manfattas den metod som använts samt resultatet av inventeringen. Den fullständiga rapporten från 
inventeringen återfinns i Bilaga 3a.  

En yta med radien 100 m har inventerats kring varje planerat vindkraftverk. Dessutom har en 40 m bred 
korridor inventerats längs befintliga och planerade vägar. Metoden allmänekologisk inventering (AEI) 
har använts och naturvärden har delats in i tre klasser. Metoden AEI har utvecklats av Calluna AB och 
möjliggör jämförelser mellan olika typer at miljöer som skog, vattendrag och betesmarker för att man 
ska kunna ta hänsyn vid exploatering. Klassning sker enligt Tabell 6 nedan. Den fullständiga beskriv-
ningen av klassernas värden återfinns i inventeringsrapporten.  

Projektområdet utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har gene-
rellt begränsade naturvärden. Under inventeringen naturvärdeklassades 16 områden, varav 15 av klass 
3 (naturvärde), och ett som klass 2 (högt naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, 
varav en av klass 2 och övriga av klass 3. Naturvärdena är huvudsakligen kopplade till att skogsmarken 
är våt. Samtliga identifierade naturvärden visas på kartan i Figur 20.  

Av de nio planerade vindkraftverken fanns naturvärden av klass 3 registrerade inom utredningsområdet 
för åtta stycken. Efter inventering och fältbesök har mindre anpassningar gjorts av både vägar och vind-
kraftverk.  

Hela utredningsområdet behöver inte utnyttjas vid etablering vilket innebär att de positionsjusteringar 
som gjorts minskar risken för att naturvärden påverkas. För att skydda de värdefulla naturobjekten är 
det viktigt att minimera avverkning och att inte störa hydrologin.  

De naturvärden som identifierats längs med befintliga och planerade vägar finns nästan uteslutande 
längs med den grusväg som löper genom hela området, från Tronebo mot Hallasjön. Merparten av ob-
jekten utgörs av gamla träd, såsom ek, lönn, björk, tall samt högstubbar med anor från Tronebos och 
Rems gamla gårdstomter. Vägen är av god kvalitet. Bitvis kan den behöva rätas ut och förstärkas men 
det finns inget större behov av breddning. De värdefulla träden kommer sannolikt inte behöva avverkas, 
men undantag kan behöva göras efter byggteknisk undersökning beroende på leverantörens krav på 
hinderfrihet.   

Tabell 6. Klasser som används vid inventeringsmetoden AEI. 

Klass AEI Rekommendation vid exploatering 

Klass 1 
Mycket högt natur-
värde 

Alla objekt klassade till mycket högt naturvärde är känsliga för ingrepp och ska 
ej exploateras. 

Klass 2 
Högt naturvärde 

Vissa objekt i den här klassen bör inte exploateras. Vissa objekt kan vara möj-
liga att göra intrång i om stor hänsyn visas. 

Klass 3 
Naturvärde (fram-
tidsvärde) 

Vissa objekt kan vara möjliga att göra intrång i om stor hänsyn visas.  
Vissa objekt kan exploateras utan förlust av större naturvärden men de bör i 
möjligaste mån undvikas.  

Samtliga naturvärdesobjekt beskrivs i inventeringsrapporten i Bilaga 3a. 
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Figur 20. Naturvärdesobjekt identifierade av Calluna 2013. 
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Kompletterande naturvärdesinventering 2019 

Efter inventeringen 2013 justerades 7 av 9 verkspositioner mellan 15 och 90 meter från sina ursprung-
liga positioner. Då delar av den ansökta flyttmånen därmed hamnade utanför inventerat område ge-
nomfördes en kompletterande inventering 2019. Inventeringen genomfördes av MiljöNavigatören Väst, 
naturvårdsbiolog Ola Ylikiskile, och omfattade en total yta om 4,5 ha av ansökt flyttmån som inte inven-
terats tidigare. I uppdraget ingick även att undersöka alternativ vägdragning till verk nr 1 då det ur-
sprungliga förslaget visat sig löpa genom ett parti sumpskog av naturvärdesklass 3. PM från invente-
ringen återfinns i Bilaga 3b.  

Inom fyra av de nytillkomna ytorna påträffades objekt med naturvärden av klass 3. Samtliga är förläng-
ningar av redan tidigare påträffade objekt. Vid vindkraftverk nr 1 har objekt-ID 1 (sumpskog) förlängts 
in i den norra delen av den uppdaterade flyttmånen. Vid verk nr. 4 har objekt-ID 4 (sumpskog) förlängts 
in i den västra delen av den uppdaterade flyttmånen. Vid verk nr 6 har objekt-ID 13 (fuktig barrskog) 
förlängts på den östra sidan om vägen. Vid verk nr 5 har objekt-ID 15 (våtmark) förlängts till att omfatta 
ytterligare en liten yta med sumpskog i den västra delen av uppdaterad flyttmån.  

Calluna undersökte 2013 en sydlig sträckning till verk nr. 1 och identifierade barrsumpskog av naturvär-
desklass 3 längs delar av den föreslagna sträckningen. Efter det togs ett förslag på en nordligare sträck-
ning fram. Denna sträckning undersöktes i fält vid inventeringen 2019 och bedömdes som mindre lämp-
lig då även denna delvis sammanfaller med sumpskog (Objekt-ID 1). Inventeraren föreslår istället en 
sträckning som går mellan de två första alternativen, Figur 21. Den föreslagna vägen till vindkraftverk 1 
är förlagd i huvudsak på nyavverkade marker och inga nya naturvärden påträffades inom den sträck-
ningen.  

Den uppdaterade inventeringen föranleder inga särskilda skyddsåtgärder men samtliga objekt med na-
turvärden har skurits bort ur den ansökta flyttmånen.  
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Figur 21. Karta över naturvärden identifierade i samband med inventering. Observera att vindkraftverkens positioner har 
justerats efter inventeringen 2013.  
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Foton från verkspositioner 

Turbinposition 1 

Figur 22. Produktionsskog vid position 1. 

Turbinposition 8 

Figur 23. Markberett hygge vid position 8. 
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Turbinposition 6 

Figur 24. Produktionsskog vid position 6. 

Turbinposition 4 

Figur 25. Produktionsskog vid position 4. 
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Turbinposition 9 

 
Figur 26. Äldre hygge vid position 9. 

 
Turbinposition 7 

 
Figur 27. Ung produktionsskog vid position 7. 
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Turbinposition 3 

Figur 28. Ung produktionsskog och överväxt hårdgjord yta vid position 3. 

Turbinposition 5 

Figur 29. Ung produktionsskog och hygge vid position 5. 



MKB Vindkraftspark Vimmelstorp 2019 
 

47 

Turbinposition 2 

 
Figur 30. Ung produktionsskog vid position 2. 

 
Skogsbilväg i södra delen av projektområdet 

 
Figur 31. Exempel på väg i behov av förstärkning och breddning. 
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4.3.1 Försiktighetsåtgärder 

Naturmiljön kräver att vissa skyddsåtgärder vidtas för att minimera vindkraftsparkens påverkan på lo-
kala naturvärden. Värdena är till stor del knutna till våtmarker och till viss del till gamla träd. Åtgärderna 
kan delas in i två olika huvudkategorier: Åtgärder för att minimera hydrologisk påverkan samt anpass-
ning av kraftverksplaceringar och vägar. Följande försiktighetsåtgärder tillämpas i projektet:  

Åtgärder för att minimera hydrologisk påverkan 

• En trädridå närmast våtmarker, sumpskogar och mindre vattendrag sparas.

• Inga flöden i bäckar eller skogsdiken leds om.

• Grumling i bäckar och diken undviks så långt det är möjligt. Detta säkerställs huvudsakligen ge-
nom att anläggningsarbeten i anslutning till vattendrag undviks vid kraftig nederbörd. Om grum-
ling ändå uppstår vidtas åtgärder för att fånga in så mycket partiklar som möjligt. Detta kan
exempelvis göras genom att filtrerande halmbalar placeras ut i vattendragen.

• Skulle väg behöva anläggas över våtmark eller i nära anslutning till våtmark används en bygg-
teknik anpassad efter de hydrologiska förutsättningarna. Exempelvis kan vägbanken under mark
byggas upp av grovgenomsläpplig sprängsten alternativt ett materialavskiljande lager av geo-
textil mellan våtmark och vägkropp för att inte stoppa det naturliga flödet i marken. Väg över
våtmark anläggs utan diken.

• Där vägen passerar bäckar och diken används vägtrummor med en diameter som anpassas efter
vattendragets naturliga flöde. Vid breddning av befintlig väg byts eller förlängs eventuella trum-
mor med minst samma diameter som använts tidigare. Där så är lämpligt läggs halvtrummor för
att möjliggöra ett så naturligt vattenflöde som möjligt.

• Vid vägbreddning i nära anslutning till våtmarker ska breddningen i första hand ske på den sida
av befintlig väg som ger minst intrång i våtmarken.

Anpassning av kraftverksplaceringar och vägar 

• I ansökt flyttmån om 100 meter runt vindkraftverken har objekt med naturvärden av klass 2 och
3 undantagits.

• Vägen till verk 1 har justerats efter inledande inventeringar till följd av våtmark med vissa na-
turvärden.

Övriga åtgärder 

• De träd med höga naturvärden som finns längs med huvudvägen genom projektområdet kom-
mer sannolikt inte påverkas då vägen är av god kvalitet. Om åtgärder ändå behöver vidtas så
skall framför allt eken av naturvärdesklass 2 så långt som möjligt sparas.

• När grävarbeten måste göras nära naturvärdesklassade träd skall grävningen om möjligt ske
minst så långt från trädens stam som kronan sträcker sig ut från trädet.

• Samtliga identifierade naturvärdesobjekt som finns i närheten av den planerade anläggningen
kommer att markeras ut i fält av biolog eller person med motsvarande kompetens innan bygg-
nation påbörjas.

4.3.2 Bedömning av konsekvenser 

Områdesskydd 

De skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken som finns inom 10 km från planerade vindkraftverk 
innefattar Natura 2000, naturreservat, vattenskyddsområde, naturvårdsområde och strandskydd. Na-
tura 2000 finns som närmast på 8 kilometers avstånd. Hastaböke naturreservat ligger ca 2,5 km söder 
om planerade vindkraftverk och Villstad naturvårdsområde ca 7 km mot norr. De värden som skyddas 
av naturreservat, naturvårdsområde och Natura 2000 inom 10 km avstånd utgörs uteslutande av lokala, 
markbundna naturvärden som inte är knutna direkt till hydrologi eller fåglar. Avstånden till planerade 
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vindkraftverk är tillräckligt stora för att det inte ska finnas risk att etableringen medför någon fysisk 
påverkan på dessa skyddade områden.  
 
Vattenskyddsområden finns i anslutning till Smålandsstenar, Reftele och Björnaryd. Dessa syftar till att 
skydda lokala grundvattenförekomster från föroreningar och markingrepp. Även här är avståndet till-
räckligt stora för att det inte ska finnas risk för någon fysisk påverkan från vindkraftsetableringen.  
 
Det områdesskydd som finns i direkt anslutning till projektområdet är strandskydd som sträcker sig 100 
meter runt sjöar och andra vattendrag. Den planerade etableringen kommer inte att påverka strand-
skyddet runt någon sjö. Vindkraftverk nummer 4 planeras dock ca 96 meter från ett mindre, uträtat dike 
som avvattnar marken mot Svartsjön. Detta verk planeras därmed 4 meter inom bäckens strandskydds-
zon. Om flyttmånen på 100 meter utnyttjas maximalt så skulle även verk nummer 2, 7, 8 och 9 potenti-
ellt kunna hamna inom strandskydd mot mindre bäckar och diken.  
 
Då aktuella vattendrag är små, delvis uträtade och inte har något värde för allmänhetens friluftsliv, har 
flyttmånen inte anpassats efter strandskyddet. Istället får intrång i strandskyddet prövas som en del i 
tillståndsansökan. Med hjälp av de försiktighetsåtgärder som beskrivits för att minimera hydrologisk 
påverkan kan anläggningsarbeten genomföras inom den strandskyddade ytan utan att skyddets syfte 
påverkas negativt.  
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna under byggnation, drift och avveckling bli obetydliga för strand-
skyddade områden. För övriga områdesskydd kan konsekvenserna bli indirekt positiva genom att ut-
byggnad av förnybar energi bidrar till att begränsa klimatförändringarna som potentiellt kan ha en ne-
gativ påverkan på de aktuella biotoperna.  
 

Lokala naturvärden 

Projektområdet utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har be-
gränsade naturvärden. De naturvärden som finns i projektområdet och som identifierats med hjälp av 
digital information från myndigheter samt inventeringsresultat är till största del knutna till våtmarker 
och enstaka, gamla träd. De naturvärden som finns i anslutning till verkspositioner och vägar är nästan 
uteslutande av klass 3, vilket innebär att området saknar de viktigaste huvudkomponenterna för ekolo-
gisk funktionalitet men har flera värdekomponenter som gör det artrikt och/eller variationsrikt. Områ-
det kan ha potential att utveckla höga naturvärden inom 30-50 år om det lämnas orört. Som huvudregel 
ska dessa områden sparas, men undantag kan behöva göras, exempelvis vid vägen till verk nr 1.  
 
Påverkan på lokala naturvärden riskerar främst att uppstå under byggnationen då större anläggningsar-
beten genomförs och nya ytor tas i anspråk. För att minimera påverkan har samtliga naturvärdesobjekt 
klassade i samband med inventering undantagits från den ansökta flyttmånen. Då naturvärdena är tätt 
knutna till våtmarker bör de redovisade försiktighetsåtgärderna för att minimera hydrologisk påverkan 
tillämpas. Sammantaget bedöms konsekvenserna för lokala naturvärden bli obetydliga till små under 
byggnationen.  
 
Det som kan orsaka påverkan på naturvärden under driften är eventuellt läckage av oljor eller andra 
kemikalier från maskinhusen. Vindkraftverken är byggda för att samla upp eventuella läckande vätskor 
antingen i tornets bas eller i maskinhuset. Risken för kontaminering av ytvattnet är därför ytterst liten. 
Vid avvecklingen genomförs enbart mindre grävarbeten och inga nya ytor tas i anspråk. Konsekvenserna 
under drift och avveckling bedöms därmed som obetydliga.  
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4.4 Fåglar 

Den påverkan som kan uppkomma för fåglar vid etablering av en vindkraftsanläggning kan 
sammanfattas i följande punkter. 

• Kollisioner

• Habitatsförluster

• Barriäreffekter

• Störingar

• Indirekta effekter

Lokaliseringen av en vindkraftsanläggning är troligen den faktor som har störst betydelse för effekten 
på fåglar. Vindkraftsetableringar på platser med viktiga häcknings- och/eller rastningslokaler för hotade 
arter, större fågelkolonier eller flyttstråk, t.ex. utmed dalgångar eller kuster, kan påverka fåglarnas 
livsmiljö negativt eller orsaka ökad dödlighet. Andra viktiga faktorer som kan styra påverkansgraden är 
artspecifika beteenden, topografi och fåglarnas lokala rörelsemönster (Barrios, 2004). 

Risken för kollision varierar för olika fågelarter. Detta beror bland annat på olika arters förmåga att 
manövrera i luften samt deras beteende när de flyger och huruvida de undviker att flyga i närheten av 
vindkraftverken eller inte. Rovfåglar förefaller löpa större risk att kollidera med vindkraftverk än andra 
fåglar. Deras långsamma reproduktionstakt är en av de faktorer som gör att det finns risk för 
konsekvenser för populationsutvecklingen hos dessa fåglar om dödligheten ökar, till exempel på grund 
av att vindkraftverk placeras olämpligt (Rydell, 2017).  

Fåglars habitat kan påverkas både direkt, genom att habitat försvinner vid byggnation eller drift av 
vindkraftverk, och indirekt genom att det uppkommer störningar vid byggnation eller drift av vind-
kraftverken. Ibland kan fåglar också undvika att vistas i anslutning till vindkraftverken eftersom det ofta 
blir en ökad mänsklig aktivitet i området. Det blir då en indirekt påverkan som leder till förlust av livsmiljö 
för vissa arter (Rydell J., 2011).  

Vindkraftverken kan också skapa en barriär som innebär att flyttande fåglar måste byta riktning eller 
flyga över vindkraftverken. Detta förlänger de flyttande fåglarnas färd och ökar energiförbrukningen. 
Barriäreffekterna för flyttfåglar har främst betydelse vid stora vindkraftsetableringar längs med viktiga 
flyttstråk i landskapet. Barriäreffekter kan också ha betydelse om vindkraftverk placeras så att häckande 
fåglar tvingas ta omvägar i sina dagliga flygturer mellan födosöksområden och häckningsplatser. (Rydell, 
2017) 

Fågelfaunan i och runt Vimmelstorp projektområde har inventerats av Calluna AB vid två tillfällen, 2013 
och 2017. En kontroll av senare registrerade observationer i Artportalen har gjorts 2019.  

Fågelinventering 2013 

En fågelinventering utfördes av Calluna AB under 2013 och uppdaterades med avseende på de känslig-
aste arterna 2017. Inventeringen och dess resultat sammanfattas här. Den fullständiga rapporten åter-
finns i Bilaga 3c.  

Metod 

Inventeringen genomfördes från slutet av februari till och med slutet av oktober 2013. Ingående mo-
ment var spaning efter spelflygande och tidigt häckande rovfåglar, eftersök av ugglor, inventering av 
skogshöns inklusive spelplatser, häckfågelinventering, eftersök av nattskärra samt höststräcksinvente-
ring. 
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Området besöktes den 26-28 februari, 1 mars, 11-13 mars, 25 april, 2-maj, 6 maj, 17-20 juni, 9-10 ok-
tober och slutligen 5-6 november. Besöken gjordes spritt över dygnet för att få med fåglar som är aktiva 
under olika perioder. Totalt användes 133 timmars inventeringstid.  

Inventeringarna utfördes som en kombination av linje- och punkttaxering. Linjetaxeringen skedde längs 
de vägar som finns i området och genom terrängen upp mot de planerade verksplatserna. Punkttaxering 
utfördes med stopp längs den inventerade sträckan, samt på platser som bedömts som intressanta i 
och runt området som är aktuellt för vindkraft. 

Resultat 

Landskapet i projektområdet är skogsdominerat. Stora delar består av brukad skog med relativt stora 
arealer hyggen och ungskog och den typen av biotoper är oftast art- och individfattiga med låga värden 
för fågelfaunan. I och med att området mestadels består av yngre till medelålders produktionsskog läm-
par sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar. I det inventerade området ligger några mosse-
komplex med omkringliggande områden med sumpskog vilket är viktiga biotoper för bland annat skogs-
höns. 

Totalt 57 arter observerades under inventeringen i och runt det tilltänkta vindkraftsområdet. Fyra röd-
listade arter (havsörn, kungsörn, göktyta och nattskärra) observerades, varav alla utom göktyta, även är 
listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Ytterligare sex arter (orre, spillkråka, storlom, tjäder, trana och törn-
skata) listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 observerades.  

Det aktuella vindkraftsområdet bedöms av Calluna AB inte vara av särskild betydelse som rastplats för 
fåglar som rör sig i landskapet men det observerades förbisträckande fåglar rakt över området.  

Förekomsten av rovfåglar i det inventerade området var relativt liten och av de mer känsliga arterna 
gjordes enstaka observationer av havsörn och kungsörn. För båda dessa arter tillämpas i regel skydds-
avstånd på 2-3 km runt bon.    

Observationer av havsörn gjordes både öster och väster om det aktuella vindkraftsområdet på ett av-
stånd av 4-5 kilometer. Utöver dessa observationer sågs inga havsörnar vid inventeringarna och inga 
häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända havsörnshäckningar inom tre kilometers 
radie runt den planerade vindkraftsparken. De individer som observerades passerade troligtvis bara 
området tillfälligt.  

En observation av förbiflygande kungsörn gjordes. Utöver denna observation sågs inga kungsörnar vid 
inventeringen och inga häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända kungsörnshäck-
ningar inom tre kilometers radie runt den planerade vindkraftsparken men enligt uppgift finns en kungs-

örnshäckning ca 1,5 mil från området. Kattuggla observerades men utöver dessa påträffades inga större 
ugglor.  

Orre har spridd förekomst i området och mindre orrspelplatser konstaterades på flera platser i projekt-
området och dess närhet. Utöver dessa observationer påträffades enstaka tuppar på ett par andra stäl-
len. Särskilda skyddsavstånd är motiverat runt större spelplatser med 10 eller fler tuppar. Inga spelplat-
ser i den storleken konstaterades inom det inventerade området.  

Enstaka spelande tjädertuppar observerades men inga större spelplatser kunde identifieras. För tjäder 
tillämpas i regel särskilda skyddsavstånd runt spelplatser med 5 eller fler tuppar. Inga spelplatser i den 
aktuella storleken konstaterades i projektområdet.  
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I rapporten noteras att fältinventering av skogshöns genomfördes i slutet av april och att detta är i sen-
aste laget på säsongen vilket skulle kunna ha påverkat resultaten. Detta har senare konstaterats vara en 
felaktig bedömning då idealisk tid för inventering av hönsfågel infaller kring månadsskiftet april-maj.  

Vid inventeringen observerades även flera flockar med grågås sträckande tvärs igenom vindkraftsområ-
det i sydvästlig riktning. Bland annat passerade en större flock med 380 individer. För kanadagås och 
trana observerades bara enstaka fåglar.  

Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön. Enstaka ensamma individer av storlom obser-
verades också i Kosjön, Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Dock identifierades inga storlomshäckningar i eller 
i anslutning till vindkraftsområdet. Då storlom är en störningskänslig art lades extra vikt vid denna under 
uppföljningen 2017. 

Enstaka observationer gjordes av spillkråka, törnskata och göktyta. En ensam, spelande nattskärra hör-
des också vid Bockasjö. Övriga arter, som observerats i området, är till större delen allmänna i det 
svenska landskapet.  

För kartor över fågelobservationer 2013 hänvisas till inventeringsrapporten i Bilaga 3c. 

Fågelinventering 2017 

En uppföljning av resultaten från inventeringen 2013 genomfördes av Calluna AB under 2017. Vid denna 
inventering låg fokus på störnings- och kollisionskänsliga arter som örn, nattskärra, lom och hönsfågel. 
Den allmänna fågelfaunan och flyttfåglar undersöktes inte. Då området saknar lämpliga boträd för rov-
fågel lades inte heller någon större vikt vid dessa arter utöver örn. Inventeringen och dess resultat sam-
manfattas här. Den fullständiga rapporten återfinns i Bilaga 3d.  

Metod 

Bortsett från örn omfattade inventeringsområdet 1 km radie från de planerade vindkraftverken. 
Örnspaning utfördes den 9 och 30 mars från strategiska platser med bra utsikt. Ambitionsnivån var att 
täcka upp till 3 km från planerade verk. Inventeringen omfattade totalt 6 dagar i fält och väderförhål-
landena vid samtliga tillfällen var goda.  

Skogshöns inventerades genom aktivt eftersök av spelplatser inom området den 3 och 4 maj, med tidi-
gare inventeringsresultat som utgångspunkt för uppföljningen.  

Lommar inventerades genom att sjöar inom och i direkt anslutning till vindkraftsområdet besöktes vid 
midsommartid, den 28 och 29 juni. Även nattskärra inventerades dessa dagar, men med lyssning natte-
tid.  

Resultat 

Mer än 1 km öster om projektområdet noterades en förbiflygande havsörn i riktning mot sydost. Det 
gjordes även en observation av en adult havsörn som passerade Hallasjön vid besöket den 28 juni. Inga 
spelflygande örnar observerades och ingenting tydde på att havsörn eller kungsörn häckar i omgivning-
arna.  

En spelplats med 7 orrtuppar identifierades på Kronobomossen i områdets nordvästra del, ca 540 meter 
från verk nr 4 och 770 meter från verk 1, se Figur 32. Orre är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1 och 
använder sig likt tjäder av spelplatser. Större och mer betydelsefulla spel återfinns ofta på relativt 
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opåverkade myrar och mossar. När det gäller orre räknas i regel spelplatser med 10 eller fler tuppar 
som stora och kräver särskilda skyddsavstånd.  

I projektområdet i övrigt observerades spridd förekomst av både orre och tjäder, precis som vid inven-
teringen 2013. Det kunde dock inte konstateras några större spelplatser någon annanstans än på Kro-
nobomossen.  

Figur 32. Orrspelplatsen på Kronobomossen. 

Vid uppföljningen avseende förekomst av lom i närliggande sjöar konstaterades att varken storlom eller 
smålom förekommer eller häckar i någon av sjöarna. Det par som uppehöll sig i Hallasjön 2013 fanns 
inte längre kvar.  

Spelande nattskärror noterades på tre platser; dels två individer vid Kronobomossen 500 m väster om 
de nordligaste planerade vindkraftverken, dels en fågel rakt väster om byn Vimmelstorp i närheten av 
de centralt belägna planerade vindkraftverken och slutligen en fågel väster om Tånga. SOF-BirdLife och 
Calluna rekommenderar att täta bestånd i naturliga miljöer, såsom hällmarkstallskog eller gles tallskog 
på mossar och motsvarande av försiktighetsskäl bör undantas från vindkraftsutbyggnad. Förekomsten i 
projektområdet kan dock inte betecknas som ett tätt bestånd.  

För kartor över fågelobservationer 2017 hänvisas till inventeringsrapporten i Bilaga 3d. 

Sammanfattning 

Projektområdet och dess närområde är fattigt på rovfåglar och saknar helt lämpliga boträd för örn. De 
storlommar som observerades 2013 uppehöll sig inte längre i närområdet vid inventeringen 2017. 
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Flyttstreck av framför allt grågås förekommer över projektområdet. Nattskärra förekommer spritt i om-
rådet men inte i några täta bestånd.  

De fågelarter som både är känsliga för vindkraft och förekommer spritt i området utgörs av hönsfåglarna 
tjäder och orre. För orre identifierades en spelplats med 7 tuppar på Kronobomossen år 2017. Då höns-
fågelpopulationen kan variera mycket från år till år kan denna spelplats betecknas som relativt stor. 
Tjäder förekommer men enbart mindre spelplatser har identifierats.  

Artportalen 2019 
För att uppdatera kunskapsunderlaget har en utsökning av observationer gjorts i Artportalen för peri-
oden 2017-2019. Fynd har studerats inom 3 km radie runt planerade vindkraftverk. Även skyddsklassade 
uppgifter har tillhandahållits av SLU. För den aktuella perioden finns 16 validerade observationer inom 
3 km från planerade vindkraftverk, varav majoriteten från Hastaböke naturreservat. Inga observationer 
finns från de planerade verkens direkta närhet. Som närmast finns registrerade observationer av sparv-
uggla, hornuggla och enkelbeckasin, samtliga ca 1 km från planerade vindkraftverk. (SLU, 2019). Ingen 
av dessa arter är känslig för störningar från vindkraft på det aktuella avståndet.  

4.4.1 Försiktighetsåtgärder 

Aktiva skyddsåtgärder för fågelfaunan är motiverat för att skydda orrspelplatsen på Kronobomossen 
från störningar under spelperioden. I tidigare rekommendationer från Vindvals syntesrapport om fåglar 
och fladdermöss från 2011 rekommenderades ett skyddsavstånd på 1000 meter runt orrspelplatser 
med 10 eller fler tuppar (Rydell m.fl, 2011). Detta har senare tillämpats i flera domar. I den uppdaterade 
syntesrapporten från 2017 tar författarna avstånd från den tidigare rekommendationen om ett fixerat 
skyddsavstånd. Istället föreslås ett ökat fokus på arternas livsmiljöer som helhet, där spelplatserna ingår 
(Rydell m.fl, 2017). Att titta på vilka biotoper som används och är värdefulla runt spelplatserna är mer 
ändamålsenligt än att sätta ut generella skyddsavstånd.   

Vindkraftverk nr 1, 4 och 8 planeras alla närmare än 1000 meter från spelplatsen, men samtliga i bioto-
per med låga värden för orrarna. Orrspelet är tätt knutet till Kronobomossen och anslutande våtmarker 
och skogspartier. Inga fysiska ingrepp kommer att göras i denna miljö. Spelplatsen ligger lägre i land-
skapet, skiljt från den omkringliggande högre liggande produktionsskogen och berörs inte i någon större 
utsträckning av de planerade vindkraftverken. Däremot skulle orrspelet kunna störas av rörliga skuggor 
från vindkraftverken. Under den mest intensiva spelperioden från 1 april till 31 maj, från gryningen till 
kl. 9:00 används därför skuggstyrning på de verk som riskerar att orsaka rörliga skuggor vid spelplatsen. 
Under perioden 1-15 april används skuggstyrning på verk nr 8 och 15 april-31 maj på verk nr. 1. Specifi-
kationer för angivna tiden återfinns i skuggberäkningen i Bilaga 7, där spelplatsen har beteckningen AT. 

4.4.2 Bedömning av konsekvenser 

Under byggnationen förekommer anläggningsarbeten och transporter som tillfälligt kan störa de fåglar 
som uppehåller sig i projektområdet. Då befintliga vägar till största del kommer användas tas inte stora, 
nya ytor i anspråk. Avverkning längs med vägkorridorerna bidar dock till viss förlust av livsmiljöer. Akti-
viteterna under byggnationen leder som regel inte till ökad mortalitet utan till en tillfällig undanträng-
ning av de individer som normalt uppehåller sig i projektområdet. Efter avslutad byggnation finns det 
dock inget som hindrar att fågelfaunan återetableras. Konsekvenserna under byggnationen bedöms 
därmed som små.  

Under driften kan störningar på fågelfaunan uppstå främst genom kollisionsrisk, störningar och barriä-
reffekter. Alla fåglar riskerar i viss mån att kollidera, men rovfåglar, som är bland de känsligaste arterna 
förkommer sparsamt i området och lämpliga boträd för örn saknas.  
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Stora flockar av framför allt grågås har observerats flytta över projektområdet. Flyttande fåglars nor-
mala beteende är att väja för vindkraftverk. För dessa kan en viss barriäreffekt därmed väntas uppstå. 
Anläggningens begränsade storlek och avsaknaden av närliggande vindkraftsparker innebär dock att 
omvägen som detta medför sannolikt är obetydlig för fåglarnas energiförbrukning under flytten. Vid 
hastiga väderomslag med dålig sikt uppstår istället en kollisionsrisk då fåglarna riskerar att inte väja för 
verken.  
 
Hönsfåglar kan påverkas genom kollisioner med vindkraftverkens torn, med framför allt av habitatför-
lust och störningar i anslutning till viktiga livsmiljöer. Att det rör sig orre och tjäder i skogarna kring 
vindkraftområdet är förväntat. Av störst vikt är att större spelplatser skyddas i syfte att säkra arternas 
reproduktion. I projektområdet finns en större orrspelplats, på Kronobomossen, ca 540 m från närmaste 
vindkraftverk. Avståndet bedöms vara tillräckligt tack vare de vitt skilda biotoperna. Det är dock moti-
verat med skuggstyrning på de verk som orsakar rörliga skuggor på spelplatsen under den intensivaste 
spelperioden.  
 
Under avvecklingen kan framför allt den mänskliga närvaron och tunga transporter orsaka störningsef-
fekter med undanträngning som följd. Störningarna är dock tillfälliga och efter avvecklingen finns inte 
längre någon påverkan från vindkraftsparken på fågelfaunan.  
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för fågelfaunan som små både under byggnation, drift och av-
veckling.  
 

4.5 Fladdermöss 

Fladdermöss är skyddade genom Artskyddsförordningen, EU:s habitatdirektiv samt den internationella 
överenskommelsen EUROBATS. Det finns 19 kända fladdermusarter i Sverige varav tre endast har setts 
i Skåne. Alla fladdermöss är fridlysta vilket innebär att de inte får fångas in eller dödas och man får inte 
heller medvetet skada eller förstöra viloplatser eller fortplantningsplatser eller avsiktligt störa fladder-
mössen under fortplantning eller flyttning.  
 
Fladdermöss är en känslig djurgrupp i samband med vindkraftsetablering. De reproducerar sig långsamt 
vilket kan innebära en negativ inverkan på populationen om många fladdermöss skulle förolyckas innan 
de hinner reproducera sig. Fladdermöss kan förolyckas vid vindkraftverk genom kollision med rotorbla-
den eller tryckförändringar i anslutning till bladen. De kan också påverkas av habitatförlust eller habitat-
förändringar.  
 
Fladdermöss som dödas vid vindkraftverk tillhör inte bara flyttande arter, vilket man tidigare antagit, 
utan det är ofta lokala eller i varje fall icke-flyttande populationer som drabbas. Det är istället de olika 
fladdermusarternas sätt att jaga och förflytta sig som är avgörande för om de riskerar att dödas vid 
vindkraftverk. (Rydell m.fl. 2017) 
 
Olycksfallen vid vindkraftverk slår mycket ojämnt när det gäller olika arter av fladdermöss.  Detta har 
åtminstone till en del att göra med skillnader i arternas normala beteende. Hela 98 % av de fladdermöss 
som omkommer vid vindkraftverk i Nordeuropa tillhör någon av åtta högriskarter i släktena Nyctalus, 
Pipistrellus, Vespertilio och i viss mån Eptesicus. Dessa arter är anpassade för jakt på mer eller mindre 
hög höjd i fria luften ovan trädtopparna. (Rydell m.fl. 2017) 
 
Vindkraftsparker kan påverka fladdermöss även på andra sätt. Det är då främst genom att förutsättning-
arna ändras vid vägbyggnation, dränering eller avverkning av träd. Gammal skog med hålträd utgör ofta 
lämpliga boplatser för fladdermöss och är viktiga att bevara. (Rydell m.fl. 2011) 
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Tabell 7. Fladdermöss som ofta omkommer vid vindkraftverk i Sverige och övriga Nordeuropa (Rydell m.fl. 2017). Observera 
att de gamla namnen används i inventeringsrapporterna och denna MKB.  

Latinskt namn Tidigare svenskt namn Nytt svenskt namn Förkortning 

Nyctalus noctula Stor fladdermus Större brunfladdermus Nnoc 

Nyctalus leisleri Leislers fladdermus Mindre brunfladdermus Nlei 

Pipistrellus pygmaeus Dvärgfladdermus Dvärgpipistrell Ppyg 

Pipistrellus pipistrellus Dvärgfladdermus Sydpipistrell Ppip 

Pipistrellus nathusii Trollfladdermus Trollpipistrell Pnat 

Vespertilio murinus Gråskimlig fladdermus Gråskimlig fladdermus Vmur 

Eptesicus nilssonii Nordisk fladdermus Nordfladdermus Enil 

Eptesicus serotinus Sydfladdermus Sydfladdermus Eser 

Fladdermusinventering 2013 

Under sommaren 2013 genomförde Calluna AB en fladdermusinventering i projektområdet. Invente-
ringen utfördes i slutet av juli och början av september, med hjälp av både autoboxar och manuell, 
handhållen detektor. Under sommaren 2014 genomfördes en uppföljande inventering. Metod och re-
sultat sammanfattas här. De fullständiga inventeringsrapporterna med kartor och tabeller återfinns i 
Bilaga 3e. 

Metod 

Rekognoscering gjordes dagtid för att finna de intressantaste fladdermusmiljöerna, samt för att planera 
nattliga inventeringsrutter och informera närboende vid behov. Urvalet av miljöer grundades på erfa-
renheter av vilka strukturer i landskapet som är värdefulla för fladdermöss. 

Inventeringen genomfördes med tre olika metoder parallellt: 

• Varje utvald plats genomströvades nattetid med en ultraljudsdetektor (Pettersson D240) och
alla observationer av fladdermöss noterades. Vid några utvalda punkter gjordes också en längre
stunds observationer utan förflyttning.

• Inspelning med autoboxar (Pettersson D 500X), som automatiskt spelar in ultraljud från flad-
dermöss, placerades ut under en till tre nätter på respektive provpunkt. På så sätt kan man få
en uppfattning om vilka arter som passerar platsen.

• Vid förflyttningar i området inventerades sträckor längs vägar med handhållen detektor från bil
som framfördes i en eller fem km/h. Vid fladdermusintressanta platser, som partier med
lövskog, mindre hyggen och liknande, gjordes korta stopp. Vid stoppen genomfördes ofta en
kort promenad kring bilen för att inventera närmiljön med handhållen utrustning.

I samband med varje inventeringstillfälle noterades uppgifter om hur lång tid varje besök varade, luft-
temperatur, vindstyrka och molnighet. Sällsynta arter och intressanta sonarläten i övrigt spelades in 
digitalt, vid samtliga tre metoder, för senare analys i BatSound Pro. 

Tio platser studerades med utplacerad inspelningsutrustning i det öppna landskapet kring gårdsmiljöer 
i jordbrukslandskapet och betesmarker samt bryn mot åker. Ytterligare femton platser undersöktes i 
skogsmarken där vindkraftverken planeras. Elva platser/sträckor inventerades manuellt. 

Mustaschfladdermus och Brandts fladdermus går bara att skilja åt om de fångas och studeras i handen. 
De noteras därför som en kollektiv art, mustasch/Brandts fladdermus. Ingen av de nämnda arterna är 
rödlistade eller har ett beteende som gör att de kan antas vara speciellt utsatta för vindkraft. 
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Inventeringen utfördes under tre nätter under högsommaren med autoboxar, 2013.07.24 – 2013.07.27, 
och under två nätter med manuell inventering, 2013.06.24 och 2013.07.26 (två inventerare). Under 
sensommaren, 2013.09.03 och 2013.09.07 användes fyra nätter för att upprepa högsommarens arbete 
med autoboxar. Väderförhållanden och andra omvärldsfaktorer beskrivs i inventeringsrapporten.  

Resultat 

De barrskogsdominerade delarna av projektområdet har normalt låga värden för fladdermusfaunan. 
Skogsbruket i området bedrivs rationellt och bristen på hålträd samt begränsad tillgång på lövskog be-
döms begränsa fladdermössens möjlighet att hitta föda och skydd. Områdets flacka karaktär gör att det 
finns relativt gott om blötare partier som mossar, myrar och sumpskogar. De är ofta dikade men bidrar 
sannolikt ändå med produktion av insekter. I vindkraftparkens ytterkanter finns inslag av sjöar vilket är 
en miljö som ofta används av fladdermöss som jaktbiotop. Bebyggelse och jordbruksmark finns inte inne 
i skogsmarken där vindkraftverken planeras men förekommer i vindkraftverkens omgivningar. Vid Vim-
melstorp finns ett aktivt jordbruksföretag med djurhållning som kan gynna fladdermusfaunan.  

Under inventeringen undersöktes totalt 25 platser i området med autoboxar och elva sträckor manuellt. 
Elva arter påträffades, varav tre rödlistade. Endast två platser hade någon större aktivitet än genomsnit-
tet, i övrigt bedömdes aktiviteten i området som låg. Trots den låga aktiviteten uppvisade området en 
relativt hög artrikedom. På nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex eller fler arter 
som en rik fladdermusmiljö. Inventeringen visar att det finns en stark trend till att aktiviteten i skogs-
marken avtar under sensommaren.  

De vanligaste arterna i området är nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts fladdermus. 
Dessa arter är mycket vanliga i miljöer av det här slaget. I antal följs de av dvärgfladdermus och långörad 
fladdermus. Ingen av dessa arter är sällsynt på nationell nivå.  

Av de arter som noterades under inventeringen är sex att betrakta som högriskarter i samband med 
vindkraft och tre är rödlistade, se Tabell 8. Ingen av de rödlistade arterna är dock klassad som högriskart. 

Tabell 8: MB= Mustasch/Brandts fladdermus, Mdau= Vattenfladdermus, Msp= Okänd art av släktet Myotis, Mnat= Fransflad-
dermus, Enil= Nordisk fladdermus HR, Nnoc= Stor fladdermus HR, Mdas= Dammfladdermus HR, Ppyg= Dvärgfladdermus HR, 
Pnat= Trollfladdermus HR, Vmur= Gråskimlig fladdermus HR, Bbar= Barbastell, Paur= Långörad fladdermus 

MB Mda
u 

Msp Mnat Enil Nnoc Mdas Ppyg Pnat Vmur Bbar Paur 

Individer vid 
manuell inv. 

9 2 20 1 8 5 

Observationer 
vid autoboxar 

257 21 15 5 694 66 1 374 8 8 20 58 

Rödlistad art Nej Nej Nej Ja 
(VU) 

Nej Nej Ja 
(EN) 

Nej Nej Nej Ja 
(VU) 

Nej 

Högriskart Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

Fransfladdermusen som är rödlistad med hotkategorin sårbar (VU) finns noterad på fyra platser. Arten 
är ingen högriskart, med förhöjd risk att kollidera med rotorer, men kan påverkas av habitatförlust. Un-
der förutsättning att etableringen av vindkraft ej påverkar stråk av lövskog, sumpskogar och liknande 
habitat för arten bedömer Calluna att risken för påverkan på arten är mycket liten.  

Dammfladdermusen är rödlistad med hotkategorin starkt hotad (EN). I inventeringsrapporten beskrivs 
den som en högriskart. Detta stämmer dock inte med senare års forskning. Arten hör till Myotis-släktet 
som mycket sällan påträffas förolyckade av vindkraftverk. Under inventeringen gjordes en inspelning på 
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en plats under sensommaren. Fyndet gjordes i skogen långt från närmaste typiska jaktbiotop som oftast 
utgörs av större sjöar, floder och liknande miljöer. Arten kan migrera långa sträckor och först när arten 
uppträder regelbundet under längre tid i ett område kan det indikera möjlig reproduktion i trakten. Det 
ligger därför nära till hands att utgå från att det här rör sig om ett passerande exemplar.  

Vad gäller arten barbastell har det länge varit oklart om den bör bedömas som en högriskart eller inte. 
Den har tidigare varit rödlistad med hotkategorin starkt hotad (EN) men bedömningen ändrades i röd-
listan 2015 till hotkategorin sårbar (VU). Vid en omfattande studie genomförd i Halland 2016-2017 kon-
staterades att arten inte utnyttjar det fria luftrummet ovan trädtopparna vid födosök och därmed inte 
kan betraktas som en högriskart. Riskerna för barbastell är istället tätt knutna till skogsbruket. Rik före-
komst av gammal variationsrik löv- eller granskog är en förutsättning för barbastellen, eftersom den, till 
skillnad från odlad skog, innehåller både boplatser och en rik och pålitlig födokälla i form av nattfjärilar. 
(Rydell, Pettersson & Green, 2018) Arten noterades med enstaka inspelningar i den norra delen av pro-
jektområdet under inventeringen, främst under sensommaren.  

Fladdermusinventering 2014 

Under den uppföljande inventeringen sommaren 2014 låg fokus huvudsakligen på att utreda förekoms-
ten av en eventuell barbastellkoloni i området. Minst 2 km skyddsavstånd rekommenderas mellan bar-
bastellkolonier och vindkraftverk. Inför uppföljningen hade sökanden och utredaren kontakt med läns-
styrelsen i Jönköpings län angående utformningen av den uppföljande inventeringen.  

Metod 

Samma metoder som vid inventeringen 2013 användes. Inne i utredningsområdet återbesöktes främst 
platser med tidigare noteringar av barbastell samt några kontrollplatser inne i området. Utöver det ge-
nomsöktes jordbruksmark norr och främst nordöst om utredningsområdet.  Autoboxar placerades på 
24 platser i främst det öppna jordbrukslandskapet kring gårdsmiljöer, såsom betesmarker samt bryn 
mot åker. Övriga platser utgjordes av återbesök i skogsmarken där vindkraftverket ska placeras. Elva 
platser/sträckor inventerades manuellt. För kartor hänvisas till inventeringsrapporten.  

Inventeringen utfördes under två nätter under högsommaren med autoboxar och manuell inventering, 
2013.07.18 – 2013.07.19, och under två nätter under sensommaren, 2014.08.25 -2014.08.26, för att 
upprepa högsommarens arbete med autoboxar. 

Resultat 

Totalt inventerades tjugofyra platser i och runt området med hjälp av autoboxar. Utöver det inventera-
des elva sträckor med manuell utrustning. Vid uppföljningen utökades det geografiska utredningsområ-
det markant. Totalt under de båda åren påträffades elva arter. De rödlistade arterna fransfladdermus 
och barbastell återfanns vid 2014 års inventering. Dammfladdermusen som påträffades under 2013 
återfanns dock inte.  

Barbastell hittades vid sex platser och möjligtvis två till där inspelningarna var otydliga. Samtliga påträf-
fades under sensommarinventeringen och, i samtliga fall utom ett, utanför projektområdet. Provpunk-
ten vid Sibbo, ca 2,4 km norr om närmaste vindkraftverk utmärkte sig med 17 inspelningar under en 
natt. I övrigt gjordes alla inspelningar av barbastell norr eller öster om Hallasjön. Inne i projektområdet 
gjordes möjligen en notering. Aktiviteten av barbastell runt de planerade verkspositionerna var obefint-
lig eller mycket låg under båda årens inventeringar. Vid Sibbo kan det eventuellt finnas en koloni av 
barbastell, vilket skulle kunna förklara ströfynden av barbasteller under både 2013 och 2014 års inven-
teringar.  
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Sammanfattning 

Artvisa förutsättningar och risker för rödlistade arter och högriskarter beskrivs nedan.  
 
Nordfladdermus (högriskart) är en mycket vanlig art som här förekommer i flertalet undersökta miljöer. 
Arten är också normalt den som hör till de vanligaste arterna i t.ex. länstäckande inventeringar. Den är 
ofta lika vanlig som alla andra arter tillsammans i den här typen av miljö. Arten kommer sannolikt inte 
att vara hotad på populationsnivå i det omgivande landskapet. 
 
Dvärgfladdermusen (högriskart) är också en art som normalt är vanlig i lite rikare miljöer. Normalt är 
den t.ex. lättare att hitta i anslutning till gårdar och betesmarker än i skogsmark. Calluna bedömer därför 
att risken för att den ska påverkas på populationsnivå är liten i varje fall i ett regionalt perspektiv. 
 
Stor fladdermus (högriskart) noterades relativt ofta i området under både sommar och sensommar. 
Arten är normalt mera knuten till rikare miljöer som jordbrukslandskap och liknande. Calluna bedömer 
att det finns en population i området och att trakten är viktig för arten. Stor fladdermus förekommer i 
hela området och det är troligt att den kan påverkas negativt lokalt på populationsnivå av en etablering 
av vindkraftverk om inga särskilda skyddsåtgärder vidtas. 
 
Trollfladdermus (högriskart) bedöms inte ha några populationer knutna till vindkraftparkens kärnom-
råde. Arten tycks ha sin tyngdpunkt i utbredning i anslutning till kulturlandskapet mellan Yrhult och Vim-
melstorp. Utifrån insamlade data bedömer Calluna att det finns risk för att arten påverkas lokalt på 
populationsnivå av den här etableringen om inga särskilda skyddsåtgärder vidtas. Främst utifrån att det 
bara tycks finnas enstaka individer. Det är dock möjligt att de få inspelningar som gjorts i området kom-
mer från någon enstaka migrerande individ. 
 
Gråskimlig fladdermus (högriskart) förekommer i hela området med spridda enstaka inspelningar under 
både sommar och sensommar. Calluna drar därför slutsatsen att det finns en population i området där 
vindkraftverken planeras. Det är inte uteslutet att arten kan påverkas lokalt på populationsnivå vid en 
etablering av vindkraft om inga särskilda skyddsåtgärder vidtas. Framför allt då utifrån att den tycks 
förekomma i ett relativt litet antal. 
 
Fransfladdermusen (rödlistad, sårbar) finns noterad på fyra platser. Arten är ingen högriskart, med för-
höjd risk att kollidera med rotorer, men kan påverkas av habitatförlust. Under förutsättning att etable-
ringen av vindkraft ej påverkar stråk av lövskog, sumpskogar och liknande habitat för arten är risken för 
påverkan på arten är mycket liten. 
 
Barbastell (rödlistad, sårbar) förkommer spritt över stora ytor runt projektområdet. Aktiviteten runt de 
planerade verkspositionerna var obefintlig eller mycket låg under båda årens inventeringar, men desto 
högre öster och norr om Hallasjön samt vid Sibbo. Vid Sibbo kan det eventuellt finnas en koloni av bar-
bastell. Projektområdet hyser inga typiskt höga värden för arten, men skulle i viss mån kunna påverkas 
av habitatförlust om gamla hålträd avverkas.  
 
Dammfladdermus (rödlistad, starkt hotad) har inte konstaterats förekomma regelbundet i området. Vid 
inventeringen 2013 gjordes bara en inspelning långt från närmaste typiska jaktbiotop som oftast utgörs 
av större sjöar, floder och liknande miljöer. Arten kan migrera långa sträckor och först när arten uppträ-
der regelbundet under längre tid i ett område kan det indikera möjlig reproduktion i trakten. Då fyndet 
inte upprepades 2014 ligger det nära till hands att utgå från att det här rör sig om ett passerande ex-
emplar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att skyddsåtgärder för att minimera kollisionsrisk krävs för stor fladder-
mus, trollfladdermus och gråskimlig fladdermus. Åtgärder för att minimera biotopförluster krävs för 
fransfladdermus och barbastell.  

4.5.1 Försiktighetsåtgärder 

Projektområdet har låg aktivitet av fladdermöss, men är förhållandevis artrikt. Skyddsåtgärder för att 
minimera biotopförluster och begränsa risken för kollisioner är motiverat för att påverkan på fladder-
musfaunan ska bli acceptabel.  

Calluna AB har rekommenderat ett flertal generella skyddsåtgärder. Sedan rapporten skrevs har kun-
skapen om vindkraftens påverkan på fladdermöss och lämpliga åtgärder utökats. Verksamhetsutövaren 
har därför valt att åta sig att följa vissa delar av Callunas rekommendationer och även lägga till andra 
skyddsåtgärder.  

Sökanden åtar sig följande försiktighetsåtgärder för att minimera kollisionsrisken: 

• Vid byggnation av vägar och kranplatser bör man undvika att ta ut lokala massor på sådant sätt
att det bildas dammar eller vattensamlingar i närheten av vindkraftverken. Detta för att vatten-
samlingar producerar insekter som kan dra till sig jagande fladdermöss.

• Runtomkring vindkraftverken bör miljön göras ogästvänlig för fladdermöss. Man kan hugga ner
lövträd längs brynet och ytan närmast verket får gärna vara en grusplan. Man bör välja ett verk
som är tätt och som inte ger möjlighet för fladdermöss att bosätta sig inuti verket. Detta kan
dock inte vara den avgörande faktorn vid val av vindkraftverk, då många andra faktorer är viktiga
för elproduktionen.

• För att minimera risken för kollision för de högriskarter som förekommer i området används så
kallad stoppreglering eller ”bat mode”, en teknik för att stänga av vindkraftverken under peri-
oder då fladdermössen riskerar att jaga vid verken. Då vindkraftverk drivs med stoppreglering
stängs rotorn av automatiskt vid låga vindhastigheter under de tider på dygnet då fladdermös-
sen är aktiva. Stoppreglering används från 15 juni till 15 september, från solnedgång till solupp-
gång, då vindstyrkan i rotorhöjd är < 6 m/s och då temperaturen samtidigt överstiger 14°C.
Dessa inställningar har visat sig ge mycket goda resultat och kan minska fladdermusdödligheten
med upp till 90 % (Rydell, 2017)

Sökanden åtar sig följande försiktighetsåtgärder för att minimera habitatförluster: 

• Vid avverkning längs med vägar bör gamla lövträd och gamla, grova granar sparas så långt som
möjligt då dessa utgör boplatser för många fladdermusarter.

• Vägbyggnation och avverkning i stråk av lövskog och sumpskog minimeras.

4.5.2 Bedömning av konsekvenser 

De planerade vindkraftverken bedöms inte ge någon direkt fysisk effekt på någon värdefull fladdermus-
miljö då de är placerade i skogsmark med i huvudsak ung produktionsskog. Dock är projektområdet och 
dess omgivningar förhållandevis artrika. Riskerna för fladdermöss är koncentrerade till driftsfasen.  

De arter som kan antas bli påverkade av vindkraftsetableringen är framför allt stor fladdermus, trollflad-
dermus, gråskimlig fladdermus, fransfladdermus och barbastell. Hur dessa arter påverkas är starkt 
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beroende av de skyddsåtgärder som sökanden åtagit sig. Utan särskilda skyddsåtgärder skulle en påver-
kan på de regionala populationerna kunna uppstå, vilket skulle innebära att projektet får lokalt stora 
konsekvenser för dessa arter.  

De åtgärder som sökanden åtagit sig är dock väl beprövade. Inte minst stoppreglering har visat sig 
minska dödligheten med upp till 90 % och är idag en vedertagen metod i fladdermusrika miljöer. Då 
föreskrivna försiktighetsåtgärder genomförs så kan påverkan på fladdermusfaunan reduceras markant. 
Konsekvenserna för fladdermusfaunan bedöms då bli små till måttliga för högriskarterna (inte rödlis-
tade) och obetydliga till små för övriga arter.  

4.6 Övrig fauna 

Landlevande djur kan ibland störas av ljud från vindkraftverk, byggnation samt den ökade mänskliga 
aktiviteten i området vid underhållsarbeten. Det finns också en möjlighet att det utökade vägnätet ger 
ökad tillgänglighet och därmed ett ökat friluftsliv i området vilket också kan störa vilda djur. Infrastruktur 
i form av vägar och kraftledningar kan också skapa barriäreffekter för vissa arter. 

Olika arter påverkas i olika grad av buller, störningar och förändringar i miljön. Både vilda och domesti-
cerade djur kan bli stressade av störningar, vilket påverkar betesro och fortplantning. Störningseffekter 
antas vara mindre på tama och domesticerade djur än på vilda djur. Detta beror på att domesticerade 
djur är vana vid människor och artificiella miljöer och att dessa egenskaper förstärkts genom avel. (Hell-
din, 2012) 

I projektområdet förekommer exempelvis rådjur, älg, räv och vildsvin. Rådjur och älg, som hör till klöv-
djuren, reagerar på störningar genom att fly från platsen där en fara upplevs. Hjortdjuren lämnar när-
området under tiden ett vindkraftverk byggs. Hondjuren är särskilt känsliga under reproduktionstiden 
och det finns en risk för minskad reproduktion om djuren störs. (Helldin, 2012) 

Mindre, vilda däggdjur som räv och grävling har visat sig vara mer toleranta mot mänsklig störning. De 
gynnas av ett landskap som har förändrats av människan och även av avsaknaden av toppredatorer.  

Tama djur som får, kor och hästar har i regel god förmåga att vänja sig vid störningar från exempelvis 
vindkraftverk. Det kan också vara stor skillnad mellan olika individer. Vissa hästar kan exempelvis bli 
skrämda av rörliga skuggor från vindkraftverk, medan andra inte reagerar alls. Djur i hägn anpassar sig 
fortare, eftersom de inte kan fly undan tvingas de bli mer toleranta. (Helldin, 2012) 

Djur som ofta störs kan ibland få en högre tolerans mot störningen under förutsättning att det inte är 
förknippat med omedelbar fara. Det gäller särskilt om störningarna är förutsägbara i tid och rum. Till 
exempel trafik på en väg eller fotgängare som går på en stig. I områden där människor vistas endast 
ibland kan störningarna upplevas som större och det går därför inte att förutsätta att djuren alltid blir 
mer toleranta. (Helldin, 2012) 

Den mest påtagliga störningen för vilda djur uppstår under byggnationen då man sett att framför allt 
klövvilt lämnar området och dess direkta närhet. Dessa arter kommer dock ofta tillbaka när vindkraft-
sparken är i drift. Forskningen om hur vilda djur påverkas under driften är fortfarande ofullständig och 
till stor del fokuserad på renar. Man vet dock att det vägnät som byggs i samband med vindkraftseta-
blering kan innebära barriärer för smådjur som gnagare då de blir mer exponerade för rovdjur. För dessa 
är det en fördel om vägslänterna tillåts växa igen efter byggnationen. För större djur som räv och klövvilt 
kan vägarna istället användas som korridorer i landskapet, vilket kan ha positiva effekter inte minst vid 
snörika vintrar. Stora rovdjur som varg, björn och järv undviker helt områden med etablerade vägnät. 
Dessa arter förkommer dock normalt inte i denna del av landet. (Helldin, 2012) 
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4.6.1 Försiktighetsåtgärder 

Inga sällsynta eller rödlistade vilda djur förekommer i projektområdet eller dess närhet. Det är därmed 
inte motiverat med några särskilda skyddsåtgärder. Det är dock en fördel för smådjur om slänterna vid 
vägarnas sidor tillåts växa igen efter byggnationen.  
 

4.6.2 Bedömning av konsekvenser 

Störningseffekter kan väntas uppkomma framför allt under byggnationen då vilda djur, främst klövvilt 
och vildsvin, kan förväntas lämna området p.g.a. transporter, buller och mänsklig aktivitet. Under driften 
kan större delen av de djur som lämnat området förväntas återetablera sig. I viss mån kan ljud, skuggor 
och ljus från vindkraftverken orsaka stress. Samtliga vilda däggdjur som förekommer i projektområdet 
är vanliga i det svenska landskapet och inga effekter på populationsnivå kan förväntas.  
 
Domesticerade djur finns framför allt vid Vimmelstorp, ca 1 km öster om projektområdet. Dessa djur 
blir sannolikt inte störda av byggnationen men kan bli stressade av ljud och rörliga skuggor från vind-
kraftverken då de är i drift. Huvuddelen av dessa individer kan dock förväntas vänja sig vid störningen.  
 
Under avvecklingen uppstår samma störningar som under byggnationen i form av transporter, buller 
och mänsklig aktivitet. Avvecklingsfasen går snabbare än byggnationen och efter färdigställt arbete blir 
området istället mer attraktivt för vilda djur.  
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för övrig fauna under byggnation, drift och avveckling bli små.  
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4.7 Kulturmiljö 

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön som vittnar om historiska och geo-
grafiska sammanhang. En kulturmiljö kan ha värden av olika skala och kan t.ex. omfatta ett större om-
råde, enstaka byggnader, stadsdelar eller fornlämningar. Större områden (landskap) är ofta klassade 
som riksintresse för kulturmiljö och har då en stärkt ställning gentemot andra intressen. Kulturmiljöer 
finns också skyddade som kulturreservat och världsarv samt i kommunala och regionala planer. Alla 
fornlämningar, de flesta kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser omfattas av kulturmiljö-
lagen.  

Fornlämning eller fornminne är en benämning som används om lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider och som numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. Skyddet av fornminnen 
regleras i Kulturmiljölagen (1988:950). I denna fastslås att fornlämningar inte får rubbas, grävas ut, 
täckas över eller på annat sätt ändras eller skadas. Kraftverksplatser och vägar måste alltså planeras 
med hänsyn till fornlämningar.   

Samtliga kända fornlämningar klassificeras som antingen fornlämning (tidigare fast fornlämning), be-
vakningsobjekt eller övrig kulturhistorisk lämning. En lämning som är registrerad som en övrig kulturhi-
storisk lämning har ett svagare lagskydd men kan när som helst klassas om av Länsstyrelsen eller 
Riksantikvarieämbetet. 

Riksintresse kulturmiljövård 

Inom 10 km från projektområdet finns tre olika områden klassade som riksintresse för kulturmiljövård, 
Villstad, Jälluntofta kyrkby och Finnvedens folkland.  

Villstad, ca 7 km norr om projektområdet, utgörs av en samlad miljö med en 1700-talskyrka återuppförd 
år 1910, prästgård med manbyggnad från 1858, klockargård, f.d. skola samt kyrkstallar från 1800-talet. 
Två höggravfält och en större hög visar på kontinuitet från yngre järnålder. Här finns även fossil åker-
mark. Enligt den synbarhetsansanalys som gjorts för projektet kommer vegetationen skymma sikten 
mot vindkraftverken i större delen av området, se Bilaga 5.  

Jälluntofta kyrkby, ca 6 km sydöst om projektområdet, är en stor, ålderdomlig kyrkby med välbevarad 
traditionell bebyggelse, typisk för västra Smålands skogsbygder. Fotomontage har tagits fram från Jäll-
untofta kyrka och Jälluntofta camping. Inga vindkraftverk kommer att synas från någon av dessa platser, 
se Bilaga 4.  

Finnvedens folkland, är ett stort riksintresseområde beläget ca 9 km öster om etableringsplatsen. Om-
rådet utgörs av odlingslandskap med påtaglig koncentration av fornlämningar, främst stenåldersboplat-
ser, höggravfält och enstaka större högar samt ortnamnsinslag som tyder på centralortsfunktion 
(Bröttjestad, Draftinge, Karaby). Finnvedens folkland omfattas inte av synbarhetsanalys eller fotomon-
tage, då avståndet som kortast är ca 9 km. Även om ett eller flera vindkraftverk skulle komma att synas 
från vissa platser inom riksintresseområdet så är avståndet tillräckligt stort för att anläggningen inte ska 
upplevas som dominerande eller överskugga landskapets kulturhistoriska värden.  

Kulturhistorisk inventering 2013 

En arkeologisk utredning etapp 1 har utförts i området av Jönköpings läns museum. Inventeringen ut-
fördes i slutet av november 2013. Den fullständiga rapporten med beskrivning av samtliga lämningar 
återfinns i Bilaga 3g.  
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Metod 

Utredningen genomfördes som en fältinventering längs med planerade vägar och verkspositioner. En 
yta om 200 meter runt planerade verkspositioner och en ca 50 meter bred korridor längs med vägarna 
inventerades, totalt en yta om 152 ha. Nyupptäckta lämningar mättes in med GPS, beskrevs och gavs 
en antikvarisk bedömning. Fältarbetet föregicks av analyser av kart- register- och arkivmaterial samt 
genomgång av FMIS (det digitala fornminnesregistret) och relevant litteratur i syfte att erhålla en hel-
hetsbild över det aktuella landskapsavsnittets historiska kontext. 
 

Resultat 

Projektområdet är beläget i en utpräglad utmarkskontext med omväxlande sankmark och skogsmark. 
Ur ett historiskt perspektiv har projektområdet varit ett utpräglat utmarksområde, med ett fåtal torp 
och backstugor. Troligen hade de boende här en försörjning som inte primärt var knuten till åkerbruk 
eller boskapsskötsel, utan till annan produktion knuten till skogen eller framväxande industrier i Skepps-
hult och Smålandsstenar. 
 
Under de senaste 100 åren har stora utdikningsinsatser skett i trakten varför de tidigare sankängarna 
med det myller av bäckfåror som kan studeras i kartorna från 1700- och 1800-talet omvandlats till raka 
diken. Tronebosjön i områdets sydvästra del har sänkts kraftigt genom att kanaler grävts mellan denna 
och Hallasjön i nordöst. När detta sjösänkningsföretag genomfördes är osäkert, men det bör ha skett 
mellan ca 1880 då sjön redovisas i sin hela utsträckning på generalstabskartan och 1950 då det av Trone-
bosjön endast återstod några få vattenspeglar enligt den äldre ekonomiska kartan. 
 
Under inventeringen konstaterades det att inga fornlämningar av förhistorisk karaktär finns inom utred-
ningsområdet. Den södra delen av området är fattigt på kulturhistoriska lämningar medan den större 
grusväg som löper genom området, från Tronebo till Hallasjön, kantas av ett flertal lämningar. Längs 
med denna finns ett flertal rester av gamla torp samt fossil åker, se Figur 35. De flesta av dessa bedöm-
des som sentida och inte aktuella för vidare antikvariska åtgärder. Ett område med fossil åker bedömdes 
som fornlämning och inom utredningsområdet finns också två gårdstomter med anor från 1500-talet. 
(Franzén, Å. 2013) 
 
Rem 
Gården Rem finns belagd i källor från så tidigt som 1538. I dokumentation från 1888 betecknas gården 
som tidigare länsmansboställe. I området finns äldre bebyggelselämningar i form av en stensatt jordkäl-
lare, en källargrund, ett tiotal röjningsrösen och en ca 35 meter lång stenmur. Gården lades ner någon 
gång mellan 1950 och 1982. Den befintliga vägen som går genom området passerar rakt igenom vad 
som kan misstänkas vara Rems äldre gårdstomt (Reftele 616). En del av den nya väg som planeras till 
verk nummer 4 sammanfaller med Rems gamla gårdstomt, till följd av att omgivande terräng är mycket 
sank. Vägens planerade sträckning är redan starkt påverkad av djupa hjulspår från skogsmaskiner, se 
Figur 33.  
 
Tronebo 
Gården Tronebo finns fortfarande kvar som gårdsenhet med omgivande öppna åker- och betesmarker. 
Tronebo omnämns så tidigt som 1538 och kartor från 1827 visar att gårdstomten historiskt stäckte sig 
längre söderut än vad som är fallet idag. Idag går en väg över den södra delen av den äldre gårdstomten 
(Villstad 407) 
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Figur 34. Överväxt jordkällare vid Rems gamla gårdstomt. 

 
 

Figur 33. Den nya väg som planeras från Rems gamla 
gårdstomt mot verk nr. 4 sammanfaller med en 
sträcka med djupa körskador från skogsmaskiner. 
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Fossil åker 
Väster om gårdstomten Rem finns fossil åkermark i olika åldrar. En del av området var odlat på 1950-
talet, men större delen av åkermarken var vid denna tid övergiven. Det finns skäl att anta att den fossila 
åkermarken har skikt som går tillbaka till gården Rems etableringsfas. Den väg som går genom projekt-
området passerar över lämningen. Den fossila åkermarken är klassad som fornlämning och Jönköpings 
läns museum rekommenderar en vidare förundersökning för att karaktärisera, åldersbestämma och av-
gränsa lämningen. 

Rekommendationer 
Museet rekommenderar att en etapp 2-utredning görs för gårdstomterna Rem och Tronebo samt en 
förundersökning för den fossila åkermarken väster om Rem. Den befintliga väg som kommer att använ-
das under byggnationen löper genom samtliga dessa lämningsområden. Det är dock inte motiverat att 
genomföra ytterligare utredningar där det inte blir aktuellt med markingrepp.  

Samråd med Länsstyrelsen 
Sökanden har samrått med Länsstyrelsen i Jönköpings län om resultatet av inventeringen och Länssty-
relsen har meddelat sin bedömning i frågan. Länsstyrelsens ställningstagande sammanfattas nedan och 
återfinns i sin helhet i Bilaga 2.  

RAÄ-nr Villstad 407, Gårdstomt (Tronebo), bevakningsobjekt (i utredningsrapporten benämnt ”Id1”). 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras krävs arkeologisk utredning etapp 2.  

RAÄ-nr Reftele 602, Område med fossil åkermark, fornlämning (i utredningsrapporten benämnt ”Id4”; i 
en äldre rapport för ett gasledningsprojekt Rapport JLM 2001:09 benämnd ”lokal C”). 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras krävs arkeologisk förundersökning. 

RAÄ-nr Reftele 616, bytomt (Rem), fornlämning (i utredningsrapporten benämnt ”Id5”; i en äldre rap-
port ”lokal D”). 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras krävs arkeologisk förundersökning, dock 
delvis redan undersökt söderut. 

RAÄ-nr Reftele 603, Fossil åkermark -röjningsröseområde, Bevakningsobjekt (i en äldre rapport ”lokal 
E”, införda i Fornsök FMIS endast som en punkt). 
Åtgärd: Om vägen ska breddas eller annat markingrepp göras österut krävs utmärkning i fält av arkeolog 
så att röjningsrösena kan undvikas, men troligen berörs de inte. 

De lämningar som har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar kräver inga ytterligare arkeolo-
giska insatser, men hänsyn ska tas så att de inte onödigtvis skadas. Arbetsföretaget kommer även att 
medföra skogsavverkning, hänsyn tas i enlighet med Skogsvårdslagen (SvL) § 30. 
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Figur 35. Nypåträffade och sedan tidigare kända fornlämningar i projektområdet. 

Tronebo 

Fossil 
åker 

Rem 

Reftele 
603 



MKB Vindkraftspark Vimmelstorp 2019 
 

68 

4.7.1 Försiktighetsåtgärder 

• Inför byggnation kommer Länsstyrelsens rekommendationer att följas. Där det blir aktuellt med 
anläggningsarbeten inom fornlämningarna Reftele 602 (fossil åker) och 616 (Rem gårdstomt) 
kommer en arkeologisk förundersökning att genomföras. Vid anläggningsarbeten inom bevak-
ningsobjektet Villstad 407 (Tronebo gårdstomt) kommer en arkeologisk utredning etapp 2 att 
genomföras.  
 

• Utifrån resultaten av ovanstående utredningar kommer bästa möjliga vägsträckning, kabelför-
läggning och byggteknik att undersökas i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 

• Bevakningsobjektet Reftele 603 kommer att märkas ut i terrängen inför byggnation.  
 

• Vid anläggningsarbeten i anslutning till övriga kulturhistoriska lämningar kommer största möj-
liga hänsyn att visas så att dessa lämningar inte onödigtvis skadas.  
 

• Samtliga kulturhistoriska lämningar i anslutning till etableringsområdet kommer att märkas ut i 
fält av arkeolog innan byggnation påbörjas.  

 

4.7.2 Bedömning av konsekvenser 

Vindkraftverk med tillhörande infrastruktur kan påverka det storskaliga kulturmiljölandskapet genom 
framför allt visuella intryck och att ett historiskt landskap tillförs ett tekniskt element med starkt nutida 
karaktär. Detta kan påverka upplevelsevärdet av kulturmiljölandskapet, främst under driften. Tre områ-
den är klassade som riksintresse för kulturmiljövård inom 10 km från etableringsplatsen. Från två av 
dessa (Villstad och Jälluntofta kyrkby) kommer vindkraftverkens synlighet vara obefintlig eller mycket 
begränsad. Från Finnvedens folkland har synligheten inte utvärderats men avståndet är tillräckligt stort 
(9 km) för att vindkraftverken inte skall upplevas som dominerande eller överskugga landskapets kul-
turhistoriska värden. Konsekvenserna av vindkraftsparken på närliggande riksintressen för kulturmiljö-
vård bedöms som obetydliga.  
 
Markbundna kulturhistoriska lämningar kan påverkas av vindkraft både fysiskt av ingrepp vid byggnation 
och upplevelsemässigt under driften. De fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och bevak-
ningsobjekt som finns i projektområdet är till största del koncentrerade längs med den grusväg som 
löper genom området mellan Tronebo och Hallasjön. Vägen är av god kvalitet och kan sannolikt använ-
das utan breddning och/eller förstärkning. Däremot kan det bli aktuellt att gräva ned kablar längs med 
vägen. Två objekt klassade som fornlämning kan komma att påverkas av markingrepp. Den nya väg som 
planeras till vindkraftverk nummer 4 sammanfaller delvis med Rems gamla gårdstomt. Denna sträckning 
har valts eftersom omgivande terräng är mycket sank. Fördelarna respektive nackdelarna med sträck-
ningen har diskuterats vid samråd med Länsstyrelsen 2017. Den sträcka som valts går visserligen genom 
fornlämningsområdet vid Rem, men är också redan starkt påverkad av skogsmaskiner som kört upp 
djupa hjulspår i fornlämningen. Verksamhetsutövaren har för avsikt att följa de föreskrivna utrednings-
kraven inför byggplaneringen. Utifrån resultaten av dessa kommer bästa möjliga vägsträckning, kabel-
förläggning och byggteknik att undersökas i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna för kulturhistoriska lämningar i projektområdet bli små till måttliga.  
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4.8 Landskapsbild  

Vindkraftverkens fysiska inverkan på marken är ganska begränsad, men desto större i luftrummet. Vind-
kraftverk utgör, på grund av sin höjd och de rörliga delarna, dominerande element i landskapet. Männi-
skors upplevelse av landskapet förändras när vindkraft byggs och huruvida denna förändring upplevs 
negativ eller positiv är mycket individuellt.  
 
Landskapets värden kan delas in i kunskapsvärden, upplevelsevärden och bruksvärden. I Vindkrafts-
handboken (Boverket , 2009) beskrivs ett landskaps värden enligt följande: 
 

• Kunskapsvärden utgörs av enstaka element som t.ex. arter, biotoper, fornlämningar eller vär-
defulla byggnader. Då vindkraftverken inte tar så stor plats i anspråk nere på marken så går det 
oftast att undvika skador på landskapets kunskapsvärden. 

• Upplevelsevärden är de känslor som landskapet ger upphov till som till exempel igenkännande, 
nyfikenhet m.m. Människor upplever landskapet på olika sätt beroende på bakgrund, kunskap, 
intressen och förväntningar på omgivningen. Vindkraftverk kan påverka den historiska dimens-
ionen i landskapet eller upplevelser i fjälltrakter och vid havet. 

• Bruksvärden är de värden som finns i hur landskapet används eller kan användas för olika ända-
mål, exempelvis jord- och skogsbruk, vindbruk, undervisning, turism m.m. Landskapet kan också 
ha pedagogiska värden. 

 
Landskapet är uppbyggt av landskapselement som utgörs av t.ex. vägar, fält, åkerholmar och bebyg-
gelse. Samverkan mellan elementen skapar en struktur som tillsammans med landskapets värden ger 
ett område en landskapskaraktär som skiljer det från andra landskap. Landskapskaraktären förändras 
över tid av processer som orsakas av naturen men i stor utsträckning av människan. (Boverket , 2009) 
  

Landskapets karaktär 

Terrängen i projektområdet är kuperad med markhöjder på 170-190 meter över havet. Landskapet do-
mineras av bruksvärden, till följd av det rationella skogsbruk som bedrivs i hela området. Större delen 
av projektområdet består av mer eller mindre svårtillgänglig hyggesmark, områden med storblockig mo-
rän samt mer eller mindre utdikad mossmark. Skogen i och runt området utgörs huvudsakligen av ung 
barrskog. I området finns omfattande körskador efter skogsmaskiner.  
 
Även omgivningarna runt den planerade vindkraftsparken domineras av skogsbruk och är mjukt kupe-
rade. Det barrskogsdominerade, böljande landskapet är till övervägande del av storskalig karaktär. På 
de flesta platser i landskapet skapar skogen slutna landskapsrum med mycket begränsad sikt. Skogsmar-
ken bryts här och var av öppna områden med mindre åkrar, öppna vårmarker, sjöar eller byar. Från 
dessa platser är siktlinjerna längre, men domineras fortfarande av skog.  
 
Den begränsade sikten medför att landskapet på de flesta platser inte har någon tydlig riktning. Undan-
taget är riksväg 26, som tillsammans med Smålandsstenars och Skeppshults samhällen samt Nissans 
dalgång och järnvägen, drar upp en tydlig nord-sydlig riktning i landskapet. Även sjöar, åsar och mossar 
har i regel en utdragen form i lätt sydväst-nordöstlig riktning.  
 
Det finns ett flertal kyrkor i omgivningarna runt Projektområdet. Dessa utgör landmärken med ett kul-
turhistoriskt värde. Även fornlämningsområden, såsom domarringarna vid Smålandsstenar, utgör kul-
turhistoriskt viktiga landmärken. Från platser med kulturhistoriska värden kan vindkraftverken ge ett 
mer dominerande intryck om sikten samtidigt är god. 
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Bebyggelse 

Tre tätorter finns i inom 5 km från projektområdet, Smålandsstenar, Skeppshult och Reftele. Smålands-
stenar och Skeppshult är två nästan sammanvuxna samhällen som breder ut sig längs med riksväg 26 
och Nissans dalgång, på ca 150-160 meters höjd över havet.  
 
Skeppshult har ca 350 invånare och är starkt präglat av ortens metallindustri, med kända varumärken 
som Skeppshultscykeln, Skeppshults Gjuteri och Skeppshultsstegen. Här finns även skola och en bensin-
station. Orten ligger ca 5 km väster om projektområdet.  
 
Smålandsstenar är ett gammalt stationssamhälle som har vuxit upp runt järnvägsstationen längs med 
linjen Halmstad–Nässjö. Samhället har flertalet tillverkningsindustrier, främst metall- och plastindu-
strier, men även trä- och möbelindustri. Samhället har fått sitt namn efter domarringarna Smålandsste-
nar, ett 2 500 år gammalt gravfält. Orten har idag ca 4 600 invånare och är belägen ca 5 km nordväst 
om projektområdet.  
 
Reftele ligger 9 km nordöst om projektområdet, längsmed länsväg 153. Området är förhållandevis flackt 
och ligger på 150 meters höjd över havet. Reftele har gamla anor och har troligtvis varit bebyggt i upp 
till 10 000 år. Numera är Reftele en industri- och jordbruksbygd och trafikeras av Krösatågen på sträckan 
Halmstad-Nässjö. Orten har ca 1300 invånare.  
 
Utöver ovan nämnda tätorter finns flertalet mindre byar i närområdet runt de planerade vindkraftver-
ken, bland annat Käringanäs, Vimmelstorp, Östra Kallset, Tronebo, Fållinge, Boaryd och Jälluntufta. En-
staka bostäder och fritidshus ligger insprängda här och var i landskapet. Längs med Hallasjöns strand är 
flera fritidshus belägna. Landskapet runt de mindre byarna är mer småskaligt och ofta idylliskt, med 
gärdesgårdar, gamla hus och större inslag av lövskog.  
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Figur 36. Landskapets riktning, siktlinjer och landmärken runt projektområdet. 
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Synlighet 

Upplevelsen av vindkraftverk påverkas av avståndet mellan verk och betraktare. På nära håll kan ett 
vindkraftverk upplevas som mycket framträdande, men ofta syns bara delar av verket eller enstaka verk 
i en park då vegetationen skymmer sikten. På längre avstånd ökar vindkraftverkens synlighet eftersom 
man lättare ser hela konstruktionen eller en hel park samtidigt. Samtidigt får vindkraftverk på längre 
avstånd en mer underordnad roll i landskapet då de omges av en mer omfattande landskapsbild med 
fler landskapselement och blir då en del i en större helhet.  

Vindkraftverks synlighet varierar också beroende på vädret. Molntäcket och huruvida vindkraftverken 
befinner sig i sol eller skugga påverkar kontrasterna mellan verk och himmel. Det har gjorts en studie på 
vindkraftverks synlighet på ca 32 km avstånd, vid Siljansområdet. Resultatet efter ett års fotografering 
visade att vindkraftverkens torn var synliga ca 48 % av tiden. Under övrig tid var kontrasten mellan 
vindkraftverk och himmel så liten att tornen inte kunde urskiljas. (Länsstyrelsen i Dalarna, 2013) 

För att ge en uppfattning av från vilka platser i landskapet vindkraftverken kommer vara synliga och inte 
har en synbarhetsanalys tagits fram. Analysen omfattar en yta på 21 x 21 km. Inom denna yta kommer 
hela eller delar av 1-9 vindkraftverk synas inom 11 % av arealen. Från 89 % av ytan kommer inga vind-
kraftverk synas. Synbarhetsanalysen återfinns i Bilaga 5.  

Att vindkraftverken i projekt Vimmelstorp inte placeras på markanta höjder bidrar till att begränsa syn-
ligheten från platser med skog. Synligheten blir istället störst från den bortre sidan av närliggande sjöar. 
Verken kan också komma att synas tydligt från områden med öppen mark, exempelvis jordbruksmark 
och mossar.  

För att ge en bild av hur vindkraftverken kommer att påverka landskapsbilden har visualiseringar i form 
av fotomontage tagits fram. Montagen återfinns i Bilaga 4 och de fotopunkter som använts visas på 
kartan i Figur 37. 

Figur 37. Fotopunkter som använts för att ta fram fotomontage. 
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Fotopunkterna har valts utifrån flera faktorer. Dels har närliggande tätorter och mindre byar tagits med. 
På dessa platser bor och rör sig människor i hög grad. Vidare har några platser med öppna siktlinjer i 
landskapet valts ut och i viss mån har fotopunkter lagts till utifrån önskemål från kommun och Länssty-
relse. Syftet med visualiseringarna är inte att täcka in alla tänkbara punkter i landskapet utan att ge en 
uppfattning om påverkan på landskapsbilden från vissa representativa platser.  

Sammantaget visar fotomontagen att boende öster och sydöst om projektområdet, exempelvis i Käring-
anäs och Vimmelstorp, kommer att uppleva störst förändring i landskapsbilden. Dessa byar ligger rela-
tivt nära anläggningen och samtidigt på höjder med öppna siktlinjer.  

4.8.1 Försiktighetsåtgärder 

Det är fullt möjligt att anpassa utformningen av vindkraftsparker så att anläggningen blir geometriskt 
attraktiv på åkermark, längs med åsar eller i havet. I skogsmark är anpassningsmöjligheten ytterst be-
gränsad. Här styr markförhållanden, naturvärden, kulturvärden, infrastruktur och inte minst vindförhål-
landen var det är lämpligt att placera vindkraftverken. Att placera vindkraftverk i visuellt tilltalande form-
ationer är därför inte lämpligt i den typ av miljö som projektområdet utgör. Placeringarna har valts med 
hänsyn till maximal elproduktion med minimal miljöpåverkan.  

4.8.2 Bedömning av konsekvenser 

Landskapet förändras kontinuerligt, både till följd av geologiska processer och människans aktiviteter. 
Nuvarande landskap är ett resultat av tidigare förändringar. Vindkraften utgör ett nytt sätt att använda 
marken och ta tillvara vindens energiresurser. På sikt är det sannolikt att vindkraftverk kommer att bli 
en lika naturlig del i landskapsbilden som vägar och kraftledningar. Än så länge utgör dock vindkraftverk 
ett nytt inslag och upplevs ofta som dominerande i landskapet.  

Upplevelsen av både landskap och vindkraftverk är subjektiv och uppfattningen om vindkraftens påver-
kan på landskapsbilden är beroende av den enskilde betraktarens bakgrund, natursyn, attityd, kunskap 
m.m. Subjektiva värderingar spelar en helt avgörande roll för hur störande vindkraftverk upplevs i land-
skapet. Det är därför inte möjligt att fastslå en viss grad av påverkan som är densamma för alla betrak-
tare. Konsekvenserna för landskapsbilden kan röra sig över hela spannet, från positiva till stora negativa
konsekvenser.

Det kan konstateras att vindkraftverken kommer att medföra visuell påverkan över ett stort område. 
Vindkraftsparken kommer till sin helhet att synas bäst från höjder med fria siktlinjer mot parken, öppna 
åkerområden och den bortre sidan av närliggande sjöar. Detta innebär att landskapsbilden förändras 
från dessa platser.  

Till fördelarna ur landskapssynpunkt hör att synligheten kommer vara mycket begränsad från kulturhi-
storiskt viktiga platser. Vindkraftverkens storlek med en rotordiameter som kan komma att uppgå till 
112-130 m, medför att de kommer att synas över stora avstånd men också att rotorns hastighet upplevs
som långsammare än för lägre vindkraftverk som idag är vanliga i landskapet. Att projektet utgör en
sammanhållen grupp som följer landskapets riktning, med förhållandevis enhetliga inbördes avstånd,
kan också bidra till ett mer harmoniskt intryck.

Förändringen av landskapsbilden blir inte permanent. När vindkraftverken tas ur drift och plockas ned 
återställs landskapsbilden till nära nog densamma som innan etableringen. Påverkan på det storskaliga 
landskapet är helt och hållet koncentrerad till driftsfasen.  
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4.9 Friluftsliv och turism 

Det lokala friluftslivet kan påverkas av en vindkraftsetablering genom ljud, rörliga skuggor, förändrad 
landskapsbild eller genom risk för iskast. Detta är faktorer som för vissa kan göra att området känns 
mindre attraktivt att befinna sig i. Samtidigt förbättras tillgängligheten genom ett utbyggt vägnät. Vind-
kraftsetableringen medför inga fysiska hinder för friluftslivet eftersom området inte kommer att spärras 
av. Under anläggningsfasen kan dock tillgängligheten till området tillfälligt begränsas av säkerhetsskäl. 

Enligt Naturvårdsverkets syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen är upplevelsen 
av vindkraftverk i ett landskap beroende på anledningen till besöket. Den som söker lugn och ro störs 
mer av en vindkraftsetablering än den som besöker platsen för att utöva sport eller andra aktiviteter. 
Upplevelsen av vindkraftverkens eventuella störningsgrad är också beroende av individens attityd till 
vindkraft och huruvida verken både syns och hörs eller bara hörs. (Henningsson, M. 2012) 

Projektområdet används för jakt och friluftsliv av närboende och markägare. Det har dock inte den re-
kreativa karaktären av ett orört skogsområde. Genom området löper en väg som trafikeras av boende 
runt Hallasjön. Bitvis är landskapet i projektområdet påverkat av storskaliga hyggen. Skogen utgörs hu-
vudsakligen av ung produktionsskog med låga upplevelsevärden. Utbredda våtmarker gör stora delar av 
projektområdet svårtillgängligt. För dem som ändå använder området kan vindkraftverken dock för-
ändra upplevelsen av området ur rekreationssynpunkt.  

Flertalet fritidshus finns runt Hallasjön. Från vissa av dessa kan vindkraftverken förväntas synas tydligt, 
främst längs sjöns östra och norra strand. Vindkraftverken kan också påverka upplevelsen av lugn och 
ro vid fiske i Hallasjön.  

Vilt som uppehåller sig i projektområdet kan störas under byggnation och avveckling och därmed und-
vika det. Detta innebär en inskränkning av jaktmöjligheterna under en tid. Under samma tid är tillgäng-
ligheten sannolikt begränsad av säkerhetsskäl också. Under drifttiden finns dock inga skäl att begränsa 
jakt inom området.  

En vindpark i den aktuella storleken genererar flertalet lokala arbetstillfällen, framför allt under bygg-
nationen. Detta kan medföra att området runt Vimmelstorp blir attraktivt ur ett näringsperspektiv. Tur-
ismen kan samtidigt påverkas både positivt och negativt. För vissa personer kommer vindkraftverken 
uppfattas som ett mäktigt inslag som symboliserar hur människan tillvaratar naturkrafterna. För andra 
personer kan landskapet upplevas som industrialiserat och oattraktivt. Det finns i dagsläget ingen bety-
dande turism i närområdet.  

4.9.1 Försiktighetsåtgärder 

Friluftsliv och turism har beaktats i lokaliseringsutredningen och föranleder inga särskilda skyddsåtgär-
der. 

4.9.2 Bedömning av konsekvenser 

Projektområdet används för friluftsliv och jakt men har relativt låga rekreativa värden i naturmiljön. 
Tillgänglighet och möjlighet till jakt begränsas under byggnation och avveckling men inte under driftti-
den. Under de faser som tillgängligheten är begränsad finns det gott om alternativa rekreationsområden 
i närheten. Upplevelsen av ostört landskap kan påverkas negativt för den handfull fritidsboende som 
har fastigheter vid Hallasjön samt vid fritidsfiske. Det finns i dagsläget ingen betydande turism i närom-
rådet. Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och turism bli små under drift och avveckl-
ing. För det lokala friluftslivet inklusive jakt bedöms konsekvenserna bli måttliga under byggnationen.   
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4.10 Ljud 

En vindkraftsanläggning avger olika typer av ljud vi byggnation, drift och avveckling. Under byggnation 
och avveckling uppstår ljud huvudsakligen från transporter och olika typer av anläggningsarbeten. Un-
der avvecklingen kan främst bilning av fundament och transporter ge upphov till störande ljud. I båda 
dessa faser är ljudstörningarna begränsade i tid och förekommer nästan uteslutande under dagtid.  

Vindkraftverk i drift avger ett aerodynamiskt ljud alstrat av rotorbladens passage genom luften. Detta 
ljud upplevs vanligen som ett väsande eller svischande ljud. Ljudet kan beskrivas som ett bredbandigt 
brus, vanligen inom frekvensområdet 63–4000 Hz. Enligt praxis och Naturvårdsverkets rekommendat-
ioner bör den ekvivalenta ljudnivån från vindkraft inte bör överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 
40 dB(A) är också det värde som normalt anges som villkor i tillståndsbeslut för vindkraftsanläggningar. 

Ljudnivån avtar med avståndet från vindkraftverket. Väder och vind påverkar hur ljudet breder ut sig. 
Även typen av mark eller om det är vatten vid vindkraftverket påverkar hur mycket ljudet minskar med 
avståndet. Generellt dämpar marken ljudet betydligt effektivare än vatten. (Naturvårdsverket, 2019) 

I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där det finns få andra bakgrundsljud och där man eftersträvar 
låga ljudnivåer, anser Naturvårdsverket att ljudet inte bör överskrida 35 dBA. Detta kan gälla till exempel 
friluftsområden, där en låg bullernivå är viktig för upplevelsen och där naturliga ljud dominerar. Det bör 
framgå av kommunens översiktsplan att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå. (Natur-
vårdsverket, 2019). 35 dBA kan även vara motiverat i så kallade vindskyddade lägen. Detta beskrivs vi-
dare på nästa sida.  

Beräkning av ljudutbredning 

En beräkning av ljudutbredningen runt projekt Vimmelstorp har tagits fram med hjälp av programvaran 
WindPRO 3.3.247 och Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Ett vindkraftverk av modell Vestas V126, 
med navhöjden 137 m, rotordiametern 126 m och totalhöjden 200 m har använts som exempelverk i 
beräkningen. Samtliga vindkraftverk i beräkningarna körs med högsta effekt och högsta källjud. Källjudet 
är baserat på användning av så kallade serrated blades, dvs. sågtandade blad, som dämpar källjudet 
något och idag erbjuds av de flesta vindkraftsleverantörerna.  

Modellen antar att vindriktningen alltid är i linje med det enskilda verket och beräkningspunkten. Vinden 
antas ha en riktning från vart och ett av vindkraftverken, mot den bostad där ljudnivån ska beräknas. 
Modellen antar en konstant vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd eftersom ljudet maskeras av bak-
grundsbrus vid högre vindhastigheter. Naturvårdsverkets modell tar inte hänsyn till en ökad absorpt-
ion/dämpning av ljudet orsakad av terräng med högre absorptionsförmåga. Dämpningen antas vara lika 
låg i skog som på en asfalterad yta. Det innebär att ljudbilden ofta överskattas i skogsmiljöer och att det 
finns en inbyggd ”säkerhetsmarginal” i modellen.  

En byggnad (punkt G i beräkningen) beräknas utsättas för en ljudnivå på upp till 44,6 dB(A). Huset är en 
gammal byggnad, utan vatten, som främst används som jaktstuga, se Figur 38. Ägaren har åtagit sig att 
avregistrera huset som bostad om vindkraftsprojektet realiseras. Byggnaden är därmed inte en begräns-
ning för parkutformningen. Bortsett från ljudpunkt G beräknas inte gränsvärdet 40 dB(A) överskridas 
vid någon bostad.  

Beräkningen av ljudutbredning återfinns i Bilaga 6 och illustreras på kartan i Figur 40. 
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Vindskyddade lägen 

Vid bostäder i vindskyddade lägen bör särskild hänsyn visas. Till vindskyddade lägen räknas områden där 
vindhastigheten är omkring 50 % lägre än vid vindkraftverket (avseende vindhastigheterna på 10 meters 
höjd). Vindskyddade lägen kan uppstå på ”vindskuggsidan” av höjder med branta sluttningar. På denna 
typ av platser kan det vara mer eller mindre lä medan det blåser i rotorhöjd. I dessa situationer uppstår 
inget eller betydligt mindre bakgrundsbrus från vegetationen och vinden i sig. Detta kan innebära att 
ljudet från vindkraftverken blir mer framträdande.  

Höjdlinjer över närområdet har använts för att identifiera platser där vindskyddade lägen skulle kunna 
uppstå. Terrängen runt projektområdet är böjande med små höjdskillnader och bitvis flack, med inslag 
av mindre sjöar. Omkringliggande höjder har som regel flacka sluttningar. En brantare sluttning finns i 
anslutning till Rudetorpet, ca 1 km sydöst om projektområdet. Den brantaste sluttningen ligger i ritning 
mot vindkraftverken och orsakar därmed inte vindskugga. På baksidan av samma höjd finns en bitvis 
brant sluttning där vindskugga potentiellt skulle kunna uppstå. Bakom denna sluttning finns enbart våt-
mark. Inga bostäder i potentiellt vindskyddade lägen har kunnat identifieras.  

Figur 39. Terräng som kan ge upphov till vindskyddade lägen. 

Figur 38. Punkt "G" i ljudberäkningen är en gammal byggnad som används som jaktstuga. 
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Lågfrekvent ljud och infraljud 

Vindkraftverk generar också lågfrekvent ljud (20–200 Hz) och infraljud (1–20 Hz) till följd av turbulens 
och tryckfluktuationer vid bladen och vid tryckkompressioner när bladet passerar tornet. Både infraljud 
och lågfrekvent ljud från vindkraftverk ger ofta upphov till diskussioner om eventuella ljudstörningar 
och hälsoeffekter.  
 
Naturvårdsverket har låtit göra en kunskapssammanställning gällande infraljud och lågfrekvent ljud från 
vindkraftsanläggningar. Studien är sammanställd av några av Sveriges främsta forskare inom akustik och 
miljömedicin. En av slutsatserna i rapporten är att infraljud från vindkraftverk inte är hörbart på nära 
håll och än mindre på de avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid 
dessa nivåer bidrar till bullerstörning eller har andra hälsoeffekter. (Nilsson, E. Mats m.fl. 2011). Utifrån 
dagens kunskapsläge finns det således ingen forskning som tyder på att infraljud är ett problem kring 
vindparker.  
 
Gällande lågfrekvent ljud så konstateras i ovanstående studie att lågfrekvent ljud från moderna vind-
kraftverk ofta är hörbart vid gällande riktvärden för bostäder, men vindkraftsbullret har inte större in-
nehåll av lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel buller från väg-
trafik. Enligt denna studie genererar större vindkraftverk förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre 
vindkraftverk, även med hänsyn taget till total ljudnivå. Med allt större vindkraftverk kommer därför 
andelen lågfrekvensljud i vindkraftsbullret att öka något. Förutsatt att riktvärdet utomhus vid bostadens 
fasad, 40 dBA, och Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda är det dock 
inte troligt att allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta. 
 
Slutsatsen från ovan att större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre 
vindkraftverk har dock ifrågasatts i senare studier. I en dansk studie från 2013 redovisas en samman-
ställning av frekvensspektrum från flera hundra vindkraftverk och slutsatsen är att ljudnivån vid låga 
frekvenser från nya moderna vindkraftverk snarare har minskat de senaste åren. (Søndergaard, B. 2013). 
Författaren spekulerar i om det kan ha att göra med att tillverkarna av vindkraftverk fokuserar på desig-
nen av nya vindkraftverk för att minimera lågfrekvent ljud, då det t.ex. i Danmark har införts krav på 
lågfrekvent ljud. 
 
Beräkningar av lågfrekvent ljud kan göras inför tillståndsbeslut. Dessa fyller dock en begränsad funktion 
då frekvensfördelningen mellan olika vindkraftverk kan skilja sig mycket åt. I tillståndsfasen är det ännu 
oklart vilken turbin som kommer att byggas. Då beräkningar av lågfrekvent ljud är kostsamma att ta 
fram är det mer relevant att göra dessa i upphandlingsfasen, innan byggnation, när det är känt vilken 
frekvensfördelning som kommer att vara aktuell på platsen. Det bör dock noteras att det är ovanligt att 
riktvärdena för lågfrekvent ljud beräknas överskridas så länge den A-vägda ljudnivån 40 dBA innehålls 
vid samtliga bostäder.  
 

Effekter av is på rotorbladen 

Vid samrådet har det framkommit önskemål om att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en re-
dogörelse för hur ljudet från vindkraftverken påverkas av ispåbyggnad på rotorbladen. Det har skett ett 
flertal studier på detta tema de senaste åren. Många av studierna bygger på matematiska modeller och 
ett fåtal inbegriper fysiska mätningar. Bland annat har ÅF Infrastructure AB genomfört en långtidmät-
ning av ljud under ca 18 månader vid fyra olika vindkraftsparker. Två av mätplatserna (MP 1 och 2) låg i 
norra Sverige, en (MP 3) i mellersta Sverige och en (MP4) i södra delen av landet, närmare bestämt i 
mellersta Götaland. Mätdata från isfria förhållanden sållades bort automatiskt, vilket ledde till att enbart 
mätplats 1, i norra Sverige, ligger till grund för analysen.  
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Resultat från Mätplats 1 visar att ljudnivån påverkas av nedisning. För de enskilda nedisningstillfällena 
kan ljudnivån öka cirka med upp till 6 dB innan denna avtar i takt med att isbildningen avtar. För samtliga 
tidsperioder med nedisning uppmättes ljudemissionen (LAeq) till i snitt 0,5-0,6 dB högre för turbinen 
utan avisningssystem för vindhastigheterna 5-8 m/s på 10 m höjd, jämfört med isfria förhållanden. Även 
om detta inte utgör en märkbar ökning sett till ekvivalent ljudnivå, så antyder denna att en ljudnivåök-
ning föreligger. (Arbinge, P. 2017) 
 
Sammanfattningsvis kan ispåbyggnad påverka judemissionen från vindkraftverk. Detta är värdefull in-
formation vid projektering av vindkraft i områden med stor risk för nedisning. Vimmelstorp är dock ett 
område med risk för ispåbyggnad ca 2-4 dagar per år, se kapitel 3.4 Risker och säkerhet. Med isbild-
ningsrisk i aktuell skala är det inte motiverat att avisningssystem installeras.  
 

Störningar och hälsoeffekter 

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att 40 dB(A) är en acceptabel ljudnivå vid bostäder. Det är 
dock mycket individuellt hur störande olika personer upplever ljudet från vindkraftverk. Vid nivåer kring 
35–40 dBA uppger sig ca 10 % som ganska bullerstörda och ca 6 % som mycket störda (Henningsson M. 
m.fl, 2012).  
 
Störningen beror i huvudsak på att ljudet är amplitudmodulerat, dvs att det pulserar och inte har en 
konstant nivå. Detta normalt hörbara, pulserande ljudet är inte lågfrekvent, utan har sin huvudsakliga 
energi i frekvensområdet 500–1000 Hz. 
 
I en studie från KTH 2011 jämfördes den upplevda störningen från olika typer av vindkraftsljud. Resul-
taten tyder på att A-vägda ljudnivåer (normalt hörbart intervall) har högre korrelation till upplevd stör-
ning än C- vägda ljudnivåer (lågfrekvent ljud). Resultaten visade även att de störda personerna uppfattar 
vindkraftsbuller som 4 dB mer störande än referensgruppen visavi ett referensljud. (Bolin, Karl m.fl. 
2011) 
 
I Sverige har det inte genomförts några större studier eller uppdaterade syntesrapporter på flera år. Då 
teknikutvecklingen ständigt går framåt tyder detta på att det finns en osäkerhet i hur tillämpliga tidigare 
studier är på de vindkraftverk som byggs idag. Turbinerna blir större och större, men samtidigt jobbar 
utvecklarna ständigt med att begränsa ljudnivåerna.  
 
En stor, dansk studie som omfattar samtliga individer mellan 25 och 84 år som under perioden 1982-
2013 bott inom 6 km från vindkraftverk, slutrapporterades 2019. Studien konstaterade att det inte finns 
något samband mellan vindkraftsljud och hjärt- kärlsjukdomar, nyupptäckt diabetes, eller negativa fö-
delseutfall. Däremot kunde man se ett samband mellan höga nivåer av vindkraftsbuller och förstagångs-
inlösen av recept på sömnmedicin och antidepressiva mediciner bland personer över 65 års ålder. Man 
såg också ett svagt samband mellan höga nivåer av vindkraftsbuller och förstagångsinlösen av recept på 
blodtrycksmedicin. (Sundhedsstyrelsen, 2019) Det bör noteras att Danmark tillåter högre ljudnivåer vid 
bostäder än Sverige. Ovanstående samband sågs huvudsakligen vid nattliga ljudnivåer överstigande 42 
dB, och enbart för den äldre delen av befolkningen. Aktuella ljudnivåer tillåts inte i Sverige och resultatet 
av studien kan därmed inte översättas till svenska förhållanden. Man även skulle även behöva utreda 
vilka andra möjliga omständigheter som lett till att just dessa människor behövde medicineras.  
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Figur 40. Beräknad ljudutbredning runt vindkraftspark Vimmelstorp.  
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4.10.1 Försiktighetsåtgärder 

• Placeringarna av vindkraftverken har valts med hänsyn till ljudutbredningen. Den viktigaste för-
siktighetsåtgärden finns därmed inbyggd i utformningen.

• När vindkraftverken tagits i normal drift görs en ljudmätning för att bekräfta att gränsvärdena
hålls. Mätning görs i regel med hjälp av den så kallade emissionsmetoden, dvs med närfältsmät-
ning vid vindkraftverken och beräkning av ljudpåverkan vid bostäder. Skulle mätningarna visa
att gränsvärdet överskrids vid bostäder så finns möjlighet att ställa ner vindkraftverkens effekt.
Verken får därmed ett lägre källjud så att riktvärdet kan innehållas.

• Under byggnation och avveckling regleras bullernivåerna huvudsakligen genom att arbetsti-
derna koncentreras till dagtid (07:00-18:00). Vid specialleveranser kan enstaka undantag före-
komma.

4.10.2 Bedömda konsekvenser 

Hur väl vi hör och uppfattar ljud från vindkraftverk varierar kraftigt. Det beror på variationer i vindens 
styrka, de meteorologiska förhållandena i övrigt och andra ljud i omgivningen som kan dölja eller minska 
hörbarheten av ljudet från verken. Hur mycket vi människor störs av ljud varierar också, från dag till dag, 
från plats till plats, från individ till individ. Detta innebär att det kan vara svårt att mäta och beräkna 
ljudet på ett sätt som ger en representativ bild av ljudet från vindkraftverket samt att bedöma hur stö-
rande ljudet kommer att bli. 

I närområdet finns 35 bostäder som beräknas utsättas för en maximal ekvivalent ljudnivå på mellan 35,1 
och 39,6 dBA. Förenklat kan det förutsättas att ca 10 % av dessa kommer uppleva sig som störda av 
ljudet och ca 6 % som mycket störda. Detta skulle innebära att 3-4 personer upplever sig som störda 
och 2 personer som mycket störda förutsatt att det bor en person i varje hus. Om det i verkligheten 
finns i snitt två personer i varje hushåll så fördubblas siffrorna. Den stora majoriteten kan dock förväntas 
vänja sig vid ljudet efter en tids drift och inte uppleva sig störda.  

Med hänsyn till förhärskande vindriktning från sydväst kan boende i Vimmelstorp och runt Hallasjön 
förväntas utsättas för ljudpåverkan vid fler tillfällen än boende i vid Tronebo och Stjärnelid, väster om 
projektområdet. Byn Käringanäs kommer att utsättas för maximal ljudpåverkan vid nordlig vind, vilket 
sällan förekommer under den tid på året då man ofta sover med öppet fönster.  

Sammanfattningsvis kan ljudet komma att uppfattas som en olägenhet för enstaka individer och för 
andra inte. Konsekvenserna av ljudutbredningen från vindkraftsparken bedöms bli små till måttliga för 
boende i närområdet. Ljudnivåerna bör dock ses som acceptabla med hänvisning till att gällande gräns-
värden kommer att innehållas.  

Under byggnationen och till viss del under avvecklingen kan framför allt tunga transporter i nära anslut-
ning till bostadshus uppfattas som en olägenhet. Dessa störningar uppstår under begränsad tid och en-
bart under dagtid, varför konsekvenserna ändå bedöms bli små.  
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4.11 Rörliga skuggor 

Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står vin-
kelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar detta som ett 
blinkande eller fladdrande ljus. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, av-
stånd till vindkraftverket, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck.  
 
Vid beräkning av skuggtid tar man hänsyn till vindförhållanden och solstatistik och får fram ett värde på 
den förväntade tiden med rörlig skugga på varje bostad. Modellen tar inte hänsyn till skymmande vege-
tation som kan begränsa skuggorna vid många bostäder. Enligt rättspraxis bör den faktiska skuggtiden 
vid bostäder inte överstiga 8 timmar per år. 
 
Skuggberäkningarna för projekt Vimmelstorp är utförda i programmet WindPRO version 3.3.247 och 
visas i sin helhet i Bilaga 7. Ett vindkraftverk av modell Vestas V126, med navhöjden 137 m, rotordiame-
tern 126 m och totalhöjden 200 m har använts som exempelverk i beräkningen. Beräkningsresultaten 
visar hur många timmar per år som bostäder utsätts för rörlig skugga från vindkraftverken. I den grafiska 
skuggkalendern som medföljer i bilagan visas vilka verk som orsakar rörlig skugga vid respektive bostad 
samt vilken tid på året och dygnet skuggorna uppstår.  
 
Riktvärdet 8 h rörlig skugga per år beräknas överskridas vid 13 bostäder. En av dessa bostäder (punkt G 
i beräkningen) är en gammal byggnad som används som jaktstuga, se Figur 38. Ägaren har åtagit sig att 
avregistrera huset som bostad om vindkraftsprojektet realiseras.  
 
En av de skuggkänsliga punkterna (punkt AT i beräkningen) är en orrspelplats på Kronobomossen. För 
denna punkt tillämpas inte riktvärdet 8 h/år utan platsspecifika rekommendationer om avsaknad av 
rörliga skuggor under den mest intensiva spelperioden från 1 april till 31 maj, från gryningen till kl. 9:00, 
se vidare Kapitel 4.4.  
 

4.11.1 Försiktighetsåtgärder 

• För att garantera att de rekommenderade riktvärdena innehålls kommer de vindkraftverk som 
orsakar för höga skuggnivåer att förses med teknik för skuggstyrning. De utrustas då med luxgi-
vare och ett system som automatiskt stänger av rotorn då det finns risk för rörliga skuggor vid 
en bostad där riktvärdet riskerar att överskridas. Även de bostäder som beräknas få mindre än 
8 h rörlig skugga per år kommer att gynnas av skuggstyrningen.  

 

• Skuggstyrningen kalibreras efter en ny beräkning som tas fram när det är känt vilka proportioner 
verken kommer att ha och de exakta placeringarna är fastställda.  

 

4.11.2 Bedömning av konsekvenser 

Då skuggstyrning kommer att användas bedöms konsekvenserna från rörliga skuggor bli obetydliga.  
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Figur 41. Utbredning av rörliga skuggor runt ansökt utformning.   
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4.12 Hinderbelysning 

Vindkraftverken ska förses med hindermarkeringar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten, TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 
2013:9).  
 
Ett vindkraftverk, som inklusive rotorn i sitt högsta läge, har en höjd som är högre än 150 meter över 
mark- eller vattenytan ska förses med högintensivt, vitt, blinkande ljus. I en park ska minst de verk som 
utgör parkens yttre gräns markeras med vitt högintensivt blinkande ljus. De vindkraftverk som ingår i 
parken och som inte utgör parkens yttre gräns, ska förses med minst lågintensiva, röda ljus. Verk som 
är placerade innanför parkens yttre gräns men som har en höjd över mark- eller vattenytan som är 
högre än de verk som utgör den yttre gränsen ska även de markeras med högintensivt, blinkande ljus.  
 
I Vimmelstorp skulle det troligtvis bli aktuellt med fem vindkraftverk med högintensivt, vitt ljus och fyra 
med medelintensivt rött. Beroende på hur flyttmånen utnyttjas kan markhöjder och placeringar inne-
bära att fördelningen ändras.  
 

Figur 42. Typ av hinderbelysning för de olika vindkraftverken. 
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Den vita belysningen kommer att vara tänd med maximal styrka under dagtid. Under denna tid skall 
intensiteten för de högintensiva lamporna uppgå till 100 000 candela (cd) i maxpunkten. Vid skymning 
reduceras ljusstyrkan till 20 000 cd för att under mörker uppgå till 2 000 cd d.v.s. 2 % av ljusintensitet 
under dagtid. Vid gryning skall intensiteten åter vara 20 000 cd. Hinderbelysningen kan skärmas av 
nedåt, vilket har varierande effekt beroende på väderförhållanden och avstånd till bostäder. 
 
Den vita, högintensiva hinderbelysningen kan av vissa individer uppfattas som mer störande än den 
medelintensiva, röda belysningen som används på längre vindkraftverk (max 150 m totalhöjd). Andra i 
sin tur upplever vitt ljus som mer naturligt i landskapet och det röda som mer artificiellt. Vindkraftverk 
som är mer än 150 meter höga byggs idag i stor skala, men är än så länge ganska ovanliga i de södra 
delarna av landet. Det saknas större studier avseende belysningens påverkan på landskap och männi-
skor. Två verk med högintensiv hinderbelysning finns dock vid Reftele, i Gislaveds kommun. 
 
Ljuset från hinderbelysningen kan upplevas som visuellt störande under dygnets mörka timmar. Belys-
ningen syns över stora avstånd, men påverkar framför allt bostäder som ligger högt i förhållande till 
vindkraftsparken och i öppna landskap. Exempel på sådana platser är Käringanäs, Vimmelstorp och 
Stjärnelid.   
 

Hinderbelysning vid Klämman Vind 

Vid Reftele, ca 10 km nordöst om projekt Vimmelstorp, finns två vindkraftverk som är försedda med 
högintensiv hinderbelysning av den typ som kommer att användas i Vimmelstorp. Verken har en torn-
höjd på 138 m, en rotordiameter på 126 meter och en totalhöjd på 200 m och stämmer därmed väl 
överens med ansökt anläggning i Vimmelstorp. Verken togs i drift i december 2015. Ett år senare ge-
nomfördes en enkätstudie för att undersöka hur närboende upplever vindkraftverken. Enkäten skicka-
des ut till boende inom 2,5 km från verken och 22 svar kom in (svarsfrekvens ca 50%). Av de som svarade 
på enkäten angav 21 att de kan se vindkraftverken från sin bostad. 20 svarade att de inte störs alls av 
hinderbelysningen och 2 att de störs lite. Ingen angav att de störs mycket. (Klämman Vind AB, 2017) 
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att den stora majoriteten av boende inom 2,5 km inte störs av 
hinderbelysningen, men att enstaka individer kan uppleva den som en olägenhet.  
 

Nedsläckningssystem 

I Gislaveds översiktsplan, antagen i december 2016, anges att ”behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus 
ska användas”. Behovsstyrd hinderbelysning innebär i praktiken radarstyrd hinderbelysning, en teknik 
som funnits på marknaden i flera år och som används i ett fåtal vindkraftsparker i Sverige.  
 
Med hjälp av denna teknik hålls hinderbelysningen släckt och tänds enbart upp vid behov. En radarenhet 
monteras då på ett urval av vindkraftverken och söker kontinuerligt av omgivande luftrum. När ett fly-
gande föremål, exempelvis en helikopter eller ett sportflygplan närmar sig, aktiveras ordinarie hinder-
belysning. På detta sätt kan hinderbelysningen under resterande tid vara nedsläckt, vilket minskar på-
verkan på landskapet under de mörka timmarna markant.  
 
Radarstyrd hinderbelysning är idag förknippad med problem som gör tekniken i praktiken otillgänglig 
för verksamhetsutövare. Ett fåtal vindkraftsparker i Sverige har försetts med systemet, men Transport-
styrelsen har inte medgivit några undantag för radarstyrning sedan 2013. Detta beror på att samtliga 
beslut om undantag går ut på remiss till bl.a. Försvarsmakten, som sedan 2013 inte lämnat några besked 
om huruvida tekniken kan godkännas.  
 
Den 23 juni 2016 lämnade Försvarsmakten ett officiellt yttrande till Transportstyrelsen avseende myn-
dighetens generella ställningstagande avseende radarstyrd hinderbelysning på vindkraftverk. I detta 
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fastslås bl.a. att användande av radarstyrd hinderbelysning inte kan nå acceptabel flygsäkerhet och att 
användande av tekniken kan medföra men för rikets säkerhet. Då Försvarsmakten ställer sig negativa 
till användning av tekniken kan Transportstyrelsen inte längre ge några dispenser från de regler som 
gäller och istället måste ordinarie hinderbelysning användas.  
 
Med hänvisning till Försvarsmaktens ställningstagande anser sökanden det vara orimligt att kommun 
eller andra myndigheter kräver att tekniken ska användas.  
 

4.12.1 Försiktighetsåtgärder 

• Verksamhetsutövaren avser att reducera ljusintensiteten under skymning, gryning och mörker 
i den utsträckning lagstiftningen medger.  

• Blinkningarna kommer att synkroniseras med varandra. 

• Ljuset kommer att vara riktat uppåt samt skärmas av nedåt i den mån det är möjligt.  
 

4.12.2 Bedömning av konsekvenser 

Vegetationen kommer att skymma hinderbelysningen från många platser i landskapet och sikten från 
närliggande tätorter kommer vara mycket begränsad. Vissa mindre byar ligger dock på höjder i land-
skapet och har öppna siktlinjer mot verken. Från dessa platser, exempelvis Käringanäs, Vimmelstorp och 
Stjärnelid, kan maskinhuset och därmed hinderbelysningen förväntas synas tydligt. Vissa boende på 
dessa platser kan komma att uppleva hinderbelysningen som en olägenhet.  
 
Avskärmning av ljuset i riktning nedåt kan användas men har varierande effektivitet vid olika meteoro-
logiska förhållanden och beroende på avståndet från parken. Det kan inte sägas på förhand vilken effekt 
sådana åtgärder får men avskärmningen är i regel effektivast i nära anslutning till verken. De aktuella 
byarna som nämnts ovan ligger inom 1-2 km från planerade vindkraftverk. Inom detta avstånd är det 
rimligt att anta att en avskärmning skulle kunna ha positiv effekt. Sammantaget bedöms dock konse-
kvenserna av hinderbelysningen bli måttliga.  
 
Under byggnation och avveckling förekommer inga störningar från hinderbelysning. 
 

4.13 Elektromagnetiska fält 

All elektrisk utrustning, kablar, ledningar m.m. ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Dessa är 
inte skadliga för människor om gällande riktlinjer följs.  
 

4.13.1 Försiktighetsåtgärder 

Kablarna i det interna parknätet kommer att grävas ner enligt gällande branschstandard. Magnetfälten 
från kablarna avskärmas därmed. Vid byggnation av transformatorstation och montering av elektiska 
komponenter i vindkraftverket kommer tillgängliga rekommendationer och försiktighetsmått att följas.  
 

4.13.2 Bedömning av konsekvenser 

Konsekvenserna av elektromagnetiska fält i vindkraftsprojekt Vimmelstorp bedöms som obetydliga un-
der både byggnation, drift och avveckling.  
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4.14 Utsläpp till luft och vatten 

Under byggnation ger projektet upphov till luftutsläpp i form av t.ex. koldioxid, partiklar och kväveoxider 
från transportfordon. Det finns även en liten risk för oljeläckage från transport- och arbetsfordon. Under 
driften ger vindkraftverken inte upphov till några utsläpp till luften. Oljeläckage förekommer dock vid 
sällsynta tillfällen från växellåda och hydraulik i maskinhuset. 
 

4.14.1 Försiktighetsåtgärder 

Under byggnationen reduceras risken för utsläpp av olja från arbets- och transportfordon genom åtgär-
der såsom godkända fordon, saneringsutrustning på plats, tydliga arbetsmiljöföreskrifter och ansvars-
områden under byggtid. För verksamheten skall finnas ett uppdaterat egenkontrollprogram. 
 
Regelbunden service och underhåll är den viktigaste åtgärden för att minimera risken för utsläpp i sam-
band med driften. Inga oljor eller andra kemikalier förvaras i vindkraftsområdet under drifttiden. 
 

4.14.2 Bedömning av konsekvenser 

Under byggnationen är konsekvenserna av utsläpp från transportfordon små till måttliga på lokal nivå. 
I ett nationellt perspektiv är utsläppen obetydliga. Under driften och avvecklingen bedöms konsekven-
serna av utsläpp till luft och vatten som obetydliga.   
 

4.15 Hushållning med mark och vatten samt övriga naturresurser 

Projektets hushållning med mark och vatten kan delas upp i två skalor, dels den större skalan som ser 
till regional användning av mark och vatten, dels den mindre skalan som ser till förbrukning av mark och 
andra naturresurser i vindkraftsparken.  
 

Riksintressen 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. 
Här anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning (3 kap, 1§ MB). På nationell skala styrs 
prioriterad markanvändning till stor del med hjälp av riksintresseområden. Riksintressen är mark- eller 
vattenområden som är av nationell betydelse och långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada det värde som konstituerat riksintresset. De pekas ut av olika statliga myndigheter med stöd 
av 3 kap. miljöbalken eller av regeringen med stöd av 4 kap. miljöbalken.  
 
Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål 
som på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i 
övrigt.  
 
Projektområdet omfattas inte av några riksintressen. Det finns inte heller några riksintresseområden 
närmare än 6 km från etableringsplatsen, se Figur 43. Ca 6 km sydöst om området ligger Jälluntofta 
kyrkby, ett litet område av riksintresse för kulturmiljövård. Ett större område av riksintresse för kultur-
miljö ligger ca 9 km öster om projektområdet; Finnvedens Folkland. Även i Villstad och Landeryd finns 
mycket små områden av riksintresse för kulturmiljö.  
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Figur 43. Riksintressen i projektområdets närhet. 

 
Sjön Bolmen med omnejd är klassad som riksintresse för friluftsliv och ligger ca 14 km sydöst om pro-
jektområdet. Det finns även sex olika områden utpekade som riksintresse för naturvård i omgivningen; 
Risamossen, Draven, Slättö strand, Yamossen, Storemossen-Färgån, Fegen och Isberga.  
 

Övriga mark- och naturresurser 

Vid anläggning av vindkraftverk sker en god hushållning med marken och övriga naturresurser då vind-
kraftverken placeras i så bra vindlägen som möjligt, samtidigt som natur- och kulturvärden undviks. Om 
befintliga vägar kan användas så långt som möjligt behöver minimalt med ny yta tas i anspråk vid bygg-
nationen.  
 
Vid anläggning av vägar, kranplatser och fundament används berg- och grusmaterial samt sand. Detta 
är ändliga resurser som kräver mycket energi vid brytning, behandling, transport och krossning. För att 
uppnå god hushållning med dessa resurser bör så mycket material som möjligt tas ifrån projektområdet 
istället för att tillföras utifrån (massbalans).  
 

4.15.1 Försiktighetsåtgärder 

För att uppnå maximal hushållning med naturresurser vidtas följande åtgärder: 
 

• Massbalans eftersträvas genom att de massor som uppkommer i projektområdet, från exem-
pelvis fundamentsgropar, återanvänds vid byggnation av vägar och kranplatser.  
 

• Bergkross används alltid som förstahandsmaterial istället för naturgrus.  
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• Befintliga vägar utnyttjas så långt som möjligt.  
 

• Ett vindkraftverk som ger maximal elproduktion efter vindförhållandena och tillståndets be-
gränsningar väljs till platsen.   

 

4.15.2 Bedömning av konsekvenser 

Projektet bedöms inte stå i konflikt med något riksintresse i omgivningarna. Riksintressena är inte heller 
föremål för några specifika försiktighetsåtgärder.  
 
Förbrukningen av naturresurser i form av sten-, grus- och sandmaterial kräver god byggplanering för att 
begränsa transporter och uttag från täkter. Då en hög grad av återanvändning eftersträvas och befintliga 
vägar till stor del används bedöms konsekvenserna för hushållningen med naturresurser bli små under 
byggnationen.  
 
Under driften producerar vindkraftverken förnybar el och bidrar till hushållning med ändliga naturre-
surser såsom fossila bränslen och uran. Vid avvecklingen kan samtliga delar av vindkraftverken antingen 
återanvändas eller återvinnas, samtidigt som inget farligt eller radioaktivt avfall kvarstår efter bearbet-
ning av materialen. Vägarna som lämnas kvar kan användas vid skogsbruk och friluftsliv. Under drift och 
avveckling bedöms konsekvenserna avseende hushållning med mark och vatten som positiva.  
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4.16 Osäkerhetsfaktorer 

Bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning bygger på utredningsmaterial och befintlig kun-
skap om vindkraftens påverkan på människors hälsa och miljön. Det finns dock ett flertal kunskapsbris-
ter och osäkerheter som kan påverka bedömningarnas exakthet. Här redogörs för de viktigaste osäker-
hetsfaktorerna.  

4.16.1 Klimat 

För klimatet ligger osäkerheten framför allt i utsläppsfaktorn. Beroende på vilken elproduktion man 
jämför med så kan utsläppsbesparingen variera kraftigt. Hur mycket växthusgaser som släpps ut från 
olika produktionskällor är också omdebatterat och beror på hur stor del i livscykeln som räknas in.  

4.16.2 Naturmiljö 

Osäkerheterna avseende naturmiljön är förhållandevis små. Naturvärden är i de flesta fall markbundna 
och lätta att identifiera och undvika.  

4.16.3 Fåglar 

Bedömningen av påverkan på fågelfaunan bygger på vilka arter som förekom i och runt projektområdet 
år 2013 och 2017 samt rapporterade observationer i Artportalen år 2018-19. Fåglar dör eller byter miljö 
om förutsättningarna för att upprätthålla en population förändras, t.ex. om viktiga biotoper avverkas 
eller födotillgången minskar. Detta innebär att nya arter kan tillkomma och befintliga arter försvinna.  

Kunskapen om olika fågelarters känslighet i närheten av vindkraftverk är förhållandevis god. En bred 
kunskapsbas har byggts upp under åren genom forskningsprogram, kontrollprogram och intresseorga-
nisationer. Trots detta finns osäkerheter i hur flertalet fåglar påverkas av vindkraft. Rekommenderade 
skyddsavstånd, kring exempelvis rovfågelbon, justeras kontinuerligt baserat på ny kunskap.  

4.16.4 Fladdermöss 

Precis som fåglar är fladdermöss en mycket rörlig djurgrupp som snabbt kan lämna eller etablera sig i 
ett område. Även för fladdermöss blir det därför en osäkerhetsfaktor att inventeringen som utfördes år 
2013 och 2014 inte ger en statisk bild av verkligheten. Under vindkraftverkens livslängd kan fladdermus-
faunan förändras.  

Då inventeringsrapporterna skrevs fanns stora osäkerheter vad gäller barbastellens rörelsemönster och 
huruvida den födosöker i rotorhöjd. Sedan dess har kunskapsläget utvecklats och barbastell har konsta-
terats vara en lågriskart med avseende på kollisioner. Den är snarare känslig för förändringar i land-
skapet, skogsbruk och brist på lämpliga boplatser.  

4.16.5 Övrig fauna 

Kunskapen om vindkraftens påverkan på övriga djur är förhållandevis god. Det har dock inte gjort någon 
inventering av faunan utöver fåglar och fladdermöss i projektområdet och det finns därför osäkerheter 
kring vilka djur som uppehåller sig i omgivningarna. Uppgifterna bygger på information från lokala mar-
kägare. Senast år 2019 har omfattande spår av vildsvin setts i hela projektområdet.  
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4.16.6 Kulturmiljö 

Osäkerheterna avseende kulturmiljön är förhållandevis små. Kulturhistoriska värden är bundna till en 
specifik plats eller ett objekt och förändras sällan över tid. Osäkerheten i bedömningen ligger i att upp-
levelsen av hur störande vindkraftverk är i olika miljöer är individuell.  
 

4.16.7 Landskapsbild 

Beskrivningen av landskapets karaktär bygger på observationer på plats samt kartmaterial och är inte 
föremål för några större osäkerheter. Upplevelsen av landskapet och dess värden är dock subjektiv vilket 
begränsar möjligheterna att göra en konkret konsekvensbedömning.  
 

4.16.8 Friluftsliv och turism 

Bedömningen av påverkan på turism och friluftsliv i projektområdet och dess direkta närhet är inte för-
enad med några betydande osäkerheter.  
 

4.16.9 Ljud 

Beräkningarna av ljudutbredningen bygger på en matematisk modell och inbegriper därmed vissa osä-
kerheter. I modellen finns det dock flera mekanismer som resulterar i en inbyggd felmarginal. T.ex. be-
räknas ljudutbredningen utifrån förutsättningen att vinden alltid ligger på en bostad i riktning från varje 
enskilt vindkraftverk.  
 
Ljudberäkningarna är gjorda för ett vindkraftverk som representerar den modell som kan komma att 
byggas. Det slutgiltiga valet av vindkraftverk görs dock i vid upphandling inför byggnationen. De vind-
kraftverk som byggs kan ha ett något varierande källjud eller en annan höjd och rotordiameter. Vid val 
av leverantör görs därför nya ljudberäkningar för att kontrollera så att Naturvårdsverkets gränsvärden 
uppfylls.  
 

4.16.10 Skugga 

Även beräkningarna av skuggutbredning bygger på en matematisk modell. Att räkna ut skuggtiden vid 
olika bostäder är inte lika komplicerat som att beräkna ljudutbredning. Istället ligger osäkerheten i den 
solstatistik som används för att få fram väderanpassade skuggvärden. Antalet soltimmar vid olika årsti-
der varierar över tid. Beräkningen ger därmed bara ungefärliga förväntade värden.  
 
Skuggberäkningarna är gjorda för ett vindkraftverk som representerar den modell som kan komma att 
byggas. Det slutgiltiga valet av vindkraftverk görs dock i vid upphandling inför byggnationen. De vind-
kraftverk som byggs kan ha en annan höjd och rotordiameter. Vid val av leverantör görs därför nya 
skuggberäkningar för att kontrollera vilka vindkraftverk som behöver förses med skuggstyrning.  
 

4.16.11 Hinderbelysning 

Det råder inga osäkerheter kring hur hinderbelysningen ska utformas för projekt Vimmelstorp. Däremot 
har det inte gjorts några omfattande studier avseende hur högintensiv hinderbelysning upplevs i land-
skapet då det fortfarande är relativt nytt med vindkraftverk av aktuell höjd i landskapet.  
 

4.16.12 Elektromagnetiska fält 

Det råder ingen osäkerhet kring de elektromagnetiska fält som projektet ger upphov till. 
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4.16.13 Utsläpp till luft och vatten 

Det råder inga osäkerheter kring vilka utsläpp som riskerar att uppstå under byggnation, drift och av-
veckling. Det går däremot inte att säga vilka mängder det skulle kunna röra sig om.  
 

4.16.14 Hushållning med mark och vatten samt övriga naturresurser 

Det råder inga osäkerheter avseende påverkan på de värden som är förknippade med olika riksintres-
sen. Däremot råder osäkerhet kring hur stora massor som kommer behövas vid byggnationen. För ex-
akta siffror krävs en byggteknisk undersökning som i regel görs i senare skede. Vilka massor som behövs 
till vägar, kranplatser och fundament beror helt på vilket vindkraftverk som väljs, vilka krav leverantören 
ställer på vägarna och hur mycket material som kan återanvändas inom projektområdet.  
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5 ETABLERINGSALTERNATIV & 
LOKALISERINGSUTREDNING 

I detta kapitel redovisas de alternativa lokaliseringar och utformningar som utretts samt nollalternativet. 

5.1 Lokaliseringsutredning 

eno energy Sweden AB utreder löpande områden för ny projektutveckling. Lämpliga områden karakte-
riseras av goda vindförhållanden, få motstående intressen samt möjlighet att få tillgång till marken och 
ansluta till överliggande elnät.  

För vindkraftsprojekt i aktuell storlek har verksamhetsutövaren utvärderat tre platser, Vimmelstorp, 
Hånger och Åsvedal. Vimmelstorp och Hånger har båda två blivit föremål för aktiv projektering.  

5.1.1 Åsvedal 

Det utredda projektområdet i Åsvedal ligger strax nordöst om Valdemarsvik i Östergötlands län. Medel-
vinden i området är 7,1 – 7,5 m/s på 100 meters höjd enligt den nationella vindkarteringen från 2011. 
En vindmätning som gjorts på platsen visar dock på 6,6 m/s vid 100 meters höjd.  

En utformning med åtta vindkraftverk med en totalhöjd på max 150 meter har undersökts. Den aktuella 
utformningen skulle ge en årlig elproduktion på ca 63 500 MWh. Områdets lokalisering visas på kartan 
i Figur 44. 

Figur 44. Översiktlig placering av potentiellt projektområdet i Åsvedal. 
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Motstående intressen 

Fastigheten sammanfaller delvis med ett område av riksintresse för vindbruk och står inte i konflikt med 
något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. Inom en mil finns dock områden av riksintresse för 
friluftsliv, obruten kust, naturvård och kulturmiljö.  
 
Valdemarsviks kommun har inte pekat ut några specifika områden för vindkraft i sin översiktsplan, men 
är positiva till vindkraft, inte minst inom riksintresseområdet för vindbruk.  
 
Det finns 6 Natura 2000-områden inom 1 mils omkrets. Närmsta Natura 2000-område är lokaliserat ca 
6,4 km sydöst om närmaste potentiella vindkraftverk. 4 naturreservat finns inom en mils omkrets men 
inte heller något av dessa ligger i parkens omedelbara närhet. Det är ca 5 km till närmsta reservat som 
ligger sydväst om parken.  
 
Ingen naturvärdesinventering har utförts i området men det finns kända nyckelbiotoper, sumpskogar, 
områden som identifierats vid våtmarksinventeringen (VMI) samt naturvärden inom 1 km från potenti-
ella vindkraftverk.  
 
Inom 1 km från de potentiella vindkraftverken finns nio fornlämningar registrerade i FMIS varav åtta är 
klassade som övriga kulturhistoriska lämningar och en boplats söder om verken är klassad som bevak-
ningsobjekt.   
 
En vindkraftsanläggning vid Åsvedal skulle ge en kraftigt förändrad landskapsbild. Omkring 4 km nordöst 
om vindkraftverken finns ett område som ska ha fri horisont. Vindkraftverken kommer troligtvis att sy-
nas härifrån. Området ligger också mycket nära Valdemarsvik tätort. Vindkraftverken och dess hinder-
belysning skulle bli väl synliga från stora delar av tätorten. Närheten till Valdemarsvik samhälle kan med-
föra att ljudnivån begränsar möjligheten att utveckla tätorten i riktning mot Åsvedal.  
 
Försvarsmakten har intressen i området. Etableringsplatsen påverkas både av skyddsområde för väder-
radar och övriga intressen av sekretessbelagd natur. Dessa intressen bedöms vara svårförenliga med 
vindkraft.  
 

Sammanfattning  

Området är ur flera avseenden lämpligt för vindkraft. Delar av fastigheten omfattas av riksintresse för 
vindbruk vilket indikerar att vindförhållandena är goda. Området står inte heller i direkt konflikt med 
några skyddade områden. Till nackdelarna hör att det finns flertalet registrerade nyckelbiotoper, sump-
skogar, våtmarksområden samt naturvärden inom 1 km från potentiella vindkraftverk. Det är också känt 
att försvaret har flera intressen i området med vilka vindkraftverk är svårförenliga.  
 
Fastigheten ligger mycket nära Valdemarsvik tätort. Detta innebär att vindkraftverken kommer att vara 
väl synliga från stora delar av staden och ljudutbredningen kan utgöra ett hinder för fortsatt stadsut-
veckling.  
 
Vindförhållandena är bättre än vid huvudlokaliseringen. Dock utgör närheten till Valdemarsvik tätort 
och försvarets intressen en begränsning för verkens maximala totalhöjd. Det är inte rimligt att projek-
tera för högre verk än 150 meter, vilket i ansenlig grand påverkar den möjliga elproduktionen på platsen.  
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5.1.2 Hånger 

Det utredda projektområdet i Hånger ligger ca 15 km sydväst om Värnamo och ca 13 km sydöst om 
Forsheda i Jönköpings län. Medelvinden i området är ca 6,7 m/s på 100 meters höjd enligt den nationella 
vindkarteringen från 2011. Ingen vindmätning har genomförts på platsen.  
 
En utformning med 11 vindkraftverk med en totalhöjd på max 200 meter har undersökts och varit före-
mål för tillståndsansökan. Den aktuella utformningen skulle ge en årlig elproduktion på ca 117 000 
MWh. Områdets lokalisering visas på kartan i Figur 45.  
 

 
Figur 45. Hånger projektområde. 

 

Motstående intressen 

I det undersökta området finns plats för 11 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 200 meter. I Vär-
namo kommuns gällande översiktsplan ”Mitt Värnamo 2035” är området inte markerat som olämpligt 
för större vindkraftsetableringar. Hånger är det projektområde som har bäst vindförhållanden av de 
tre undersökta och är också det område som rymmer flest verk.  
 
Området sammanfaller inte med något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Inom två mil finns dock 
riksintressen för friluftsliv, naturmiljö, kulturmiljövård och framtida järnvägsbyggnation. Området lig-
ger inom MSA-yta för Hagshults flygplats som är av riksintresse för totalförsvaret. Inom det höjdbe-
gränsade området får vindkraftverkens totala höjd över havet inte överstiga 510 meter. Det finns god 
marginal till den maximala höjden.  
 
Det finns inte några skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken i eller i anslutning till området. Ett 
naturreservat och Natura 2000-område finns längs med Vidösterns östra strand, ca 4 km från den un-
dersöka platsen. 
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I området finns flera större ytor klassade inom den nationella våtmarksinventeringen. Det finns även 
flera nyckelbiotoper, sumpskogar, och objekt med höga naturvärden. Området består till hög grad av 
produktionsskog med gran och spridda förekomster av löv. Delar av området omges av en stor mosse 
med höga naturvärden. Vid en inventering har 34 naturvärdesobjekt av klass 1, 2 och 3 identifierats.  

Området har låga värden för fågellivet. Den stora mossen öster om projektområdet utgör däremot en 
viktig biotop för skogshöns, vissa vadarfåglar och trana. Fåglar har inventerats i området och de 
största värdena är mycket riktigt koncentrerade till ovan nämnda mosse.  

Fladdermöss har inventerats i det aktuella området. Elva arter påträffades inklusive en förhållandevis 
rik förekomst av barbastell och den rödlistade arten sydfladdermus som även är klassad som hög-
riskart. Den rika förekomsten av barbastell var huvudorsaken till att tillståndsansökan för projektet fick 
avslag.  

Området är rikt på fossil åkermark och röjningsrösen. Det finns också sex gamla torplämningar. Samt-
liga lämningar i området är klassade som övrig kulturhistorisk lämning.  

Det undersökta området är storskaligt och domineras av rationellt skogsbruk. Den kraftledning som 
löper genom området bidrar till att landskapet upplevs som industriellt påverkat och fragmenterat. Ur 
detta avseende är platsen lämplig för vindkraftsetablering. Dock kan vindkraftverk här förväntas få en 
mycket stor synlighet över ett stort område, inte minst från de bortre ändarna av sjöarna Bolmen och 
Vidöstern som flankerar det undersökta området.  

Sammanfattning 

Hånger är lämpligt för vindkraft med avseende på vindförhållandena, den kommunala översiktsplanen 
och områdets storlek. Konsekvenserna av en vindkraftspark här skulle också vara fullt acceptabla för 
områdets lokala naturvärden och kulturvärden samt fågellivet.  

Verksamhetsutövaren har sökt tillstånd för ett projekt vid Hånger och fått avslag av Miljöprövningsde-
legationen med hänvisning till den rika fladdermusfaunan och specifikt förekomsten av barbastell. Se-
dan beslutet fattades har kunskapen om barbastell ökat markant och man vet idag att arten inte bör 
klassas som en högriskart för kollisioner. Dock sticker antalet barbastellobservationer vid Hånger ut 
som exceptionellt höga. Då Sverige har ett särskilt ansvar inom EU att skydda arten får den rika före-
komsten ändå ses som skäl att inte driva ett vindkraftsprojekt vid Hånger vidare.  
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5.2 Jämförelse mellan alternativa lokaliseringar 

De tre utredda lokaliseringarna har utrymme för 8-11 vindkraftverk. I Åsvedal finns dock höjdbegräns-
ningar som påtagligt begränsar den möjliga elproduktionen. Ur ekonomisk synvinkel är både Hånger och 
Vimmelstorp att föredra. Hånger bedöms ha de bästa vindförhållandena av de tre alternativen.  
 
Tabell 9. Alternativens beräknade elproduktion. 

Projektom-
råde 

Kommun Antal verk Möjlig total-
höjd 
(m) 

Medelvind 
100 m 

Beräknad pro-
duktion 
(MWh/år) 

Åsvedal Valdemarsvik 8 150 6,6 63 500 

Hånger Värnamo 11 200 6,7 117 000 

Vimmelstorp Gislaved 9 200 6,4 104 600 

 
Ett flertal nyckelkriterier har bedömts då verksamhetsutövaren valt vilka projektområden som lämpar 
sig för tillståndsansökan. Kriterierna sammanfattas i Tabell 10. Åsvedal är det enda området som delvis 
omfattas av riksintresse för vindbruk. Däremot har höjdbegränsningarna och försvarets intressen be-
dömts som så stora att man valt att inte gå vidare med projektet. Därmed har inga markarrendesavtal 
tecknats och inga utredningar har gjorts avseende fåglar, fladdermöss eller elanslutningsmöjligheter.  
 
Hånger och Vimmelstorp har båda bedömts som lämpliga lokaliseringar utifrån inledande bedömningar. 
Projekten har utvecklats parallellt och för Hånger skickades tillståndsansökan in i juni 2015. Miljöpröv-
ningsdelegationen gjorde dock bedömningen att områdets rika fladdermusfauna och förmodade bar-
bastellkoloni var unik för länet. De föreslagna skyddsåtgärderna sågs som otillräckliga och lokaliseringen 
som olämplig. Ansökan fick därmed avslag.  
 
Efter utvärderingen av Åsvedal och avslaget för Hånger utgör Vimmelstorp det enda alternativet där 
samtliga nyckelkriterier fortfarande uppfylls. Även i projekt Vimmelstorp finns en artrik fladdermus-
fauna, men inte med lika stora värden som i Hånger.  
 
Tabell 10. Nyckelkriterier för bedömning av projektens lämplighet. 

Nyckelkriterier Åsvedal Hånger Vimmelstorp 

Höjdbegränsning    

Elproduktion    

Naturvärden    

Fåglar Okänt   

Fladdermöss Okänt   

Kulturvärden    

Riksintressen    

Försvarets intressen    

Kommunala planer    

Markavtal    

Elanslutning Okänt   

 
Sammanfattningsvis bedöms Vimmelstorp som den lämpligaste lokaliseringen av de tre utvärderade 
områdena.  
 
  



MKB Vindkraftspark Vimmelstorp 2019 
 

97 

5.3 Utformningsalternativ 

Inledningsvis utreddes projektet med 9 verk och en maximal totalhöjd på 180 meter. Denna utformning 
skulle ge en elproduktion på 77 000-88 000 MWh/år beroende på vilken turbin man räknar på. Vindför-
hållandena på platsen kräver dock att rotorn kommer upp på högre höjd. Med en totalhöjd på 200 
meter och en modern turbin med 126 m rotordiameter beräknas produktionen kunna uppgå till 104 600 
MWh per år. Med denna produktion blir projektet ekonomiskt lönsamt och 200 meter har därmed varit 
fokus för samrådsprocessen och de utredningar som genomförts.  
 
Vindkraftverkens placeringar i parken har justerats under projektets gång som resultat av naturvärdesin-
venteringar och byggtekniska förutsättningar. Dock har förändringarna varit relativt små (max 90 meter) 
då de ursprungliga positionerna varit väl genomarbetade.  
 

5.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras inom projektområdet eller på någon alternativ 
lokalisering. Det innebär att den mängd elkraft som kunde producerats av vindkraftverken, måste pro-
duceras på annat sätt. Elnäten i Sverige, Danmark, Finland och Norge är till stora delar sammankopp-
lade. El kan transporteras över gränserna via ledningar från grannländer som är anslutna till det svenska 
stamnätet. Det nordiska elsystemet är sammanlänkat med elnätet i ytterligare länder genom förbindel-
ser med Tyskland, Polen, Nederländerna, Ryssland och Estland. Vad gäller Sveriges import av el kommer 
vanligtvis den största andelen från Finland och vi exporterar mest till Tyskland, Polen och Danmark. 
Behovet av import av el är oftast störst mellan augusti och mars och export av el sker när det finns ett 
överskott från vår egen elproduktion. (Energimarknadsinspektionen, 2014). 
 
I Finland är de viktigaste källorna för elproduktion kärnkraft, vattenkraft, stenkol, naturgas, träbränslen 
samt torv (Finsk Energiindustri, 2014). Produktion av el från energikällor som kolkraft, naturgas, kärn-
kraft m.fl. ger miljöpåverkan såsom utsläpp av växthusgaser och försurande eller övergödande ämnen, 
farligt avfall m.m. Eftersom elnätet i Sverige är sammankopplat med andra länders elnät är det möjligt 
att importerad el som används i Sverige kommer från till exempel fossileldade kolkondenskraftverk. 
Genom att etablera vindkraft i Sverige tillförs mer el, som produceras med förnybara energikällor, till 
det nordiska elsystemet. Istället för att importera el som produceras med stor miljöpåverkan kan vi 
exportera el från förnybar vindkraft. Nollalternativet innebär en mindre andel förnybar el som tillförs 
den svenska och nordiska elmarknaden.  
 

5.4.1 Klimat 

Den mest påtagliga skillnaden om projektet inte genomförs gäller utsläppsbesparingar. Vindkraft bidrar 
till att öka andelen förnybar energi i elsystemet och ersätter därmed elproduktion med större utsläpp. 
Om projektet inte genomförs så går man miste om en utsläppsbesparing på 12 900 ton CO2-ekvivalenter 
per år.  
 

5.4.2 Naturmiljö 

De naturvärdesobjekt som identifierats i området påverkas i nuläget inte om vindkraftverken inte upp-
förs. Dock är dessa naturvärden inte skyddade enligt lag eller på annat sätt. Den huvudsakliga markan-
vändningen i området är aktivt skogsbruk och sannolikheten att naturvärdena undantas från skogsbru-
ket bedöms vara liten då de till största del har ganska låga värden. Mest troligt är alltså att naturmiljö-
erna kommer att påverkas om det rationella skogsbruket fortgår.  
 



MKB Vindkraftspark Vimmelstorp 2019 
 

98 

En ökad inkomst från vindbruket skulle kunna ge markägarna en ekonomisk möjlighet att bevara en 
större andel naturvärden än om vindkraftverken inte etableras. Nollalternativet skulle således kunna 
innebära en större förlust av naturvärden än en etablering.  

5.4.3 Fåglar, fladdermöss och övrig fauna 

Nollalternativet innebär att fåglar och fladdermöss inte kommer att påverkas av vindkraftverk i området. 
Det finns ingen risk för störning, kollisioner eller habitatsförlust på grund av vindkraftverk.  

5.4.4 Kulturmiljö 

Kulturmiljön kommer inte påverkas av vindkraftverken om etableringen uteblir.  

5.4.5 Landskapsbild 

Landskapsbilden kommer inte att påverkas om vindkraftverken inte etableras.  

5.4.6 Turism och rekreation 

Turism och rekreation kommer inte att påverkas om vindkraftverken inte etableras.  

5.4.7 Ljud 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras. Förutsatt att inga andra verksamheter etable-
ras i området kommer ljudnivån vid bostäder förbli densamma som idag.  

5.4.8 Rörliga skuggor  

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras. Förutsatt att inga andra verksamheter etable-
ras i området kommer inga rörliga skuggor att uppkomma vid bostäder.  

5.4.9 Hinderbelysning 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras. Förutsatt att inga andra verksamheter etable-
ras i området kommer inga blinkningar eller ljussken uppkomma i landskapet.   

5.4.10 Elektromagnetiska fält 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras. Inga elektromagnetiska fält kommer att upp-
komma på grund av vindkraftsetableringen.  

5.4.11 Utsläpp till luft och vatten 

Om etableringen av vindkraft uteblir kommer elproduktionen att ske på annat sätt. Eftersom norra Euro-
pas elnät är sammankopplat kan detta innebära att Sverige importerar el som vid produktion ger utsläpp 
av växthusgaser samt försurande och övergödande ämnen.  

5.4.12 Hushållning med mark och vatten samt övriga naturresurser 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk uppförs och den beräknade tillförseln av 108 400 MWh 
förnybar el/år till elsystemet uteblir.  
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5.5 Jämförelse mellan alternativen 

I tabellen nedan jämförs de bedömda konsekvenserna för den ansökta utformningen vid Vimmelstorp 
och nollalternativet. Jämförelsen förutsätter att samtliga föreskrivna försiktighetsåtgärder genomförs.  
 
Tabell 11. Jämförelse mellan alternativen.  

Miljöaspekt Huvudutformning Nollalternativ 

Klimat Utsläppsbesparing 12 400 ton CO2-
ekv/år. Positiva konsekvenser 

Ingen utsläppsbesparing.  

Naturmiljö Obetydliga konsekvenser för strand-
skyddade områden och indirekt posi-
tiva för övriga skyddade områden. 
 
Obetydliga till små konsekvenser för 
lokala naturvärden under byggnation 
och obetydliga under drift och av-
veckling. 

Ingen påverkan från vindkraft. Natur-
miljön är dock redan negativt påverkad 
av utdikning och skogsbruk. Denna på-
verkan kommer sannolikt fortgå eller 
öka.  

Fåglar Påverkan främst under drift. Konse-
kvenserna bedöms bli små för samt-
liga faser i livscykeln.   

Ingen påverkan från vindkraftverk.  

Fladdermöss Små till måttliga konsekvenser för hö-
griskarter (inte rödlistade) och obe-
tydliga till små för övriga arter. 

Ingen påverkan från vindkraftverk.  

Övrig fauna Små konsekvenser under byggnation, 
drift och avveckling.  

Ingen påverkan från vindkraftverk.  

Kulturmiljö Obetydliga konsekvenser för riksin-
tresseområden under drift.  
 
Små till måttliga konsekvenser för kul-
turhistoriska lämningar under bygg-
nation och drift.  

Ingen påverkan från vindkraftverk. 

Landskapsbild Konsekvenserna för landskapsbilden 
under drift kan bedömas som allt från 
positiva till stora beroende på betrak-
taren.  

Ingen påverkan från vindkraftverk vid 
Vimmelstorp men landskapsbilden kan 
komma att påverkas av vindkraftseta-
bleringar på andra platser, exempelvis i 
Hylte kommun. 

Turism och rekreat-
ion 

Lokalt måttliga konsekvenser för fri-
luftsliv och jakt under byggtiden. Små 
konsekvenser för friluftsliv och turism 
under drift och avveckling.  

Ingen påverkan från vindkraftverk. 

Ljud Små till måttliga konsekvenser för 
närboende under driften. Små konse-
kvenser under byggnation och av-
veckling.  

Ingen påverkan från vindkraftverk.  
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Rörliga skuggor Obetydliga konsekvenser för närbo-
ende under driften.  

Ingen påverkan från vindkraftverk.  

Hinderbelysning Måttliga konsekvenser under driften.  Ingen påverkan från vindkraftverk.  

Elektromagnetiska 
fält 

Obetydliga konsekvenser under bygg-
nation, drift och avveckling.  

Ingen påverkan från vindkraftverk. 

Utsläpp till luft och 
vatten 

Lokalt små till måttliga konsekvenser 
under byggnationen. I ett nationellt 
perspektiv är utsläppen obetydliga. 
Obetydliga konsekvenser under drift 
och avveckling.   
 

Den el som vindkraftsparken skulle ha 
gett upphov till produceras på något 
annat sätt, sannolikt med högre ut-
släpp av växthusgaser samt försurande 
och övergödande ämnen.  

Hushållning med 
mark och vatten 
samt övriga natur-
resurser 

Små konsekvenser under byggnat-
ionen. Positiva under drift och av-
veckling.  
 

Produktion av 104 600 MWh förnybar 
vindkraftsel uteblir för varje år som 
verken kunde varit i drift.  

 
 

5.6 Förespråkat alternativ 

Sammantaget kan projektet förväntas ha positiva konsekvenser för klimatet och hushållningen med 
mark, vatten och andra naturresurser. Indirekt positiva effekter bedöms också uppstå för skyddade om-
råde, bortsett från strandskyddade områden.  
 
Huvudsakligen bedöms konsekvenserna av projektet bli små både under byggnation, drift och avveckl-
ing. Enstaka miljöaspekter kan få måttliga konsekvenser. Detta gäller för vissa kulturhistoriska lämningar 
under byggnation och drift, friluftsliv och jakt under byggnationen, lokala utsläpp till luft under byggnat-
ion samt hinderbelysningen under drift. Även ljudet under drift och kan få måttliga konsekvenser.  
 
När det gäller ljud, hinderbelysning och påverkan på landskapsbild är upplevelsen ytterst subjektiv och 
konsekvenserna måste ses som en glidande skala. Majoriteten av de närboende kan förväntas vänja sig 
vid verksamheten, medan enstaka individer kan uppleva sig negativt påverkade under lång tid. Detta 
gäller vid samtliga vindkraftsetableringar i liknande miljöer och av liknande omfattning.  
 
Nollalternativet innebär att en potentiell utsläppsbesparing uteblir och att natur- och kulturmiljö fort-
satt påverkas av modernt skogsbruk och potentiellt av annan industri.  
 
Sett till hela projektets livscykel så måste de negativa konsekvenserna av projektet ses som fullt accep-
tabla i förhållande till den utsläppsbesparing som projektet ger upphov till. Det bör också påpekas att 
Södra Sverige står inför en effektbrist på elnätet då nedläggning av Ringhals kärnkraftverk kommer att 
genomföras etappvis inom de närmaste 6-7 åren. Denna el behöver ersättas med i första hand lokal 
förnybar produktion för att undvika ökad import av el från fossila källor. Det finns därmed en icke för-
sumbar samhällsnytta i utbyggnad av vindkraft i södra Sverige och vissa negativa effekter måste få vara 
acceptabla.  
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6 HÅLLBART SAMHÄLLE 

6.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kapitlet Miljöbalken. Normerna ska ga-
rantera en god kvalitet på luft och vatten. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att nor-
merna följs vid planering och planläggning, men även vid tillståndsprövningar. Det ska till exempel sä-
kerställas att föreslagna åtgärder i det aktuella projektet inte medför att miljökvalitetsnormerna över-
skrids.  

Idag finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller. Naturvårdsverket ansvarar för vägledning 
kring miljökvalitetsnormer som rör luftkvalitet och omgivningsbuller. Havs- och vattenmyndigheten an-
svarar för vägledning kring miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet.  

Vindkraftsetableringen vid Vimmelstorp bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer för luft 
eller vatten kommer att överskrids. Tvärtom är det en verksamhet som ger möjligheter att uppfylla mil-
jökvalitetsnormer på andra håll där de idag inte uppfylls. Denna potentiellt positiva påverkan har sin 
grund i att utbyggnad av förnybar energi i förlängningen kan ersätta energislag med högra utsläppsni-
våer, exempelvis kolkraft.  

Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser, tillstånds-
pliktiga hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna (Naturvårdsverket, 
2014). Vindkraftsetablering omfattas därmed inte av normen. Buller från vindkraft regleras med sepa-
rata begränsningsvärden vilka kommer att innehållas.  

6.2 Miljökvalitetsmål 

Riksdagen beslutade 1999 om en samlad miljöpolitik med utgångspunkt från ett antal miljömål som skall 
vara uppnådda senast år 2020. Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 24 etapp-
mål och 16 miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi till nästa generation 
ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver de egenskaper som vår natur och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara 
ekologiskt hållbar.  

De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för Sveriges strävan att åstadkomma en hållbar samhällsut-
veckling och miljökvalitetsmålen är riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det 
bedrivs. 

I Tabell 12 görs en bedömning av på vilket sätt det planerade vindkraftsprojektet vid Vimmelstorp på-
verkar möjligheten att nå måluppfyllelse för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen. För 5 fem av 
målen kan projektet sägas ha direkt positiva effekter.  



MKB Vindkraftspark Vimmelstorp 2019 
 

102 

Tabell 12. Redogörelse för projektets förenlighet med de nationella miljökvalitetsmålen. 

Miljömål Måluppfyllelse 

Begränsad klimatpåverkan 

Vindkraft ersätter till viss del elproduktion från fossila bränslen, vil-
ket medför minskade utsläpp av växthusgaser och därmed en 
minskad förändring av klimatet. Påverkan på uppfyllandet av mil-
jömålet är därför direkt positiv.   

Frisk luft 

Vindkraft ersätter till viss del elproduktion från fossila bränslen, vil-
ket medför minskade utsläpp av växthusgaser, kväveoxider, svave-
loxider, partiklar och andra föroreningar. Påverkan på uppfyllan-
det av miljömålet är därför direkt positiv.  

Bara naturlig försurning 
Vindkraft ersätter till viss del elproduktion från fossila bränslen, vil-
ket medför minskade utsläpp av kväveoxider och svaveloxider. På-
verkan på uppfyllandet av miljömålet är därför direkt positiv. 

Giftfri miljö 

Vid etablering och drift av vindkraftverk krävs en förhållandevis li-
ten mängd kemikalier. Risken för utsläpp till mark och vatten är 
mycket liten då hanteringen sker enligt de rutiner som beskrivs i 
denna MKB. Vindkraftsetableringen bedöms därför inte försvåra 
uppfyllandet av miljömålet.  

Skyddande ozonskikt Miljömålet är inte relevant för projektet.  

Säker strålmiljö 

Avstånden mellan vindkraftsparken och bostäder kommer att vara 
så stora att boende inte riskerar att påverkas negativt av elektro-
magnetisk strålning. Kablar förläggs på ett sådant djup att det inte 
innebär någon risk att vistas i området. Vindkraftsetableringen be-
döms därför inte försvåra uppfyllandet av miljömålet.  

Ingen övergödning 

Vindkraft ersätter till viss del elproduktion från fossila bränslen, vil-
ket medför minskade utsläpp av kväveoxider som bidrar till över-
gödning. Påverkan på uppfyllandet av miljömålet är därför direkt 
positiv. 

Levande sjöar och vattendrag 

Vindkraftsetableringen har utformats med hänsyn till närliggande 
sjöar och vattendrag. Vid byggnation av vägar, kranplatser och fun-
dament vidtas åtgärder för att inte störa vattnets naturliga flöde. 
Projektet bedöms därför inte försvåra uppfyllandet av miljömålet.  

Grundvatten av god kvalitet 

Vindkraftsetableringen kommer inte att påverka några vatten-
skyddsområden eller andra särskilda grundvattenskydd. Inga an-
läggningsarbeten kommer att utföras i närheten av privata grund-
vattentäkter. Risken för utsläpp som kan förorena grundvattnet är 
försvinnande liten. Projektet bedöms därför inte försvåra uppfyl-
landet av miljömålet. 
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Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

Vindkraft ersätter till viss del elproduktion från fossila bränslen, vil-
ket medför minskade utsläpp av växthusgaser, kväveoxider, svave-
loxider, partiklar och andra föroreningar som påverkar havet ne-
gativt. Påverkan på uppfyllandet av miljömålet är därför direkt po-
sitiv.  

Myllrande våtmarker 

Vindkraftsetableringen har utformats med hänsyn till närliggande 
våtmarker och sumpskogar. Med hjälp av de försiktighetsåtgärder 
som presenterats i denna MKB bör inga våtmarker utsättas för av-
vattning. Projektet bedöms därför inte försvåra uppfyllandet av 
miljömålet. 

Levande skogar 

Vid vindkraftsetablering i skogsmark krävs viss avverkning längs 
med vägar och runt kraftverksplaceringarna. Att skogen i projekt-
området utgörs av produktionsskog med generellt låga naturvär-
den innebär dock att avverkningen skulle ha genomförts oavsett. 
Anläggningsarbetena kan också gynna många arter genom att nya 
kantzoner bildas och sandslänter blottläggs. Projektets totala på-
verkan på miljömålet bedöms därför vara obetydlig.  

Ett rikt odlingslandskap 
Jordbruksmark förekommer inte i projektområdet och mycket 
sparsamt i omgivningarna. Projektet bedöms därför inte försvåra 
uppfyllandet av miljömålet. 

Storslagen fjällmiljö Miljömålet är inte relevant för projektet. 

God bebyggd miljö 

Boende i den lokala närmiljön kommer att påverkas av ljud, rörliga 
skuggor och ljus från vindkraftverken. På ett mer övergripande 
plan bidrar vindkraftsetableringen till en tryggare elförsörjning och 
förstärkt infrastruktur. Projektet bedöms inte försvåra uppfyllan-
det av miljömålet.  

Ett rikt växt- och djurliv 

Vindkraft ersätter till viss del elproduktion från fossila bränslen, vil-
ket medför minskade utsläpp av växthusgaser och därmed en 
minskad förändring av klimatet. Växt- och djurliv är beroende av 
en begränsad klimatpåverkan.  
 
Vindkraftsetableringen innebär risk för högre dödlighet hos vissa 
djurgrupper, t.ex. fåglar och fladdermöss. Projektet och föreslagna 
skyddsåtgärder har utformats för att minimera dessa risker för ho-
tade arter. Anläggningsarbetena kan också gynna många arter ge-
nom att nya kantzoner bildas och sandslänter blottläggs. Pro-
jektets totala påverkan på miljömålet bedöms därför vara positiv 
eller obetydlig. 
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1. Sammanfattning
Under sommaren 2014 fick Calluna AB i uppdrag att genomföra en kompletterande 
fladdermusinventering kring Vimmelstorp. Detta gjorde vi dels genom att vi 
upprepade en del av 2013 års arbete och dels genom en utökad insats i omgivningarna 
för att studera utbredningen av barbastell i trakten. Syftet var att undersöka 
fladdermusfaunan i området och bedöma eventuella förändringar av fladdermössens 
förutsättningar i samband med etablering av ett vindkraftverk. 

Det undersökta området består av skogsmark som domineras av flack brukad 
barrskog. I omgivningarna finns inslag av sjöar, jordbruksmark och bebyggelse. Den 
utökade inventeringen i omgivningarna genomfördes främst i jordbruksmark. 
Området besöktes två gånger, en gång under högsommaren och en gång under 
sensommaren.

Totalt inventerades tjugofyra platser i området med hjälp inspelningsutrustning vid 
sommarbesöket och sensommarbesöket. Utöver det inventerades elva sträckor med 
manuell utrustning. Totalt under de båda åren påträffades elva arter fladdermöss. Av 
dessa var två rödlistade; fransfladdermus (hotkategori hänsynskrävande, VU) och 
barbastell (med hotkategori sårbar, EN). Dammfladdermusen som påträffades under 
2013 återfanns inte vid årets insats. 

Aktiviteten i skogsmarken avtog med en tydlig trend under sensommaren under 2013 
och trenden var densamma under 2014. Vi bedömer därför att det förekommer en lokal 
migration bort från skogsmarken under sensommaren. 

Bland arter med högre risk att påverkas av vindkraft, de så kallade högriskarterna, 
återfanns nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, trollfladdermus, stor fladdermus och 
gråskimlig fladdermus i årets undersökning. Av dessa bedömdes de tre sistnämnda 
kunna påverkas lokalt på populationsnivå vid en vindkraftsetablering, då de tycks 
vara mycket sparsamt förekommande i området. Årets undersökning som utökat 
arbetet geografiskt har visat att de nämnda arterna också förekommer på längre 
avstånd från de planerade vindkraftverken, vilket möjligtvis kan minska risken för 
utöende lokalt vid en etablering. Den rödlistade arten barbastell hittades vid sex 
platser och kan möjligtvis ha funnits på två till. Samtliga fall påträffades under 
sensommarinventeringen och då framförallt utanför utredningsområdet. 

Vi har tidigare diskuterat verkens placering och våtmarkernas betydelse i 
utredningsområdet (Ignell 2013). Vi har här utökat våra förslag till generella 
hänsynsåtgärder. Utifrån den höga artrikedomen i området har vi föreslagit att 
verksamhetsutövaren ska undersöka möjligheten att använda teknik för att anpassa 
driften av vindkraftverken till fladdermöss.  
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2. Bakgrund

2.1 Uppdraget

Under sommaren 2014 fick Calluna AB i uppdrag av Jens Åberg, eno-energy Sweden 
AB, att inventera fladdermusfaunan i ett utvalt område kring Vimmelstorp i Gislaveds 
och Hylte kommun, i Jönköpings län (figur 1 och kartbilaga 1-3). Arbetet är en 
uppföljning av 2013 års insats för  att vidare utreda förekomsten av barbastell i 
området. 

2.2 Syfte

Arbetet har fokuserats på att delvis göra om 2013 års insats inne i utredningsområdet, 
men framförallt utöka insatsen norr och nordöst om vindkraftsparken för att, om 
möjligt, ta reda på varifrån de barbasteller som noterades under 2013 kommer ifrån. 

Utifrån artinnehåll och aktivitet i området bedömer vi faunans känslighet vid en 
etablering av vindkraftverk. Bedömningen görs utifrån om värdefulla livsmiljöer 
kommer att påverkas negativt och/eller om populationer av rödlistade arter riskerar 
att påverkas, samt om det finns en förhöjd risk för andra arter vid etablering av 
vindkraftverk i området. Vid behov föreslås även hänsyn och skyddsåtgärder. 

3. Metod

3.1 Fältmetod 

Inne i utredningsområdet återbesöktes främst platser med tidigare noteringar av 
barbastell samt några kontrollplatser inne i området. Utöver det genomsöktes 
jordbruksmark norr och främst nordöst om utredningsområdet. Rekognoscering 
gjordes dagtid för att finna de intressantaste fladdermusmiljöerna, samt för att planera 
nattliga inventeringsrutter och vid behov informera närboende. Urvalet av miljöer 
grundades på erfarenheter av vilka strukturer i landskapet som är värdefulla för 
fladdermöss. 

Inventeringen genomfördes med tre olika metoder parallellt: 

• Artkartering (Ahlén 2012), på ett sätt som går att upprepa. Varje utvald plats
genomströvades nattetid med en ultraljudsdetektor (Pettersson D240) och alla
observationer av fladdermöss noterades. Vid några utvalda punkter gjordes också en
längre stunds observationer utan förflyttning. För utförligare beskrivning av
artbestämning av fladdermöss med ultraljudsdetektor, se t.ex. Ahlén 1981, 2004.
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• Inspelningsutrustning (Autoboxar, Pettersson D 500X), som automatiskt spelar in 
ultraljud från fladdermöss, placerades ut under en till tre nätter på respektive 
provpunkt. På så sätt kan man få en uppfattning om vilka arter som passerar platsen. 

• Vid förflyttningar i området inventerades sträckor längs vägar med handhållen 
detektor från bil som framfördes i en eller fem km/h. Vid intressanta platser, som 
partier med lövskog, mindre hyggen och liknande, gjordes korta stopp. Vid stoppen 
genomfördes ofta en kort promenad kring bilen för att inventera närmiljön med 
handhållen utrustning. 

Vid det manuella arbetet gjordes även en skattning av antalet individer av varje art. 
Detta är endast ett grovt mått på individrikedom eftersom flygande individer hela 
tiden rör sig. 

I samband med varje inventeringstillfälle noterades uppgifter om hur lång tid varje 
besök varade, lufttemperatur, vindstyrka och molnighet. Sällsynta arter och intressanta 
sonarläten i övrigt spelades in digitalt vid samtliga tre metoder, för senare analys i 
BatSound Pro. 

Autoboxar placerades på 24 platser i främst det öppna jordbrukslandskapet kring 
gårdsmiljöer, såsom betesmarker samt bryn mot åker. Övriga platser utgjordes av 
återbesök i skogsmarken där vindkraftverket ska placeras. Vid högsommar- och 
sensommarinventeringen satt inspelningsutrustningen ute en natt på samma plats. Vi 
inventerade också elva platser/sträckor manuellt. 

Mustaschfladdermus och Brandts fladdermus går bara att skilja åt om de fångas och 
studeras i handen. De noteras därför som en kollektiv art, mustasch/Brandts 
fladdermus (registreras som M/B i tabell A och B i resultatbilagan). För säker 
artbestämning krävs att fladdermössen fångas och morfologiska karaktärer studeras, 
som t.ex. att fladdermössens tänder studeras med lupp. Det är även svårt att med 
säkerhet skilja på det ovanstående kollektivet och vattenfladdermus då enbart data 
från autoboxar finns att tillgå. Arten är lätt att bestämma vid manuell inventering då 
visuella data finns att tillgå. Ingen av de nämnda arterna är rödlistade eller har ett 
beteende som gör att de kan antas vara speciellt utsatta för vindkraft. De vistas 
normalt inte i det fria luftrummet högt ovan trädskiktet, varför de bedöms ha lägre risk 
att skadas av vindkraftverk.

3.2 Omvärldsfaktorer – väderlek och tidpunkt på året

Väderobservationer utfördes på samma sätt i alla lokaler och genom standarder som 
utgår från SMHI (1979). Väderleken påverkar påtagligt aktiviteten hos fladdermöss. En 
standardiserad väderavläsning underlättar utvärderingen av resultat, samt framtida 
uppföljningar av inventeringen. Graden av molnighet och vindstyrka noterades för 
varje lokal enligt rekommendationer från SMHI (1979). Temperaturen avlästes från 
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bilens temperaturmätare. Vi noterade även förekomst av dimma i anslutning till 
inventeringsrutten, eftersom dimma reducerar möjligheten för fladdermöss att 
använda ultraljud. Mycket dimma i lokalens omgivning kan också innebära att 
koncentrationen av fladdermöss ökar i det dimfria området och omvänt, vilket 
försvårar en utvärdering av inventeringen. I möjligaste mån undvek vi att inventera 
vid regnväder, då det har negativ inverkan på fladdermössens sonarljud samt på 
insektstillgången (Ransome 1990).

Inventeringen utfördes under två nätter under högsommaren med autoboxar och 
manuell inventering, 2013.07.18 – 2013.07.19, och under två nätter under sensommaren, 
2014.08.25 -2014.08.26, för att upprepa högsommarens arbete med autoboxar. 

Högsommarens arbete genomfördes under yngelperioden, vilket är den bästa tiden på 
året att eftersöka fladdermöss om man vill knyta olika arter till en bestämd plats. 
Möjligheten att upptäcka platser eller områden, som indikerar förekomst av kolonier, 
är också bäst under den här tiden på året. Sensommarinventeringen genomfördes för 
att studera om det går att upptäcka tecken på om mer storskalig migration förekommer 
genom området och/eller om fladdermössen tenderar att genomföra lokal migration 
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Figur 1.
Etableringsplatsen (rödmarkerad) ligger strax sydöst om Smålandsstenar. Inventeringen har delvis utgjorts 
som en upprepning av 2013 års insats inne i utredningsområdet (Ignell 2013), men framförallt har årets 
insats genomförts i ett område nordöst och norr om utredningsområdet.  



till eller bort från det undersökta området. Inventeringen under sensommaren ger 
också värdefulla data när det gäller att bedöma förekomsten av sällsynta arter då de 
både är flera, årets ungar flyger,  och rör sig mera vidlyftigt i landskapet.

3.3 Avgränsning av inventeringsinsats

Förutom att genomföra en högsommarinventering har vi valt att också göra en insats 
under sensommaren för att få en uppfattning om områdets betydelse efter 
reproduktionsperioden. 

Den manuella inventeringen ägde rum nattetid, när fladdermössen är som mest aktiva,  
från skymning till någon timme efter midnatt, beroende på aktiviteten under natten. 
Autoboxarna var aktiva mellan klockan 20.00 till 05.00 under högsommaren och mellan 
19.00 och 06.00 under sensommaren. 

Oklara artbestämningar som noterats med frågetecken har inte räknats in i 
sammanställningen om de inte hör till ett släkte som går att skilja från de konstaterade 
arterna. 

Vid det manuella arbetet har vi har prioriterat att göra många ”nedslag” under kortare 
tid för att främst få en uppfattning om artförekomsten på landskapsnivå.

3.4 Avgränsning av inventeringsområde

De undersökta platserna ligger på ett avstånd som mest drygt 3 km från de planerade 
vindkraftverken, se kartbilaga 1 och 2. Förutom närmiljön till det planerade 
vindkraftverket, där vi delvis upprepat 2013 års inventering, har vi främst studerat 
gårdsmiljöer och jordbrukslandskap i omgivningarna. 

4. Resultat och diskussion

4.1 Översiktlig beskrivning av utredningsområdet

Platsen för det planerade vindkraftverket utgörs av skogsmark, som i större 
omfattning breder ut sig i omgivningarna. Området ligger i ett mjukt kuperat 
skogslandskap, som främst domineras av brukad barrskog. Skogen karakteriseras av 
mer eller mindre slutna skogsskiften, ungskogar och hyggen. Skogsmarker som 
präglas av unga till medelålders brukade barrskogar är normalt av låg betydelse för 
fladdermusfaunan. I området finns flera mindre sjöar, framför allt i den norra delen, 
och den flacka karaktären på landskapet ger upphov till många myrar och 
sumpskogar. Markslagen i den norra delen är generellt mer positiva för fladdermöss än 
barrskogslandskapet. Värdena förhöjs ytterligare av anslutande jordbruksmark med 
komponenter som till exempel bebyggelse, hävdade betesmarker och ökat inslag av 
lövskog. Miljöer av den här karaktären förekommer främst i vindkraftparkens utkanter  
och är alltid av mera småskalig karaktär. Störst utbredning har den här typen av miljö 
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kring gårdsbebyggelsen vid Vimmelstorp där ett aktivt jordbruk förekommer. Den 
kompletterande undersökningen som genomfördes under 2014 utfördes framförallt på 
platser i anslutning till miljöer präglade av jordbruk för att kunna hitta indikationer på  
kolonier av barbastell i området.                                                                    

4.2 Antal arter

I samband med årets arbete påträffades tio arter. På en nationell nivå anses enstaka 
platser med populationer med sex eller flera arter vare en rik fladdermusmiljö (Ahlén 
2011a). I tabell A och B i resultatbilagan redovisas var de olika arterna påträffades och 
hur många inspelningar som gjordes vid respektive inspelningsplats. Platser som 
inventerades manuellt eller med autoboxar visas på kartbilagorna 1 och 2. 

Inom utredningsområdet var nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts 
fladdermus (MB) de vanligaste arterna under 2013 års inventering, räknat som antalet 
förbiflygningar vid en autobox (Ignell 2013). Båda arterna är ofta vanliga i miljöer av 
det här slaget. Dvärgfladdermus var då näst vanligast. Under 2014 riktades insatserna 
mer mot platser i jordbrukslandskapet och då blev dvärgfladdermus den vanligaste 
arten tätt följd av MB och med nordisk fladdermus på tredje plats, se resultatbilagans 
tabell A och B. 

Långörad fladdermus noterades med enstaka inspelningar vid tio platser spridda i 
området, se resultatbilaga tabell B. Ingen av de ovan nämnda arterna är sällsynta på en 
nationell skala och de påträffas ofta vid t.ex. kommunala eller länstäckande 
inventeringar. 

Gråskimlig fladdermus är en art som inte är rödlistad, men som påträffas mer sällan i 
t.ex. kommuntäckande inventeringar. Vid 2013 års insats påträffades arten både under 
sommar och sensommar (Ignell 2013). Trenden är densamma under 2014 med enstaka 
inspelningar fördelade på båda perioderna. Gråskimlig fladdermus är en duktig 
flygare som anses migrera längre sträckor. Om arten migrerar genom det här 
landskapet är svårt att säga. Troligen finns arten i området under hela säsongen, i 
mindre antal, då den uppträder under både sommar och sensommar. 

Stor fladdermus var under 2013 noterad med inspelningar vid sju respektive tio platser 
under sommaren och sensommaren (Ignell 2013). Den föredrar ofta lite rikare miljöer 
med t.ex. lövskog och jordbruksmark och vår erfarenhet är att den sällan jagar i 
barrskogsmiljöer. Under 2014 är den noterad från fyra platser under sommaren och en 
plats under sensommaren och då framförallt i jordbrukslandskapet norr eller nordöst 
om utredningsområdet. Vid samtliga tillfällen görs relativt få inspelningar. Vi bedömer 
därför att det finns få individer i området och att arten uppehåller sig här under hela 
säsongen. 
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Trollfladdermus noterades vid provpunkt 2, 6, 10 och 18. Arten tycks vara aktiv i 
området både under sommaren och sensommaren. 

Dammfladdermus noterades med en inspelning under sensommaren 2013 (Ignell 
2013), men arten kunde inte återfinnas under 2014. Arten är känd för att flyga längre 
sträckor och noterades inte vid sitt normala habitat som är större sjöar eller bredare 
vattendrag under 2013. Vår arbetshypotes är därför att det var ett tillfälligt besök i 
området. 

Ytterligare två arter, som är rödlistade, har påträffats under arbetet, fransfladdermus 
och barbastell. Fynd av fransfladdermusen gjordes både under 2013 och 2014. Under 
2013 gjordes inspelningar på fyra platser, vilket visar att den rödlistade 
fransfladdermusen finns i landskapet. Under 2014 hittade vi den på sex platser och 
fynden gjordes under både sommar och sensommar, med flest fynd under sommaren. 
Barbastell noterades vid sju platser under 2013, varav troligtvis ett fynd under 
sommaren och övriga inspelningar under sensommaren (Ignell 2013). Förutom 
noteringar vid Bockasjön och ett ställe till, gjordes de flesta noteringarna kring 
Hallasjön och Vimmelstorp. Under 2014 utökades därför insatsen för att försöka ta reda 
på var fladdermössen kom ifrån. Under 2014 fick vi under reproduktionsperioden i juli 
ingen kontakt med barbasteller, förutom en notering vid det manuella arbetet längs 
sträcka F, 300-400 meter norr om provpunkt 15, se resultatbilaga tabell A samt 
kartbilaga 1 och 2. Under senare delen av augusti upprepade vi inventeringen och då 
fick vi inspelningar av barbastell på sex eller möjligtvis åtta platser. Där utmärkte sig 
provpunkt två vid Sibbo med minst 17 inspelningar under en natt. Det är visserligen 
under sensommaren, men även om det finns en koloni i den angränsande äldre 
ekonomibyggnaden så är det över 2 km till vindkraftparkens norra gräns. Här finns ett 
inslag av kulturlandskap med äldre hamlade askar, betesmarker och en mindre by, 
vilket är en typ av miljö som tilltalar barbasteller. I övrigt gjordes alla inspelningar av 
barbastell norr om eller öster om Hallasjön. Inne i utredningsområdet var det möjligen 
en inspelning vid provpunkt 19. Därmed kan vi konstatera att det rådde ingen eller 
mycket låg aktivitet kring de planerade vindkraftverken både under sommaren och 
sensommaren under båda åren. Möjligen finns det en koloni vid Sibbo, provpunkt två, 
vilket skulle kunna förklara 2013 och 2014 års ströfynd av barbasteller norr om den 
planerade vindkraftparken, framför allt under sensommaren. 

4.3 Rödlistade arter och arter listade i EU:s habitatdirektiv

I samband med arbetet påträffades två rödlistade arter, fransfladdermus (hotkategori 
Sårbar, VU) och barbastell (hotkategori Starkt hotad, EN). För mer utförlig information 
om arterna hänvisar vi till Ahlén 2011a-e.

Under 2013 noterades franfladdermus vid en till två provpunkter under sommaren och 
vid två provpunkter under sensommaren (Ignell 2013). Under 2014 noteras arten vid 
fem olika platser under sommaren (2, 3, 13, 17 och 22) och den kan även ha noterats vid 
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ytterligare två platser (18 och 19), se tabell B i resultatbilagan. Under sensommaren 
noteras arten enbart vid provpunkt 2. Barbastell noterades på flera olika platser i 
området under både 2013 och 2014, se sammanställningen i tabell 3 och 4 nedan. Tabell 
3 redovisar 2013 års data som jämförelse. 

Alla fladdermöss som finns i Sverige är listade i bilaga 4 till habitatdirektivet. 
Barbastell är också listad i bilaga 2 i EU:s habitatdirektiv. Under 2013 gjordes även 
enstaka inspelningar av dammfladdermus (Ignell 2013). Den återfanns däremot inte 
under 2014.  

Tabell 3. Inspelningar av barbastell under sommar och sensommar i Vimmelstorp vindkraftpark under 2013. 
Provpunkterna finns utmärkta på kartbilaga 2. I tabellen anger n antalet nätter som autoboxen satt ute på 
platsen och frågetecken (?) anger ej helt säker artbestämning. OBS! under rubriken sensommar redovisas alla 
observationer och är således inte ett medelvärde per dygn.  

Provpunkt Sommar n Sensommar n Kommentar 

10 0 1 5+0+0 3 Aktiviteten tyder inte på att en koloni 
finns i närmiljön.

14 1? 1 0+0+1 3 se ovan

18 0 1 0+1 2 se ovan 

19 0 1 1+0 2 se ovan 

21 0 1 7+3+0 3 se ovan 

22 - - 0+0+1 3 Ingen autobox under sommaren

Summa 
provpunkter 

5 6

Tabell 4. Sammanställning av inspelningar av barbastell under sommar och sensommar i Vimmelstorp 
vindkraftpark under 2014. Provpunkterna finns med på kartbilaga 2. I tabellen anger n antalet nätter som 
autoboxen satt ute på platsen och frågetecken (?) anger ej helt säker artbestämning. 

Provpunkt Sommar n Sensommar n Kommentar 

1 1? 1 0 1 Aktivitet som antyder en koloni i 
närmiljön är ej noterad.

2 0 1 17+2? 1 Här bedömmer vi aktiviteten som så 
hög att en koloni kan finnas i 

omgivnngarna. 

3 0 1 5 1 Aktivitet som antyder en koloni i 
närmiljön är ej noterad.

4 0 1 1+1? 1 se ovan 

7 0 1 2 1 se ovan

13 0 1 2 1 se ovan
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Provpunkt Sommar n Sensommar n Kommentar 

14 0 1 2+1? 1 se ovan

19 0 1 1? 1 se ovan

Summa 
provpunkter 

1? 6+1?

4.4 Tidigare inventeringar

I artportalen finns inga fynd av fladdermöss redovisade från det här området för 
perioden 2003- 2013.

Inga inventerade platser som ligger i närheten av vindkraftsparken finns med i den 
länstäckande inventering som länsstyrelsen i Jönköpings län publicerade 2008 (Blank 
mfl 2008). Då inventerades 204 platser i länet och totalt påträffades 13 arter. 

I Ahlén framgår att området ligger inom känt utbredningsområde för barbastell och 
fransfladdermus (Ahlén 2011). Vidare är dammfladdermus påträffad i landskapet 
väster om Smålandsstenar, men är inte noterad direkt i närområdet. 

Under 2013 genomförde Callluna AB en inventering i området som redovisas i Ignell 
2013. 

I övrigt känner vi inte till någon inventering som genomförts i området. 

4.5 Individrikedom och aktivitet

Om antalet inspelningar i respektive autobox används som ett mått på aktiviteten vid 
respektive inspelningsplats är det få platser som utmärker sig med hög aktivitet. 
Aktiviteten bedöms både utifrån platsen som autoboxen sitter på, liksom respektive 
arts vanlighet och utifrån erfarenhet. För sällsynta arter, som t.ex. fransfladdermus eller 
barbastell, kan ca tio inspelningar på en plats under en natt anses vara många.

Studerar vi tabell B i resultatbilagan är det egentligen bara inspelningsplats 18 som 
utmärker sig mer än de andra när det gäller aktivitet under 2014. Inspelningsplatsen 
ligger i anslutning till Hallasjön och aktiviteten är högst under sensommaren. Övriga 
platser med förhöjd aktivitet är vid provpunkterna 2, 5, 6, 15och 17 och samtliga ligger 
i anslutning till gårdsmiljöer vilket också har varit i fokus vid den utökade 
ansträngningen. 

De flesta inspelningarna utgörs av de tre vanligaste arterna i området. I tabell 5 och 6 
nedan har vi jämfört aktiviteten under sommaren med aktiviteten under sensommaren 
och trenden är att aktiviteten minskar i det undersökta området som helhet under 2013 
och att det är aktiviteten i skogsmarken som minskar. Detta mönster kunde vi även se 
under 2014 (tabell 6). En möjlig slutsats är att om det finns en lokal migration i området 
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så är den snarare i riktning bort från skogsmarken där vindkraftverken planeras, än till 
området. 

Tabell 5. Insamlade data i autoboxar under 2013 där antalet registreringar redovisas som registreringar/natt 
och n anger antal nätter som autoboxen befunnit sig på respektive plats. Kolumnen antal arter anger det totala 
artantalet för båda perioderna vid respektive provpunkt. Trend är en bedömning av aktivitetens förändring i 
respektive provpunkt.

Prov-

punkt

Högsommar

20130724-

20130726

n Sen-

sommar

20130903-

20130907

n Trend

Ö k a n d e = Ö 
M i n s k a n d e = M 

Likvärdig =           L

Typ av miljö Antal 

arter 

6 23 1 40 3 L Skogsmark 7

10 20 2 4 2 M Skogsmark 5

11 40 2 32 2 L Gårdsmiljö/Betesmark 7

13 182 1 74 2 M Skogsmark vid sjö 7

14 43 1 17 2 M Skogsmark 6

15 9 1 1 3 M Skogsmark 5

16 14 1 19 3 L Gårdsmiljö/Jordbruksmark? 9

18 17 1 6 2 M Skogsmark vid sjö 6

22 3 1 3 2 L Skogsmark 4

23 17 1 12 3 L Skogsmark vid vattendrag 4

24 64 1 3 3 M Skogsmark vid vattendrag 4+1?

SammanställningarSammanställningarSammanställningar Kommentar

Summa 432432 211211 M Samtliga områden 10+1?

Skogsmark 378378 160160 M 10+1?

Övriga 5454 5151 L observera att det bara är två 
platser som studerats med 
jämförande studier under 
hösten. 

10

Tabell 6. Insamlade data i autoboxar under 2014, där platserna utgörs av samma platser i skogsmarken som 
under 2013. Antalet registreringar redovisas som registreringar/natt där n anger antal nätter som autoboxen 
befunnit sig på respektive plats. Kolumnen antal arter anger det totala antalet arter för båda perioderna vid 
respektive provpunkt. Trend är en bedömning av aktivitetens förändring i respektive provpunkt.

Prov-

punkt

Högsommar

20140718-

20140719

n Sen-

sommar

20140825-

20140826

n Trend

Ö k a n d e = Ö 
M i n s k a n d e = M 

Likvärdig =           L

Typ av miljö Antal 

arter 

19 28,5 2 12 1 M Skogsmark 4+2?

20 4 1 16 1 Ö Skogsmark 2

23 20 1 2 1 M Skogsmark 4
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Prov-

punkt

Högsommar

20140718-

20140719

n Sen-

sommar

20140825-

20140826

n Trend

Ö k a n d e = Ö 
M i n s k a n d e = M 

Likvärdig =           L

Typ av miljö Antal 

arter 

24 4 1 7 1 L Skogsmark 2

SammanställningarSammanställningarSammanställningar Kommentar

Summa 56,556,5 3737 M

En möjlig slutsats är att när produktionen av insekter avtar i landskapet i kombination 
med att årets ungar ska börja jaga så är skogsmarken en mindre attraktiv plats. Det är 
viktigt i sammanhanget att notera att fladdermössen överlag tycks söka sig bort från 
skogsmarken, där vindkraften planeras, under sensommaren. 

4.5 Bakgrundsdata 

Bakgrundsdata för respektive tillfälle finns redovisade i tabell 7. För aktiviteten hos 
fladdermössen är det generellt positivt med svag vind, hög temperatur och ett 
molntäcke. Nederbörd och dimma är negativt. Under inventeringsperioden var det 
ingen vind vid något besök.

Vid 2/3 av inventeringen fanns inget molntäcke och under 1/3 var molntäcket 
heltäckande. Mellan 11° och 13,5°C noterades under fältarbetet. Vid samtliga besök var 
lufttemperaturen tillräckligt hög för att inte påverka aktiviteten hos fladdermössen 
negativt.

Tabell 7. Aktuella väderdata och använd metod vid varje inventeringstillfälle. Förklaring till hur väderdata 
presenteras finns sist i tabellen. 

Lokal Datum MetodLokal Datum

Starttid Stopptid Vindstyrka Temp. °C Moln Regn Dimma

Metod

A 20140719 00.00 00.46 A 11 0 Nej Nej Bil

B 20140825 23.48 00.36 A 12 8 Nej Nej Bil

C 20140718 23.01 00.58 A 13 0 Nej Nej Till fots

D 20140720 00.10 00.44 A 13 0 Nej Nej Till fots

E 20140826 23.13 23.45 A 11 0 Nej Nej Bil

F 20140719 23.11 23.59 A 13,5 0 Nej Nej Till fots

F 20140825 23.11 23.35 A 12 8 Nej Nej Bil

G 20140826 22.47 23.09 A 10 0 Nej Nej Bil

H 20140718 22.38 23.39 A 12 0 Nej Nej Till fots

H 20140825 21.10 21.46 A 11,5 8 Tunna 
skurar

Nej Bil

I 20140826 21.34 22.33 A 10 0 Nej Nej Bil
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Lokal Datum MetodLokal Datum

Starttid Stopptid Vindstyrka Temp. °C Moln Regn Dimma

Metod

J 20140718 23.22 23.39 A 12 0 Nej Nej Bil

J 20140825 22.38 23.11 A 12 8 Nej Nej Bil

K 20140718 22.44 23.20 A 12 0 Nej Nej Till fots

K 20140825 22.00 22.32 A 11,5 8 Nej Nej Bil

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

Vindstyrka:  A= vindstilla, B= svag bris, dvs när löv och tunna kvistar rör sig i vinden, C = grövre grenar och trädtoppar rör sig

Molnighet: 1 = 1/8 (12,5 %) molntäcke, 2 = 2/8 (25%) molntäcke, 3=  3/8 (37,5%) molntäcke, osv.

5. Slutsatser om etablering av vindkraft och 

fladdermöss

5.1 Värden för fladdermöss

B a r r s k o g s l a n d s k a p

De barrskogsdominerade delarna av utredningsområdet har normalt lägre värden för 
fladdermusfaunan. Skogsbruket i området bedrivs rationellt och bristen på hålträd, 
samt begränsad tillgång på lövskog, bedöms begränsa fladdermössens möjlighet att 
hitta föda och skydd. Inför inventeringarna var våra förväntningar på artinnehåll trots 
detta något högre ställda utifrån områdets geografiska läge. Områdets flacka karaktär 
gör att det finns relativt gott om blötare partier som mossar, myrar och sumpskogar. De 
är ofta dikade men bidrar sannolikt ändå med produktion av insekter. I 
vindkraftparkens ytterkanter finns inslag av sjöar, vilket är en miljö som ofta används 
av fladdermöss som jaktbiotop. 

B e by g g e l s e / Jo r d b r u k s l a n d s k a p

Bebyggelse och jordbrukmark finns inte inne i skogsmarken där vindkraftverken 
planeras, men förekommer i omgivningarna. Under 2014 utökade vi arbetet till att 
framförallt eftersöka barbastell i jordbrukslandskapet norr och nordöst om 
utredningsområdet. Vi bedömer att jordbruket här är småskaligt och extensivt. 
Djurhållning, som håller markerna öppna, finns dock på praktiskt taget alla ställen som 
vi undersökt. 

5.2 Effekter av vindkraft

Etablering av vindkraft kan påverka fladdermössen genom: 

1) påverkan på viktiga miljöer,
2) påverkan på populationer av förekommande arter. 

5 . 2 . 1  P å ve r k a n  p å  v i k t i g a  m i l j ö e r
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Utredningsområdet hyser en fladdermusfauna som både är artrik och hyser arter som 
är rödlistade. Vi vill därför lyfta fram ett antal miljöer som bör visas hänsyn i samband 
med en exploatering med vindkraftverk i området.

Under 2013 bedömde vi att de planerade vindkraftverken inte skulle ge någon direkt 
fysisk effekt på någon värdefull fladdermusmiljö då de är placerade i skogsmark. Vi 
bedömer att det fortfarande gäller, förutsatt att parkens utformning är densamma. 

Placeringen av vindkraftverk kan sägas följa ett stråk av våtmarker som löper genom 
den planerade vindkraftparken från norr till söder. Även om det löper diken genom 
området kan vi utgå från att det finns mer vatten här än i omgivningarna. Därmed kan 
vi anta att det finns en förhöjd insektsproduktion, som skulle kunna locka till sig 
fladdermöss. För att kontrollera detta upprepade vi inventeringen av fladdermöss 
längs detta stråk (provpunkt 20, 23 och 24), men ingen av punkterna sticker ut när det 
gäller aktivitet eller artrikedom, se tabell 6. 

Inne i utredningsområdet finns ett flertal våtmarker (kärr och myrar) och sumpskogar 
som kan antas producera insekter. Till den här kategorin för vi också miljöer som sjöar, 
gölar, större diken och bäckar. Miljöerna av det här slaget producerar ofta rikligt med 
insekter och ofta under perioder på året då andra miljöer inte gör det i samma 
omfattning. Här är också anslutande miljöer ofta intressanta med lövskogsbårdar, 
laggkärr med lövskog och olika typer av strandskogar. Dessa bör undantas från 
ingrepp i samband med exploateringen. Den här typen av miljöer utnyttjas av den 
rödlistade fransfladdermusen som finns i området. Arten är en så kallad lågriskart, 
men kan skadas av habitatförlust vid en exploatering. Inne i området hittar vi platser 
med förhöjd aktivitet, framförallt i anslutning till de sjöar vi haft provpunkter intill. 
Som riktmärke föreslår vi att placering av vindkraftverk och vägar bör ske på ett 
avstånd på minst 100 meter från sjöar och gölar, lite beroende på hur omgivningarna 
ser ut. Kan man hålla ett skyddsavstånd på ca 50 meter från övriga nämnda miljöer bör 
habitat för t.ex fransfladdermus klara sig. Föreslagna avstånd för t.ex vägetableringar 
kan anpassas efter de naturgivna förutsättningarna. Påverkas inga av de ovanstående 
strukturerna behöver inte föreslaget skyddsavstånd användas. 

Äldre grova träd förekommer i området och de är ofta hålträd eller blivande hålträd. 
Hålträd är potentiella boplatser för fladdermöss och vi rekommenderar att de lämnas 
orörda för att bevara förutsättningarna så långt det är möjligt.

Lövskogsdominerade miljöer är värdefullare än barrskogsdominerade miljöer för 
fladdermöss på frisk till torr mark. Längs med en del befintliga vägar i 
utredningsområdet finns anslutande stråk av lövskog eller lövskog. De bildar så 
kallade ”lövtunnlar” som är värdefulla jaktbiotoper för barbastell, franfladdermus och 
långörad fladdermus. Vi rekommenderar att miljöer av den här karaktären inte 
påverkas negativt av exploateringen vid t.ex. breddning av befintliga vägar. 
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Lövtunnlarna är mycket viktiga för barbastell och artens jaktbiotoper kan påverkas 
negativt om miljöer av det här slaget förstörs.

Hällmarkstallskogar kan fylla funktion som jaktbiotop för fladdermöss. Detta gäller 
främst när det finns ett glest trädskikt och berg i dagen som värms upp under dagen 
och höjer temperaturen under natten. Höjder i skogslandskapet lyfts fram i litteraturen 
som platser med förhöjda värden för fladdermöss och bör om möjligt skonas från 
exploatering, se t.ex Rydell m.fl 2011. Observera dock att en höjd med t.ex. sluten 30 år 
gammal tallskog i ett brukat bestånd inte är målbild för denna typ av hänsyn. 

Betesmarker bedömer vi inte finnas inom utredningsområdet annat än i gränszonerna 
mot omgivande jordbruksmark. Planering av vägar eller annan exploatering bör 
anpassas så att beteshävden kan fortsätta utan negativ påverkan. 

5 . 2 . 2  P å ve r k a n  p å  f ö r e k o m m a n d e  a r t e r

Alla de arter som noterats i undersökningen löper risk att kollidera med vindkraftverk 
i någon mening (Rodrigues m.fl 2008). Senare tids kunskapssammanställning har 
identifierat vilka arter som löper högst risk att kollidera med vindkraftverk, s.k. 
högriskarter (Rydell et al 2011). Bland dessa arter förekommer nordisk, dvärg-, stor, 
troll-, damm- och gråskimlig fladdermus i den här undersökningen. När det gäller 
barbastell så är det oklart om arten hör till ovanstående kategori eller ej. Släktena 
Myotis och Plecotus förs normalt till gruppen med låg risk med undantag för enstaka 
arter som t.ex. dammfladdermus. 

Nordisk fladdermus är en mycket vanlig art som här förekommer i flertalet undersökta 
miljöer. Den brukar höra till de vanligaste arterna i t.ex. länstäckande inventeringar 
och är ofta lika vanlig som alla andra arter tillsammans i den här typen av miljö. 
Nordisk fladdermus utgör i den här undersökningen 19% av alla inspelningar som vi 
gjort med autoboxar och arten finns vid alla platser som vi placerat ut autoboxar på. 
Den är också noterad under 43 av de totalt 50 nätter som området bevakats med 
autoboxar. Arten kommer sannolikt inte att vara hotad på populationsnivå i det 
omgivande landskapet. 

Dvärgfladdermusen är också en art som normalt är vanlig i lite rikare miljöer. Normalt 
är den lättare att hitta i anslutning till gårdar och betesmarker än i skogsmark. I den 
här undersökningen har arten påträffats vid 35 % av alla inspelningar som är gjorda 
med autoboxar och den är noterad vid 22 provpunkter under 42 nätter av totalt 50. I ett 
regionalt perspektiv bedömer vi därför att risken för att den ska påverkas på 
populationsnivå är liten.

Stor fladdermus noterades i området under både sommar och sensommar. Efter 2013 
års inventering bedömde vi det som troligt att arten kan påverkas lokalt negativt på 
populationsnivå av en vindkraftsetablering. Vi låter den bedömningen kvarstå med 
tillägget att vi nu vet att den även förekommer i omgivande landskap. 
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Efter inventeringen år 2013 bedömde vi att trollfladdermus inte har någon population 
knuten till vindkraftparkens kärnområde, vilket vi bekräftar med årets studie. I år har 
vi stött på arten ytterligare norr och nordöst om vindkraftparken med lite högre 
aktivitet vid Kulla under reproduktionsperioden. Den tycks alltså främst röra sig 
utanför utredningsområdet. Utifrån insamlade data bedömer vi att det inte finns risk 
för att arten påverkas lokalt på populationsnivå av den här etableringen. 

Gråskimlig fladdermus förekom under både 2013 och 2014 i hela området med spridda 
enstaka inspelningar under både sommar och sensommar. Vi drar därför slutsatsen att 
det finns en population som använder området där vindkraftverket ska byggas. Arten 
kan påverkas lokalt på populationsnivå vid en etablering av vindkraft, eftersom den 
tycks förekomma i ett relativt litet antal. I likhet med 2013 har alla inspelningar utom 
en har gjorts i vindkraftparkens omgivningar och vi har inte uppfattat en intensitet i 
aktiviteten som antyder att det finns en koloni i området. 

Den rödlistade fransfladdermusen fanns noterad på fyra platser under 2013 (Ignell 
2013). Den är noterad från minst sex platser i årets inventering. Arten är ingen s.k. 
högriskart, med förhöjd risk att kollidera med rotorer, men kan påverkas av 
habitatförlust. Under förutsättning att etableringen av vindkraft ej påverkar stråk av 
lövskog, sumpskogar och liknande habitat, bedömer att risken för påverkan på arten är 
mycket liten.  

Barbastell, som också är rödlistad, förekommer som vi tidigare nämnt i norra delen av 
vindkraftparken under både sommar och sensommar. Den är sammantaget noterad 
från en plats under högsommaren och på sex platser under sensommaren under 2013 
(se kartbilaga 3 i Ignell 2013). I rapporten framgår också att arten oftast bara noteras 
med enstaka inspelningar, vilket kan tolkas som att inspelningsplatserna inte ligger 
nära en koloni. Under 2013 noterades arten möjligtvis vid ett tillfälle vid Yrhult nordöst 
om Hallasjön. Under sensommaren 2014 hittade vi barbastell vid punkterna 2 ,3, 4, 7, 
13, 14 samt möjligtvis även vid 1 och 19, dvs praktiskt taget ingen aktivitet söder om 
Hallasjön. Jämför vi resultaten från 2013 och 2014 finns en tendens till högre aktivitet 
under sensommaren i höjd med eller ett stycke norr om Hallasjön och praktiskt taget 
ingen söder om sjön. Vi har inga bevis för att arten har en koloni i det undersökta 
området, nord och nordöst om vindkraftparken, men resultaten antyder i alla fall att 
aktiviteten är högre utanför vindkraftområdet än inne i det. Arten bildar kolonier med 
få individer som använder stora arealer för att jaga och blir därför relativt svåra att 
hitta utan mera riktade insatser. Vi anser dock att det är mest troligt att det finns en 
koloni i det undersökta området, vid provpunkt två, norr om Hallasjön. 

Dammfladdermus är liksom ovanstående arter rödlistad. Under 2013 gjordes en 
inspelning av dammfladdermus under sensommaren. Fyndet gjordes i skogen långt 
från närmaste typiska jaktbiotop, som oftast utgörs av större sjöar, floder och liknande 
miljöer. Under årets inventering hittade vi ingen dammfladdermus. I Ahlén (2011) 
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beskrivs att arten kan migrera långa sträckor och att först när arten uppträder 
regelbundet under längre tid i ett område kan det indikera möjlig reproduktion i 
trakten. Det ligger därför nära till hands att utgå från att det här rör sig om ett 
passerande exemplar. 

Sammanfattningsvis kan fem arter nämnas speciellt för detta område: trollfladdermus, 
stor fladdermus, gråskimlig fladdermus, fransfladdermus och barbastell. 

Fransfladdermusen har dock ett beteende som gör den till en s.k. lågriskart i 
sammanhanget, även om den är känslig för habitatförlust. Vi bedömer att om projektet 
inte skadar habitat som är viktiga för arten så är risken låg. Bedömningen grundar sig 
på att risken för att den ska kollidera med vindkraftverk är låg. 

Trollfladdermus, stor fladdermus och gråskimlig fladdermus, som hör till kategorin 
s.k. högriskarter, bedömer vi kan påverkas lokalt på populationsnivå av en
vindkraftsetablering.

När det gäller barbastell är kunskapen begränsad huruvida arten jagar på högre höjd. 
Årets insats har dock stärkt oss i uppfattningen att om det finns en koloni i närheten av 
vindkraftparken så finns den sannolikt norr om Hallasjön, d.v.s utanför den skyddszon 
på två km som är föreslagen. 

Utifrån att utredningen sammantaget har identifierat elva olika arter varav tre är 
rödlistade föreslår vi att det i samband med tillståndsprocessen bör utredas om det 
finns modern teknik för att stänga av vindkraftverken vid kritiska omständigheter som 
t.ex svag vind nattetid under sommaren.

6. Förslag till hänsyn

6.1 Hänsyn vid projektering

6 . 1 . 1  P l a c e r i n g  av  s e r v i c e v ä g a r

Av försiktighetsskäl bör man planera nya vägar så att de inte ansluter till 
vindkraftverken direkt från t.ex. jordbruksmark, nedlagd jordbruksmark, eller större 
våtmarker, sjöar och andra attraktiva miljöer, som t.ex igenväxande gårdsmiljöer och 
större lövskogsbestånd. Detta för att minska risken för att fladdermöss ska ledas fram 
till vindkraftverken. 

I det här fallet är avståndet till jordbruksmarken ofta relativt långt, men vägar genom 
skogsmark kan bli attraktiva jaktmiljöer. Jordbrukslandskapet kring Vimmelstorp bör 
därför inte länkas samman med vindkraftverken.

Om vägar behöver byggas i området är det positivt om man undviker att ta ut lokala 
massor på ett sådant sätt att dammar/vattensamlingar skapas i naturmiljön i 
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omgivningarna till de planerade vindkraftverken. Av erfarenhet vet vi att 
vattensamlingar är attraktiva jaktmiljöer för fladdermöss.

Vid projektering av vägar i området bör sådana värdefulla miljöer som anges under 
stycke 5.2.1. undviks så långt det är möjligt.  

Bredda inte vägar om den angränsande vegetationen domineras av lövträd och 
lövbuskar om karaktären av stråk med löv längs med vägen därmed riskerar att 
försvinna. Gränsar vägen till en bredare bård av löv, t.ex. en lövskog, kan ett större 
ingrepp tolereras om lövinslaget längs med vägen kvarstår. Finns inslag av så kallade 
”lövtunnlar ” som är en viktig jaktbiotop för barbastell, fransfladdermus och långörad 
fladdermus, bör de lämnas orörda. Åverkan bör inte göras på dessa miljöer i samband 
med t.ex breddning av väg om jaktbiotopen ska förbli intakt. 

6 . 1 . 2  U t f o r m n i n g  av  o m g iv n i n g  t i l l  v i n d k ra f t ve r k

Miljön närmast verken bör utformas med ambitionen att vara så ogästvänlig som 
möjligt för fladdermöss (och insekter). Det mest effektiva är att hålla nere storleken på 
gläntan genom att spara främst barrträd. Som ett komplement kan man hugga bort 
triviala lövträd (t.ex. björk och asp) längs brynet i samband med att etableringsytan 
huggs fram. Ytan närmast verket får gärna vara en grusplan. 

Inga boträd bör finnas i anslutning till etableringsytan, det vill säga att äldre 
ädellövträd och liknande bör inte förekomma i anslutning till vindkraftverken. 
Förslagsvis bör ett skyddsavstånd till eventuella boträd vara ca 200 meter. 

Det är en fördel om vindkraftverken anläggs i unga barrskogar som kommer att stå 
kvar i slutna bestånd under hela vindkraftverkens livslängd. Unga barrskogar är en 
miljö som normalt är av lite intresse för fladdermöss. Vi är medvetna om att det inte 
går att göra i alla sammanhang, men när det går att göra i samband med planeringen 
är det lämpligt för att hålla nere fladdermusaktiviteten kring verken. 

Placeras ett vindkraftverk ute på ett hygge är det en fördel om verket står ca 200 meter 
från närmaste bryn och att återbeskogningen av området görs med barrträd så snart 
som möjligt. 

Ett verk som inte ger fladdermöss någon möjlighet att ta sig in i konstruktionen bör 
väljas om det är möjligt. Ett eventuellt intrång i ett vindkraftverk bör kunna upptäckas 
av servicetekniker då spillning inne i verket bör gå att upptäcka. 

6.2 Hänsyn vid och inför drift

Barbastell verkar finnas i hela området som undersökts, i varierande omfattning. Inne i 
utredningsområdet finns arten dock i begränsad omfattning eller möjligtvis inte alls. Vi 
föreslår att verksamhetsutövaren bör undersöka möjligheten att använda modern 
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teknik för att stänga av vindkraftverken under kritiska perioder nattetid vid lite vind 
under årstider när barbastell är aktiv. 

Rekommenderat skyddsavstånd till kolonier av barbastell och artrika miljöer är 2 km 
(Ahlén & Baagøe 2013). Samtidigt vet vi inte var kolonin är även om vi bedömer att 
den inte är i närheten av de planerade vindkraftverken. Det finns studier som visar att 
barbastell kan flyga minst 4 km från kolonin för att jaga (Ahlén 2011c). 

Vi rekommenderar att ett kontrollprogram upprättas med återkommande mätningar 
av fladdermössens aktivitet vid ett antal verk. Förslagsvis görs mätningarna tätt 
inledningsvis för att slutligen avveckla behovet av kontrollprogramet/
begränsningarna helt.

Etablerade vindkraftverk tillför området en ny struktur som inte fanns när vi 
genomförde inventeringen. Vi vet att den kan locka till sig fladdermöss som sedan kan 
förolyckas. En uppföljning kan vara av värde både för att vid behov kunna undvika 
skador effektivt, men också för att begränsa behovet av skyddsåtgärden. 

Inventeringen visade att aktiviteten är jämförelsevis låg i skogsmarken och att det finns 
en stark trend till att aktiviteten i skogsmarken avtar under sensommaren. Studien 
belyste också att området är relativt artrikt att arten barbastell finns sparsamt i delar av 
området som undersökts. 

Sommartid var aktiviteten hos barbastell låg. Arten tycks öka något i utbredning under 
sensommaren. Som ett resultat av förra årets inventering föreslog vi att vindkraftsverk 
skulle flyttas, men något sådant underlag ger inte årets data.  

Om parken etableras i framtiden rekommenderar vi att man aktivt undersöker 
eventuell skada på fladdermusfaunan. Detta kan göras genom någon form av 
kontrollprogram, som har som målsättning att utifrån återkommande insamlande av 
data avveckla eventuella inledande restriktioner i driften. Det slutliga målet med 
programmet kan vara att avfärda behovet av ett kontrollprogram helt.

6.3 Rekommendationer inför fortsatt arbete

Vi har ovan föreslagit att verksamhetsutövaren bör undersöka möjligheten att använda 
modern teknik för att stänga av vindkraftverken under kritiska perioder t.ex nattetid 
vid lite vind. 

Vi anser att det inte finns någon anledning att fortsätta utreda fladdermöss i området. 

Rekommenderat skyddsavstånd till kolonier av barbastell och artrika miljöer är 2 km 
(Ahlén & Baagøe 2013). Vi vet inte exakt var kolonin är, men vi bedömer att den är 
längre bort än så. 
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8. Kartbilagor

Kartbilaga 1 Inventerade sträckor

Lägen för de sträckor som inventerades manuellt under sommaren 2014.
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Kartbilaga 2 Placering av autoboxar

Läget för utplacerade autoboxar under sommaren och sensommaren 2014. Numret 
anger respektive inspelningsplats. Data redovisas i tabell B i resultatbilagan. 
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Tabell A. Manuell inventering av fladdermöss. Frågetecken anger en ej helt säker artbestämning. Förklaringar till förkortningar av arternas namn finns sist i tabellen. I tabellen anges 
uppskattat antal individer med antalet observationer inom parantes. 

Sträcka Datum Klockslag

Start     Stopp

Klockslag

Start     Stopp

Noterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterSträcka Datum Klockslag

Start     Stopp

Klockslag

Start     Stopp Msp MB Mdau Mdas Mnat Enil Eser Nnoc Nlei Ppyg Ppip Pnat Vmur Bbar Paur Antal arter och 

Antal observationer

Antal arter och 

Antal observationer

Kommentar

A 20140719 00.00 00.46 - 4(6) - - - 5(6) - - - - - - - - 2(2) 3 11(14)

B 20140825 23.48 00.36 - 1(1) - - - - - - - - - - - - - 1 1(1)

C 20140718 23.01 00.58 - 7(12) - - 1(2) 6(9) - - - 1(1) - - - - 5(10) 5 20(34)

D 20140720 00.10 00.44 - 3(3) - - - 1(1) - - - 1(3) - - - - 1(2) 4 6(9)

E 20140826 23.13 23.45 1(1) - - - - 1(1) - - - 2(2) - - - - 2(2) 4 6(6)

F 20140719 23.11 23.59 - 1(1) - - - 1(1) - - - - - - - 1(1) 1(2) 4 4(5) Noteringen av Bbar 
gjordes längs med 

vägen närmast sjön. 

F 20140825 23.11 23.35 - - - - - 2(2) - - - 2(2) - - - - - 2 4(4)

G 20140826 22.47 23.09 - 1(1) - - - 1(1) - - - 4(8) - - - - 2(2) 4 8(12)

H 20140718 22.38 23.39 1(1) 4(7) - - - 2(2) - 1(2) - - - - - - - 3 8(12)

H 20140825 21.10 21.46 - 1(1) - - - 1(2) - - - 1(1) - - - - - 3 3(4)

I 20140826 21.34 22.33 - 1(1) - - - 3(3) - - - 1(1) - - - - - 3 5(5)

J 20140718 23.22 23.39 - - - - - 1(1) - - - - - - - - - 1 1(1)

J 20140825 22.38 23.11 - - - - - 2(2) - - - 1(1) - - - - - 2 3(3)

K 20140718 22.44 23.20 2(2) - - - 1(1)? 3(5) - - - 4(6) - - - - 1(4) 4 11(18)

K 20140825 22.00 22.32 - 1(1) - - - - - - - - - - - - - 1 1(1)

Antal arter 7

Röd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad art Grön markering = koloni kan antas finnas
i närområdet

Grön markering = koloni kan antas finnas
i närområdet

Grön markering = koloni kan antas finnas
i närområdet

Grön markering = koloni kan antas finnas
i närområdet

Grön markering = koloni kan antas finnas 
i närområdet

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig med
högre aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig med
högre aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig med
högre aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig med
högre aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig med
högre aktivitet än genomsnittet.

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig med
högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig med 
högre aktivitet än genomsnittet.  

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus 
(Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= 
Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus 
pipistrellus), Pnat= trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun
långörad fladdermus (Plecotus auritus)
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Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus 
(Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= 
Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus 
pipistrellus), Pnat= trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun
långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus 
(Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= 
Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus 
pipistrellus), Pnat= trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun
långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus 
(Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= 
Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus 
pipistrellus), Pnat= trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun
långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus 
(Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= 
Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus 
pipistrellus), Pnat= trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun
långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus 
(Myotis dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= 
Stor fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus 
pipistrellus), Pnat= trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun 
långörad fladdermus (Plecotus auritus)

Resultatbilaga



Tabell B. Fynd av fladdermöss vid inventering med hjälp av stationär inspelningsutrustning (autoboxar) under sommaren 2014. Läget för varje inspelningsplats beskrivs på kartbilaga 1. 
Frågetecken anger en ej helt säker artbestämning. Förklaringar till förkortningar av arternas namn finns sist i tabellen.

Prov-

punkt

Datum Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Noterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterProv-

punkt

Datum Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Fsp Msp MB Mdau Mdas Mnat Enil Eser Nnoc Nlei Ppyg Ppip Pnat Vmur BbarBbar Paur Antal arter 

och Antal 
inspelningar

Antal arter 

och Antal 
inspelningar

Kommentar

1 2014-07-19 6338895 1360894 - - 3 - - - 21 - - - - - - - -- - 2 24

1 2014-08-25 6338895 1360894 1 3 1 - - - - - - - 4 - - - 1?1? 1? 2+2? 11

2

2

2014-08-25

2014-07-19

6338763

6338763

1358566

1358566

1

-

5

5

6

4

-

-

-

-

2

2

6

13

-

-

-

-

-

-

124

5

-

-

2

2+1?

1?

-

17 2? 10

-

7+1?

5

176

32

2

2

2014-08-25

2014-07-19

6338763

6338763

1358566

1358566

1

-

5

5

6

4

-

-

-

-

2

2

6

13

-

-

-

-

-

-

124

5

-

-

2

2+1?

1?

- --

10

-

7+1?

5

176

32

3 2014-08-25 6338414 1361578 - - - - - - 4 - - - 9 - - - 55 1 4 19

3 2014-07-19 6338414 1361578 2 - 9+1? - - 1 3 - - - 3 - - - -- 1? 4+1? 20

4 2014-08-25 6337456 1360097 1 1+1? 1 - - - - - - - 9 - - - 1+1?1+1? - 3 15

4 2014-07-19 6337456 1360097 - - 1+1? - - - 11 - - - 3 - - - -- - 3 16

5 2014-07-19 6337008 1362381 3 - 167 - - - 1 - - - 3 - - - -- - 3 174

5 2014-08-25 6337008 1362381 3 - 1 - - - 1 - - - 22 - - 1? -- 4 4+1? 32

6 2014-07-19 6336847 1361197 - - 27+1
?

- - - 3 - 1 - 3 - - - -- 1? 5 36

6 2014-08-26 6336847 1361197 - 1 46 - - - 3 - - - 76 - 1 - -- - 4 127

7 2014-08-26 6336795 1362203 10 - 1 2? - - 2 - 1 - 44 - - - 22 8 6+1? 70

8 2014-07-19 6336726 1361971 - - 20 - - - 70 - - - 17 - - - -- 1? 3+1? 108

8 2014-08-26 6336726 1361971 1 - 31 - - - 5 - - - 36 - - - -- 1 4 74

9 2014-07-18 6336691 1361205 - - 4 - - - 7 - - - 4 - - - -- - 3 15

10 2014-07-19 6336585 1358295 - - 3 - - - 19 - - - - - 1 - -- - 3 23

Resultatbilaga



Prov-

punkt

Datum Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Noterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterProv-

punkt

Datum Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Fsp Msp MB Mdau Mdas Mnat Enil Eser Nnoc Nlei Ppyg Ppip Pnat Vmur BbarBbar Paur Antal arter 

och Antal 
inspelningar

Antal arter 

och Antal 
inspelningar

Kommentar

10 2014-08-25 6336585 1358295 - 1 4 - - - - - - - 8 - - - -- 1 3 14

11 2014-07-18 6336546 1361306 - - 3 - - - 3 - - - 1 - - - -- - 3 7

11 2014-08-25 6336546 1361306 - - 1 - - - 4 - - - 4 - - - -- - 3 9

12 2014-08-26 6336246 1359959 1 - 42 - - - 12 - - - 12 - - 1 -- - 4 68

13 2014-07-18 6336199 1361577 - 1 6 - - 2 2 - - - - - - - -- - 3 11

13 2014-08-26 6336199 1361577 3 3 55 - - - 2 - - - 6 - - - 22 - 4 70

14 2014-08-26 6336122 1360872 - 1? 11 - - - 10 - - - 35 - - - 2+1?2+1? 2 5 62

14 2014-07-18 6336122 1360872 - - - - - - 5 - - - 2 - - - -- 1 3 8

15 2014-08-25 6336049 1359677 1 - 153 - - - 12 - - - 73+1
?

- - 1 -- - 3 241

15 2014-07-19 6336049 1359677 - - 6 - - - 7 - - - 2 - - 1? -- - 3+1? 16

16 2014-07-19 6336085 1361986 4 - 8 - - - 10 - - - 15 - - - -- 3 4 40

16 2014-08-25 6336085 1361986 1 - 5 - - - 2 - - - 1 - - - -- 2 4 11

17 2014-07-18 6336041 1360623 - - 21 - - 1 91 - - - - - - - -- 2 4 115

17 2014-07-19 6336041 1360623 3 - 27 - - 1 12 - - - 2 - - - -- 1? 4+1? 46

17 2014-08-25 6336041 1360623 - - 2 - - - 1 - - - 2 - - - -- - 3 5

17 2014-08-26 6336041 1360623 - - 23 - - - 7 - - - 5 - - - -- - 3 35

18 2014-08-26 6335724 1359281 2 - 749* 5 - - 163 - - - 882 - 17 3+1? -- - 6 1822

18 2014-07-18 6335724 1359281 2 - 143 - - - 116 - 3? - 21 - 1? 6+1? -- - 4+2? 293

18 2014-07-19 6335724 1359281 - 1 103 - - 1? 120 - 4 - 28 - - - -- 1+1? 5+1? 258

19 2014-08-25 6334969 1357896 - - 1 - - - - - - - 10 - - - 1?1? - 2+1? 12

19 2014-07-18 6334969 1357896 - - 1 - - - 22 - - - 1 - - - -- 1 4 25

19 2014-07-19 6334969 1357896 - - 1 - - 2? 20 - - - 9 - - - -- - 3+1? 32

Resultatbilaga



Prov-

punkt

Datum Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Noterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterNoterade arterProv-

punkt

Datum Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Koordinater för 

provpunkt (Rt90)

x               Y

Fsp Msp MB Mdau Mdas Mnat Enil Eser Nnoc Nlei Ppyg Ppip Pnat Vmur BbarBbar Paur Antal arter 

och Antal 
inspelningar

Antal arter 

och Antal 
inspelningar

Kommentar

20 2014-08-26 6334940 1358495 1 - 15 - - - - - - - - - - - -- - 1 16

20 2014-07-18 6334940 1358495 - - 1 - - - 3 - - - - - - - -- - 2 4

21 2014-08-25 6334691 1359738 - 1 2 - - - 4 - - - 2 - - - -- - 3 9

21 2014-07-18 6334691 1359738 - - 10 - - - 3 - 2 - 4 - - - -- - 4 19

22 2014-08-25 6334652 1360044 - - 2 - - - 4 - - - 1 - - - -- - 3 7

22 2014-07-18 6334652 1360044 - - 1+2? - - - 11 - - - 3+1? - - 1 -- - 4 21

22 2014-07-19 6334652 1360044 4 - 9 - - 2 11 - - - 3 - - - -- - 4 29

23 2014-08-25 6334281 1358348 - - 1 - - - - - - - 1 - - - -- - 2 2

23 2014-07-18 6334281 1358348 - - 9 - - - 5 - 2 - 4 - - - -- - 4 20

24 2014-08-26 6333506 1357944 2 - 1 - - - 4 - - - - - - - -- - 2 7

24 2014-07-18 6333506 1357944 - - - - - - 4 - - - - - - - -- - 1 4

Antal inspelningarAntal inspelningar 45 22+2
?

1738
+5?

5+2? 0 11+2
?

797 0 10+3
?

0 1489
+2?

0 23+2
?

12+5
?

28+5
?
28+5
?

36+6
?

10 4250

Andel av totala antalet 
inspelningar (%)
Andel av totala antalet 
inspelningar (%)

1,1 0,5 41 0 0 0,2 19 0 0,2 0 35 0 0,5 0,2 0,70,7 0,8

Antalet nätter som arten 
noterats (Totalt 50)
Antalet nätter som arten 
noterats (Totalt 50)

19 10+1
?

47 1+1? 0 7+2? 43 0 5+1? 0 42 0 5+1? 5+3? 6+5?6+5? 12+5
?

Antalet provpunkter som 
arten noterats vid (totalt 
24)

Antalet provpunkter som 
arten noterats vid (totalt 
24)

16 7+2? 24 1+1? 0 6+2? 25 0 5 0 22 0 4 4+2? 6+2?6+2? 10+3
?

Röd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad artRöd markering = rödlistad art Grön markering = koloni kan antas 
finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan antas 
finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan antas 
finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan antas 
finnas i närområdet

Grön markering = koloni kan antas 
finnas i närområdet

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Gul markering = Inspelningsplatser som utmärker sig 
med högre aktivitet än genomsnittet.  

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
fladdermus (Nyctalus noctula), Nlei= leislers fladdermus (Nyctalus leisleri), Ppyg= Dvärgfladdermus(Pipistrellus pygmaeus), Ppip= pipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Pnat= 
trollfladdermus (Pipistrellus nathusii), Vmur= Gråskimlig fladdermus(Vespertilio murinus), Bbar= Barbastell (Barbastella barbastellus), Paur= Brun långörad fladdermus 
(Plecotus auritus)

Msp= Myotis sp, MB= Mustasch/Brandts fladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brandtii), Mdau= Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mdas =dammfladdermus (Myotis 
dasycneme),  Mnat= Fransfladdermus (Myotis nattereri), Enil= Nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), Eser= Sydfladdermus (Eptesicus serotinus), Nnoc= Stor 
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Förtroendevalda i Gislaveds och Hylte kommuner
Angående förnyad ansökan om tillstånd för vindkraftspark Vimmelstorp.

Föreningen God Livsmiljö Hylte har 2017-05-25 inlämnat Yttrande över samrådshandlingar för  
vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun, där vi konstaterat att projektet är direkt 
olämpligt med allvarliga destruktiva effekter på hälsa, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och 
det lokala skogsbruket, över 5-10 km i Gislaveds och Hylte kommuner. Bilaga.
Föreningen kan nu med stor frustration konstatera att den internationelle exploatören fortfarande 
avser att försöka driva igenom projektet, baserat på ett direkt undermåligt beslutsunderlag som helt 
mörklägger de vetenskapliga fakta som vi redovisat. 
Vi hemställer härmed om att ni stoppar projektet med stöd av vetenskapliga fakta som visar 
allvarliga risker med lågfrekvent ljud, infraljud, markvibrationer och turbulens bakom verken. 
Sanningen är dold. 
Begreppet ”Förnybar energi” kan inte längre, varken betraktas som ”Hållbar energi” eller 
”Klimatvänlig energi”. Nya fakta visar att de extrema planerna på sexfaldig utbyggnad i Sverige 
(100-120 TWh) och än värre i Europa utgör hot mot folkhälsa och miljö, som är så allvarliga att de, 
i ett värsta scenario, kommer att bli en frätande böld i det västerländska samhället. 
Havsbaserad vindkraft kondenserar luftfuktigheten så att luften är torr när den når land och 
temperaturen höjs ca 0,3 0C och därmed motverkar effekterna för att uppnå klimatmålet. 
Turbulensen bakom landbaserad vindkraft orsakar lokal temperaturökning nattetid med 0,5-3,5 0C 
och utebliven daggbildning, med allvarliga uttorkningseffekter som följd.  
Markvibrationerna komprimerar torven i våtmarker och skogarnas humusskikt så att luften får 
tillträde och ökar utsläppen av klimatgaserna CO2, metan och N2O. Störningar av rotsystemen, 
insektsskador m.m. försämrar skogarnas tillväxt och förmåga att återföra klimatgaserna. Rapporter 
visar redan att skogarna lokalt har ett ökat nettoutsläpp av klimatgaser. 
Vi får således ett absurt läge där skogsägare som orsakar skador får intäkter för markupplåtelsen 
medan närliggande skogsägare drabbas av lägre tillväxt, förlorade fastighetsvärden och ohälsa. Och 
dessutom får bidra med subventioner till den internationella landgrabbingen.  
Projektet påminner om det skandalösa projektet i Grimsås (13 verk), där ett annat bulvanföretag, 
Kraftö AB, erhöll miljötillstånd trots de uppenbart undermåliga bullerberäkningarna. 
Lokalbefolkningen konstaterade direkt efter driftstarten att bullret var så starkt att sömnen blev
förstörd och har krävt nedställning av anläggningen nattetid. Bulvanföretaget hade redan (2017) sålt
projektet till fondbolaget Marguerite, som ägs av franska, italienska, tyska och polska banker som 
erhåller obegränsad billig finansiering genom EU:s strukturfonder.
Lokalbefolkningens raserade livssituation beskrivs i P4-programmet; Vindkraft orsakar dålig sömn i
Grimsås. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=7022071
De bofasta har förgäves sökt kontakt med bolaget och driver nu en kamp för att kommunen ska 
ingripa. 
Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi finansieras ca 95 % av vindkraftsinvesteringarna 
av utländskt kapital. I Norrland svarar ett kinesiskt kärnkraftbolag för ca 20% av investeringarna.
Det svenska kulturlandskapet har blivit en internationell handelsvara, som stöds av de partier som 
ligger bakom energiöverenskommelsen. 
Regeringens förslag att upphäva den kommunala vetorätten kan leda till fortsatt intrång i livsmiljö 
bostäder, sovrum och inre kroppsorgan. 
Än mer beklämmande är centralmaktens cyniska vägran att lyssna på drabbade medborgare och 
vetenskapliga fakta. Sedan vårt yttrande 2017 finns nu ännu starkare stöd för att tillämpade 
beräknings- och mätmodeller kan betraktas som avsiktlig teknokratisk förvanskning av 
ljudbelastningen. Exempel;
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WHO;s nya Guidelines for European Environmental Noise 2018. Omfattar för första gången 
vindkraftsbuller och förkastar tillämpningen av dBA, som inte återger problemen med lågfrekvent 
ljud. Preliminär rekommendation 38,3 dBA fram till nytt regelverk.
 Modelling sound propagation from a wind turbine under various atmospheric conditions (2018)  .

Dietrich Heimann. Deutsches Institut für Physik der Atmosphäre, Tyskland.
Resultaten visar att den meteorologiska variationen leder till refraktion (nedböjning) och variationer
av ljudnivån vid marken, som ökar med avståndet.
Beräkning enligt Harmonoise-modellen, som är designad för väg- och järnvägsbuller, dvs. 
markbundna ljudkällor, är inte det bästa valet för vindkraftbuller. Detta gäller då också den svenska 
modellen NORD2000, som kritiserats och ger 8 dBA för låga värden i det lågfrekventa ljudområdet.
Hela infraljudsområdet är bortfiltrerat.
 3D-simulation of sound propagation through the wake of a wind turbine: impact of the diurnal 

variability. Dietrich Heimann, Antonia Englberger. Institut für Physik der Atmosphäre. Tyskland.
Ljudnivån nära marken ökas avsevärt av den atmosfäriska och ”wake”-inducerade nedåtböjningen 
av ljudvågorna på avstånd större än åtta gånger rotordiametern. Denna ökning är starkast på 
morgonen och på kvällen när den lokalt uppgår till 18 dB på långt avstånd. (”Wake”= turbulent 
undertrycksområde bakom verken. Kan nå 10 km från verken).
 Hörbar dunkning från vindkraftverk kan spridas upp till 3,5 km  .
Hansen, Nguyen, Zajamsek, Catcheside, Hansen. Australien.
http://www.sbwire.com/press-releases/advances-in-engineering-feature-audible-thumping-from-
wind-farms-can-travel-up-to-35-km-1280117.htm
Hörbart dunkande ljud uppfattades nattetid inomhus under 22 % av tiden på ett avstånd av 3,5 km.
 En laboratoriestudie av effekterna av vindkraftsbuller på sömn.   Smith, Ögren, Thorsson,
Hussain-Alkhateeb, Pedersen, Forssén, Ageborg Morsing, Persson Waye. Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs Universitet.
Sömnförsök i laboratoriemiljö visade att vindkraftsljud orsakade sömnfördröjning och kortare tid
för djupsömn. Självrapporterad sömn bedömdes konsekvent sämre efter nätter med vindkraftsbuller
och individer som bodde nära vindkraftverk hade sämre självrapporterad sömn i referensgruppen.
Sanningen är dold.
Än värre är förnekelsen av de ohörbara pulserande infraenergivågorna (normalt benämnt
"infraljud"<20 Hz) med extrem belastning i området 1-4 Hz, samt de interagerande effekterna med
markvibrationerna som utgår från verkens fundament. Dessa innehåller nästan all fysisk energi mätt
i kraft/ytenhet.
Alltfler rapporter visar allvarliga samband med patologiska och psykologiska effekter på
människan.
Den portugisiska forskaren Mariana Alves-Pereira med kolleger, har under lång tid konstaterat att
personer som exponerats för infraljud från olika tekniska bullerkällor får förtjockad hjärtsäck och
lungvävnad, men också förändringar i hjärnan som normalt uppstår hos äldre.
Cesary Kasprzak konstaterade vid EEG-studier att hjärnaktiviteten och andningsfrekvensen
minskade redan efter 20 minuter, vid exponering av vindkraftsljud som inspelats på 750 m.
Den tyske kardiologen Cristian-Friedrich Vahl, har visat att hjärtkapaciteten sjönk med 20 % vid
exponering av vindkraftsbuller.
Den tyska specialistläkargruppen Ärzte für Immissionsschutz, kräver ofiltrerade mätvärden, och
anger gränsvärdet för hälsa till 60 dBZ, eller ca 10 km säkerhetsavstånd för ett enda verk.
Organisationen har varnat den tyska regeringen för riskerna i ett Öppet Brev och forskaren Stephan
Kaula har konstaterat att utvecklingen måste brytas för att landet inte ska bebos av en ”trött,
irriterad och sjuk befolkning”. Bilagor.
Den mest alarmerande rapporten har presenterats av en amerikansk forskare (Eric Zou, 2017). Han
samkörde tre offentliga databaser för 820 counties under ett tiotal år, avseende vindkraftsutbyggnad,
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dödsorsaker och vindriktning. Han fann signifikanta samband mellan vindkraftsutbyggnaden och 
självmordsstatistiken. Signifikansen ökade för äldre män och de som bodde i den förhärskande 
vindriktningen. Upp till 25 km.
Två kända studier (Japan och Iran) visar att underhållspersonal vid vindkraftsparker hade sämre 
hälsostatus än annan personal.
Det ska noteras att ljudnivåer och vibrationer är särskilt höga under den extra belastning som 
uppstår när vindhastighet (både acceleration och retardation) eller vindriktning ändras eller vid 
konstanta vindhastigheter över 12 m/s. Det handlar då om mångdubbel effekt. Karaktäristiskt för 
infraenergistötarna är att de snabbt övergår till s.k. cylindrisk ljudutbredning, vilket innebär att 
dämpningen halveras till 3 dB/varje dubblering av avståndet, mot normalt 6 dB. Amerikanen 
Marcillo uppmätte infraljud från en vindkraftspark på 90 km. Detta är förklaringen till att höga 
värden kan uppmätas på långa avstånd. Andra lokala förutsättningar, reflexion över vatten och 
isytor har också betydelse, vilket gäller för Vimmelstorpsparken.
Tysk-grekiska geologiska institut rapporterar kraftiga markvibrationer som interagerar med de 
luftburna pulserande infraenergivågorna och förstärker ljudnivåerna inomhus.
Infraljud reflekteras också från atmosfäriska lager och når marken längre bort från ljudkällan. 
(Koreansk studie). Vibrationer och luftburet infraljud orsakar egensvängningar i byggnads-
konstruktioner som kan höja ljudnivån inomhus med 2 dBA (Tysk-grekisk studie). 
Ljudet kan också förstärkas inomhus genom resonans, om bostadens mått sammanfaller med 
ljudens våglängder. Redovisas ej i MKB.
Finska mätningar visar att vindkraftsparkerna bildar en sammanhängande bullermatta av infraljud, 
som drabbar en tredjedel av befolkningen (Österbotten och Västra Finland). De når nu långt in i 
centralorterna. En epidemiologisk studie visade ökande sjukdomssymptom inom 15 km.  
Det värsta är att centrala departement inte reagerar på vetenskapliga fakta som signalerar att 
infraljud har skadliga effekter vid långtidsexponering. 
Det framgår tydligt i bifogad video, där en erfaren svensk fysiker öppet uttalar sig om att infraljud 
från vindkraftverk är farliga för människan och hur han på flera sätt blivit avvisad av miljö-
departementet.
2017-09-20 Thomas Lindblad berättar om infraljud - på gott och ont. Gå in vid 25.00 min.
https://www.youtube.com/watch?v=wl45IJ4h-y8
Thomas Lindblad är Professor Emeritus, KTH. Experimentalfysiker. Kärnfysiker.
Höga infraljudsnivåer finns dessutom i många arbetsmiljöer. En omräkning av Arbetsmiljöverkets 
regelverk för infraljud tyder på att gränsen för acceptabel dos vid långtidsexponering ligger under 
två år. Då har inte effekterna för barnens utveckling utvärderats. Hänsyn måste tas till att deras 
kroppsorgan och sinnen är under utveckling fram till 12 års ålder. Frågan tenderar nu att bli en 
politisk skandal. 

Vindkraftens globala och lokala klimateffekter är starkt underskattade
1. Direkt klimatpåverkan genom global (0,27 0C) och lokal temperaturhöjning (0,5-3,5 0C),
orsakar torrare klimat och risk för vattenbrist. Tyska beräkningar visar att landets 30.500
vindkraftverk höjer medeltemperaturen med 0,27 0C, vilket medverkat till mindre nederbörd och allt
längre torkperioder. Sannolikt bidrog det också till den extrema torkan 2018. (Grundforskning Keith
– Miller).
Effekterna av Jytte Gutelands (S) EU-förslag att sex-faldiga utbyggnaden av vindkraft och extrem
satsning på ca 20.000 havsbaserade verk i Nordsjön utanför de europeiska kusterna kan då
bli fatala för framtida generationer. Inte minst hotet från alla industriella vindkraftsanläggningar
som planeras utanför den halländska kusten, som ett pärlband efter territorialgränsen.
Relevant artikel: Windkraft: Wenn ”Klimaschutz“ zum Klimakiller wird. 2020-01-27. Bilaga.
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Effekterna av de nationella färdplanerna för ett fossilfritt Sverige och satsningarna på minskade 
utsläpp av klimatgaser (CO2, metan, NO2) blir därmed verkningslösa över lång tid. Målet att senast
år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser blir orealistiskt.
2. Lokal temperaturhöjning. Landbaserade vindkraftverk orsakar också lokalt negativa 
klimateffekter genom turbulensen bakom verken. Vingarna pressar varmare luft mot marken under 
sommarnatten, vilket höjer marktemperaturen (0,5-3,7 0C) och leder till minskad daggbildning och 
uttorkning. Kinesisk satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Kinesisk 
statistik rapporterar 80 % mindre regn vid stora vindkraftindustriella anläggningar.
De turbulenta luftrörelserna får en uttorkande effekt på marken. 
3. Indirekta klimateffekter. De allt högre verken genererar kraftiga egensvängningar, som överförs
till horisontella markvibrationer och är mätbara över 20 km. (Rymdobservatoriet i Skottland kräver 
säkerhetsavstånd på 80 km). Vibrationerna kan också reflekteras mot berggrund och underliggande 
geologiska skikt (lerlager) för att nå markytan långt bort.
De kraftiga infraljuden från höga ljudkällor (energipulser) penetrerar marken i lutande plan och 
ombildas till markvibrationer. 
3.1. Ökade utsläpp av markbundet kol. Myrmarkerna innehåller 20 % av det globalt lagrade 
biologiska kolet. Markvibrationerna komprimerar torvskikten i våtmarker och pressar ut surt 
lakvatten, varvid torven syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2. (Skotska rapporter).
Markvibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och ändrar markens porositet,
syre och kolbalans. Detta stör mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rötter,
som svarar för utbyte av kol mot näringsämnen och vatten. Rapport från SLU visar att framtida 
klimateffekter på organismernas mykorrhiza-system kan hämma skogstillväxten i kalla klimat. Ett 
scenario visade en tioprocentig minskning av biomassan. Forskarna varnade för att en sådan förlust 
av tillväxt kan öka mängden kol i atmosfären. 
http://joannenova.com.au/2018/10/warning-wind-power-warms-local-climate-for-
nexthundredyears-needs-5-20-times-as-much-land/
Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forskningsstationer börjat 
släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare absorberat – ca 3-4 ton CO2/hektar och år. Svampar kan 
ligga bakom de ökade utsläppen.
Ett kompaktare och torrare markskikt medför också försämrad förmåga att släppa igenom 
regnvattnet, vilket leder till ökad uttorkning och lägre grundvattennivåer.  
3.2. Minskad återföring av CO2 från atmosfären. 
Laboratoriestudier visar att vibrationer förstärker växternas rotsystem på bekostnad av tillväxt i 
stammar och grenar, samt mindre blad- och barryta. Det leder till försämrad fotosyntes och minskad
kolupptagning. 
Ökade insektsskador genom invasiva arter, dubbla svärmningar och utslagning av insektsätande 
fåglar och fladdermöss, triggar den skadliga ozolytprocessen. Angripna barrträd avger mer 
terpentiner, som ombildas till skadligt ozon och får en frätande effekt på barren och bladens ytor 
och stör den normala fotosyntesen när det tränger in i deras öppningar som svarar för CO2-upptag i 
utbyte mot O2 till atmosfären.
Vindkraftens indirekta klimateffekter kan vara trefaldigt högre än den officiellt angivna eller ca 45 g
CO2/kWh. I så fall 10 gånger mer än kärnkraft och 4 ggr mer än vattenkraft. Begreppet 
”förnyelsebar energi” förlorar därmed trovärdighet vid en samlad bedömning av effekterna på 
klimat och övriga livsvillkor.

Effekterna på ekosystemen är uppenbara
Nyligen hände det igen. En av länets få kungsörnar dödades av vindkraftverk. Ornitologer vet att 
hanfågeln ingår i ett sedan länge etablerat revir. Paret har en unge som nu är beroende av 
kungsörnshonans förmåga att skaffa föda. Rovfåglarna söker ofta efter kadaver från dödade fåglar 
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vid verken och har ingen chans mot de roterande vingarna, som uppnår en hastighet om 300 km/tim 
i vingspetsarna. Även tornseglare, svalor etc. har decimerats kraftigt. Dessa arter är särskilt utsatta 
under flyttningarna till och från Afrika, då de passerar barriärer av europeiska och afrikanska 
vindkraftsparker. Liksom många rovfågelarter. Indisk studie visade 75%-ig reducering av rovfåglar 
med följden att bytesdjuren (ödlor) ökade lavinartat. Vetenskapsmännen ansåg att vindkraftverk är 
en ny toppredator ovan på de naturliga ekosystemen. Uppföljande studier visar att förekomsten av 
skogshöns (tjäder, orre, järpe, ripa) successivt minskar eller helt utraderas genom kollisioner och 
förstörda lekplatser. Farorna är extra allvarliga vid mörkerflygningen till och från lekplatserna på 
våren. Vadarfåglar flyttar successivt allt längre bort från verken (Sämre födotillgång, buller?).
Engelsk studie (2016) visade att grävlingar som levde 1 km från vindkraftverk hade 2-3 ggr högre 
cortisonhalt i blodet än de som levde 10 km från verken. Många insektsarter kommunicerar genom 
vibrationer som är hörbara inom ett par meter. Dessa ljud ligger i frekvensområdet 40-60 Hz och 
raderas helt av vindkraftverkens extrema ljudnivåer inom detta område. Detta leder till rubbningar i 
de mikrosystem som är viktiga för nedbrytning av växtmaterial och återföring av näringsämnen.
Polska studier visade att svin som uppföddes nära vindkraftverk hade ca 10 kg lägre slaktvikt efter 
ca 3 månader, än de som uppföddes längre bort. 
Sverige har nu fått skarp kritik av EU-kommission för bristande avsättning av naturskyddsområden 
och har fått fyra månader på sig inlämna ett acceptabelt svar, för att inte hamna i EU-domstolen. 
Staten har ännu inte implementerat EU:s tjäderdirektiv som också kräver stora vindkraftsfria 
arealer.

Effekter på skogsnäringen
Googlar man på ”Tyskland skog” nås man av följande rubriker;
• Tyskland dras med svår torka – på väg mot en tredje mycket … 2020-04-27.
• Värmen och torkan skadar skog i Tyskland – P1-morgon. 2019-08-22.
• Tysk torka förstörde fjärdedel av höstveteskörden. Land. 2019-05-15.
• Extrem torka har slagit ut över 1000 kvadratkilometer. 2019-08-17.
• Kris för tyska skogar: ”gult kort till mänskligheten”. Natursidan.se.
Senast för några dagar sedan redovisades nedanstående artikel
https://www.sydsvenskan.se/2020-08-16/som-en-skogsbrand-utan-eld
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”Insektsangrepp har försatt den tyska skogen i katastroftillstånd. Experter talar nu om en massdöd 
av historiska dimensioner. Samtidigt bävar skogsägare för nya angrepp till följd av ännu en 
sommar med torka och höga temperaturer.”

Beträffande insektsskador har den tyske forskaren Christian Voigt redan 2014 varnat för denna 
ekologiska katastrof, då han konstaterade att de tyska vindkraftverken dödade ca 300.000 
fladdermöss per år. Varav flera migrerande arter som vistas i Sverige. Det totala europeiska 
dödstalet är givetvis ännu högre. I Sverige dödas ca 7 fladdermöss/år o vindkraftverk, under kritisk 
födosökstid och flyttningarna på hösten och våren. Vilket visar att skyddsåtgärderna är cyniska och  
otillfredsställande. Detta är allvarligt då nya invasiva arter anländer och insekterna ofta kan svärma 
två gånger per säsong. Det handlar inte längre enbart om barkborren.   

Därtill de ovan beskrivna dämpande effekterna på skogarnas tillväxt, som drabbar stora områden  
och skogsägare som har angränsande marker till de skogsägare som mot ersättning upplåtit sina 
marker åt de internationella spekulanterna. 

Uttorkningseffekter
• Havsbaserad vindkraft kondenserar fuktig havsluft så att den är torr och höjer medel-

temperaturen över land.
• Turbulens uttorkar marken då daggen uteblir.
Markvibrationer komprimerar torvskikten i våtmarker och orsakar förgasning av det biologiska
kolet.
Markvibrationer komprimerar skogarnas humusskikt och packar jorden. Minskad syresättning stör
mikroorganismerna nedbrytning av växtmaterial, minskar näringsomsättningen och vattenupp-
tagningen, lägre grundvattennivåer. Laboratoriestudier visar att rotsystem förstärks på bekostnad av
stammar, grenar och bladyta.
Infraljud stör ut de små marklevande insekternas vibrationella kommunikationssystem och stör
nedbrytningsprocessen av växtmaterial och näringsomsättningen.
Utslagning av de naturliga insektsätarna leder till direkta skogsskador och än allvarligare indirekta
skador genom den accelererande ozolytprocessen, när frätande ozon tränger in i blad och barr.
Från norra Sverige har rapporterats ökade stam- och grenbrott när fuktig luft pressats ned mot kalla
träd och orsakat kraftig nedisning. Ökad risk för frostskador på känsliga skott och knoppar, när
kalluft pressas ned mot marken. Ökad risk för stormskador då turbulensen omriktar kraftiga virvlar
nedåt mot trädtopparna.

Ödesfråga för stora delar av Gislaveds och Hylte kommuner
Det handlar inte längre om en marginaliserad landsbygd utan effekterna når nu långt in i 
centralorterna och får ödesdigra effekter för många invånare. Industrianläggningarna ligger nära 
Hyltegränsen och får olidliga konsekvenser för boende i Käringanäs och andra byar i detta område, 
men effekterna blir lika stora på Gislavedssidan och i norra delen mot Smålandsstenar och Reftele 
då effekterna förstärks i den förhärskande vindriktningen.

Vi kan konstatera att vindkraftsanläggningarna utöver direkt destruktiva effekter på hälsa, klimat, 
ekosystem och skogsnäringen också medför förluster av ovärderliga framtida värden genom 
förstörd landskapsbild, intrång och förlorad rådighet, förlorade fastighetsvärden, eftersatt 
fastighetsunderhåll och successiv förslumning, förstörd livskvalitet, naturupplevelser och 
rekreationsmöjligheter, försämrat jaktutbyte, risker för vattenbrist etc.

Det finns därför ingen anledning att upprepa misstaget i Grimsås och tillåta mer landgrabbing i 
Västbo. Även här handlar det om ett mindre obemedlat bolag som avser avyttra eventuellt 
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miljötillstånd till större internationella fondbolag. Som även ges möjlighet att avräkna tillståndet i 
det egna landets kvot för förnybar energi. Tillståndet söktes ursprungligen på marker som 
huvudsakligen ägdes av skogsbolaget Bergvik och enbart agerat i eget syfte utan hänsyn till 
lokalbefolkningen och den genuina kulturmiljön.

Det är också beklämmande att myndigheter, regering och domstolar blockerar nya fakta, som inte 
tas upp i miljökonsekvensbeskrivningarna. Vi har följt ärenden ända upp i Högsta Domstolen, där 
dessa nya bevis inte ens omnämns eller avvisas utan motivering. 
Som exempel kan nämnas att regeringen nu desperat försöker permanenta nuvarande ”praxis” 40 
dBA, trots att WHO avfärdat filtrerad dBA-värdering och satt lägre värde till 38,5 i avvaktan på ny 
modell. Avsaknaden av regelverk för infraljud, AM-ljud och markvibrationer leder till att 
befolkningen utsätts för ett gigantiskt okontrollerat medicinskt experiment. 
Starka centrala krafter agerar också för att avveckla den kommunala vetorätten. 

Det är då ytterst viktigt att den lokala demokratin avvisar olämpliga projekt och kräver att 
sanningarna  klarläggs om vindkraftens emission av infraljud, markvibrationer och turbulens.
Innan de fatala planerna på 100-125 TWh verkställs. Tid finns, då vi nu har ett energiöverskott på 
25,8 TWh.

Vindkraftens direkta och indirekta klimateffekter påverkar de globala och lokala klimatföränd-
ringarna och är en del av de globala hindren för att klara klimat- och Agenda 2030-målen.
Ju större uppvärmningen blir, desto mer ökar riskerna för att svårförutsägbara trösklar passeras, där 
abrupta och potentiellt irreversibla förändringar uppstår. Den havsbaserade vindkraftens direkta 
höjning av medeltemperaturen och uttorkningen av luften måste omgående lyftas till regerings- och 
EU-nivå, så att inte Sverige drabbas av dessa skador utefter västkusten. De stora indirekta 
effekterna genom ökade utsläpp och minskad kolinlagring i de areala näringarna är underskattade 
och måste klarläggas i närtid. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kunskaps-
kravet som finns i 2 kap. 2 § miljöbalken inom de så kallade allmänna hänsynsreglerna eller 15 § 
miljöbedömningsförordningen. 
Sverige saknar strategisk plan för vindkraft enligt nya Kap 6 MB. Staten har inte utvärderat 
vindkraftens konsekvenser enligt den tydliga definitionen av begreppet miljöeffekter som anges i 6 
kap. 2 §; Direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa 
eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på miljöaspekterna; 
• befolkning och människors hälsa
• djur-eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken, och biologisk mångfald i övrigt
• mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö
• hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
• annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
• andra delar av miljön
Det är därför oförenligt med EU-direktivet för strategiska dokument att genomdriva en
vindkraftsutbyggnad på 100-125 TWh, utan analys av dessa miljöeffekter. Det strider också mot
miljöbalkens försiktighetsprincip.
Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan fick stark kritik och saknade insikt i dessa effekter.
Klimatpolitiska rådet noterade att regeringen inte uppfyllt den nya klimatlagen (2017:720).
I synnerhet inte
2 §    Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter
av klimatförändring, samt
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4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och
miljömässiga överväganden.

Den energifokuserade centrala myndighetskulturen måste brytas och ledas in på demokratiska spår i
linje med gällande lagstiftning.

God Livsmiljö Hylte ställer därför sin förhoppning till att förtroendevalda i båda kommunerna 
agerar för att 

• avvisa industriell vindkraftsindustri i gränsområdet Gislaved-Hylte och
• riksdag och regering tillsätter en parlamentarisk delegation, som genomför riskanalys av

vindkraftens miljöeffekter i enlighet med
➢ Kap 6 MB, avseende strategiska dokument
➢ Kap 2, 2-31 MB, avseende kunskapskrav och försiktighet
➢ 2 § punkt 2 och 4 Klimatlagen, avseende kriteriet för ”vetenskaplig grund och baseras

på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.

2020-08-17
Ove 
 God Livsmiljö 
Hylte 
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Till berörda tjänstemän och ledarmöten i kommunstyrelse samt kommunfullmäktige i
Gislaveds kommun.

Hej!

Under september och i mitten/ slutet av oktober kommer Gislaveds kommun ta
beslut om etablerandet av en vindkraftspark i Vimmelstorp. Diarienummer: 551-
15501-19

Jag skriver detta brev för att vädja till er att rösta nej till densamma med underlag
av de argument jag listar här nedan.

Parken kommer hamna väldigt nära bebyggelse. Enligt de mätvärden som
företaget bakom vindkraften (Eno Energy) redovisat kommer flera fastigheter
hamna extremt nära gränsvärdena för vad verken får låta. Enligt lag får man inte
bygga verk så ljudet överstiger 40 dBA vid närmsta bostad. Enligt prognosen
kommer flera fastigheter ha ljud 39,9 dBA och neråt. Detta är i min mening för
riskabelt då detta enbart är prognoser, vi vet av historien att i verkligheten kan
ljudet bli högre.
Vindparken i Grimsås är ett bra och nära exempel där de boende störs av både ljud
och vibrationer från verken. Jag är säker på att det företaget också lovade att ljud
och vibrationer inte skulle störa boende i närheten , men i verkligheten tvingas de
leva i just detta.
Ljud är inte lätt att mäta, mycket spelar in, markens struktur som både kan dämpa
men även förhöja ljudet på dess bana.

 Jag bor ca 7,5 km fågelvägen från Skeppshult, avståndet till
Reftele är ungefär 10 km. När vinden ligger på från respektive
håll hör jag tåget tuta, lika starkt som om jag bodde precis vid
järnvägen. Hur skall då ett vinkraftverk 1 km bort inte kunna
påverka mig?

Jag har tidigare pekat på att Eno Energys fågelinventering visat brister. Enligt den
finns det inga rovfågelbon inom 3 kilometer från de planerade verken. Jag bor själv
1,1 km från det närmsta verket och har ett bo av röd glada på min mark. Detta har
jag gjort en separat skrivelse om och skickat till Östergötland, som behandlar
ansökan, samt till länsstyrelsen i Jönköping. Jag pekade i min skrivelse även på det
ökande antalet rovfåglar som vi som bor och lever på orten ser. Vi har även god
förekomst av skogsfågel.



Vårt geografiska läge med många sjöar och våtmarker är en god förutsättning för
sjö- , vad- och andra fåglar och givetvis deras naturliga predatorer vilket gör
området värdefullt ur flera perspektiv. En vindkraftspark i detta område kan bli
förödande för mer än bara fågellivet.

Frågan om lågfrekvent buller från vindkraftsverk har pågått under längre tid. Vi vet
inte i dagsläget på vilket sätt det skulle påverka oss som kommer tvingas bo inom
detta området. Mycket tyder på att detta kan leda till mycket mer än bara
sömnsvårigheter. En del undersökningar har den senaste tiden presenterats där
effekterna av detta lågfrekventa ljud är mer skadliga än vad expertisen tidigare
trott.
Med anledning av detta och att det hela tiden kommer fler och fler rapporter av
dessa undersökningar så borde Gislaveds kommun stoppa all utbyggnad av
vindkraft inom bebyggda områden, tills tillräcklig information finns för att göra
sunda beslut.
Invånarnas hälsa måste komma före kommunens vilja att behaga regeringens
miljömål.

Jag har levt på vår gård ute i skogen utanför Skeppshult så gott som hela mitt liv.
Jag är skogs och fritidsmänniska.
Att få vandra, jaga, fiska, arbeta eller bara sätta sig ner och njuta i skogen är det
bästa jag vet. Lyssna på fåglar, insekter och vindens sus genom träden är
avkoppling och rekreation i dessa uppstressade tider. Att få se, höra och känna
lukten av natur under olika årstider är en lyx, få förunnat.
Tanken på att inte kunna få uppleva detta på samma sätt med 9 vindkraftsverk som
susar i vinden 24 timmar om dygnet, åren om, och fladdrande skuggor som stör
gör mig både ledsen, förtvivlad och rent ut sagt förbannad.
Nej! Påverkan av dessa kommer förstöra det landskapet jag känner mig hemma i.
Så jag vill vädja till er i kommunen att rösta nej till vindkraft i Vimmelstorp.
Det borde vara er främsta uppgift att lyssna på oss som kommer bli påverkade
negativt av detta i stället för att se till att kommunen ser bra ut i ett politiskt
perspektiv.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vindkraftverk:
”I områden för friluftsliv, där en låg bullernivå utgör en viktig kvalitet och naturliga ljud dominerar, bör ljudet från
vindkraftverk inte heller överskrida 35 dBA. Det handlar om sådana friluftsområden där inget påtagligt störande
buller från till exempel fordonstrafik eller skjutbanor förekommer och det bör framgå av kommunens översiktsplan

(enligt plan- och bygglagen) att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå.”
Man kan ju ifrågasätta varför vi på landet som riskerar hamna inom högre
ljudnivåer ska behöva acceptera detta i vårt naturliga friluftsområde???



Jag hoppas och tror att ni överväger dessa synpunkter och kommer fram till att 
rösta nej till denna vindpark, för oss människor och djur som bor och kommer bli 
påverkade av en byggnation.

Med vänlig hälsning/

Karl- Yngve 



Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun den 17 augusti 
2020

Hej!
Vi är helt emot detta och är näst intill förtvivlade över vad som håller på att ske här runt omkring oss.. 
Vi bor ju här ute i skogen av en anledning lugnt och skönt. Men jag vet av egen erfarenhet att det 
kommer att bli ett mkt störande och rungande ljud av dessa vindkraftverk har en dotter som bott intill 
men flyttat därifrån så jag vet hur det hörs o låter ..ett rungande ljud som inte går att stänga av eller 
gömma sig ifrån..
och så tänker jag på djurriket här omkring allt vackert fågelkvitter och utsikten att behöva se något så 
anskrämligt här ute i vår vackra miljö det gör mig så ledsen och förbannad att man ens tänker på att 
vilja förstöra något så vackert.
Och sist mem inte minst det kommer att dra ner värdet på våra hus.
Hoppas o ber att inte detta går igenom för allas räkning som är på vår sida..
Mvh Ingela 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Tillåtlighetsprövning vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med
följande förslag:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka
vindkraftpark Vimmelstorp.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland, Miljöprövningsdelegationen, har begärt
kommunens yttrande om tillstyrkan enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ inför
tillståndsprövning av vindkraftpark Vimmelstorp.

Företaget Eno Energy Sweden AB planerar att bygga en vindkraftpark cirka fem
kilometer öster om Skeppshult på fastigheterna Reftele-Rem 2:1, Vimmelstorp
1:3. 1:5-2, 3:3, 2:2-2 och Skatekull 1:4 i Gislaveds kommun. Parken föreslås
omfatta totalt nio vindkraftverk, vart och ett med en totalhöjd på 200 meter.
Vindkraftparken ligger i ett område som enligt vindkarteringen bedöms ha goda
vindförhållanden. Årsproduktionen av el beräknas uppgå till cirka 104 600
MWh i 20 år framåt.

Den föreslagna parken ligger i linje med kommunens inriktningsbeslut i
klimatstrategi och energistrategi. Förnybar, lokal energiproduktion utgör
grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. Den beräknade
årsproduktionen skulle utgöra ett betydande tillskott till lokalt producerad
förnybar energi.

Hur och var vindkraftverk lokaliseras styrs av den kommunomfattande
översiktsplanen. Några riksintressen, skyddade områden eller andra
motstående intressen finns inte upptagna i översiktplanen, i eller i direkt
anslutning till den planerade parken. Vindkraftparken berör heller inte något av
de områden i översiktsplanen som bedömts som olämpliga för
vindkraftsetablering. Översiktsplanen innehåller också riktlinjer för hur
vindkraft etableras. Förslaget till vindkraftpark bedöms inte strida mot några av
dessa riktlinjer. Parkens påverkan på människors hälsa, natur och miljö kan inte
bedömas som betydande.

Bygg- och miljönämnden har i yttrande till kommunstyrelsen den 25 augusti
2020 beslutat tillstyrka parken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020.
PM - Angående tillstyrkan av vindkraftpark Vimmelstorp i Gislaveds kommun,
daterad den 9 september 2020, kommunstyrelseförvaltningen.
Begäran om yttrande enligt 16 kap 4 § miljöbalken om gruppstation för
vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaveds kommun, daterad den 3 december 2019,
Länsstyrelsen i Östergötland.
Tillståndsansökan Vindkraftpark Vimmelstorp 2019 med tillhörande bilagor och
kompletteringar, Eno Energy Sweden AB.
Till kommunen inkomna yttranden med synpunkter på vindkraftpark
Vimmelstorp.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §192 (forts.)

Yrkanden
Mikael Kindbladh (WeP): att Gislaveds kommun inlämnar sitt veto mot ansökan
om etablering av nio stycken 200 m vindkraftverk i Vimmelstorp.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Fotomontage Vimmelstorp
Totalhöjd 200 m

2014-09-29



Karta över fotopunkter



Fotopunkt Namn RT90, X RT90, Y
Avstånd till
närmsta verk

fp1 Galtås 410272 6335070 3,7 km

fp2 Reftele 415040 6337475 9 km

fp3 Bäjaryd 411955 6332279 4,4 km

fp4 Jälluntofta camping 410619 6323776 7,3 km

fp5 Östra Vimmelstorp 408969 6331649 1,4 km

fp6 Västra Vimmelstorp 408636 6331742 1,2 km

fp7 Rudetorpet 407945 6329691 1 km

fp8 Smålandsstenar station 404161 6336515 4,8 km

fp9 Skeppshultskolan 401825 6332424 5,2 km

Fotograf erna som har använts för att skapa panoramamontagen har tagits med en brännvidd motsvarande 50 mm på en
kamera med fullstor sensor.
Vindkraftverken är i många fall är skymda av terräng och vegetation. Därför f nns det till varje montage en version med
vindkraftverken visade som symboler för att få en uppfattning om var de är.

Fotodata

fp10 Domarringarna Smålandsstenar 404949 6337643 5,2 km

fp11 Stjärnelid 405196 6332014 1,8 km

fp12 Käringanäs 407282 6329222 890 m

fp13 Jälluntofta kyrka 411066 6324695 6,7 km



Fotomontage
Vindkraftsparken har placerats in i fotografier för att man ska få en uppfattning om hur parken kan komma att se ut från 
olika fotopunkter.

Hur görs ett fotomontage
• Fotografier tas från vald fotopunkt. Till panoramamontage tas flera foton genom att rotera kameran i det horisontella

planet. En GPS används för att få fotopunktens position.
• I datorn bygger man upp en värld i 3D som motsvarar verkligheten. Vindkraftverken står på sina positioner och har rätt

mått på torn, nacell och rotor.
• I 3D-världen placerar man kameror som har samma position och brännvidd som den riktiga kameran hade när

originalfotot togs.
• Varje foto passas sedan in i 3D-kameran genom att kameran vrids så att kända referenspunkter passar in på fotot.

Då hamnar även 3D-vindkraftverken på rätt plats.
• Sedan sätts fotona med 3D-vindkraftverken ihop till ett panorama.

Panoramaformat
Fotomontage i panoramaformat används för att man ska få en uppfattning om parkens utsträckning i förhållande till 
landskapet.

Fotodata



Fotodata

50mm
Alla montage är gjorda så att höjden på det slutliga montaget motsvarar höjden på ett fotografi som är taget med ett 50 
mm objektiv på en fullstor sensor. Ej tele eller vidvinkel utan ett normalobjektiv. Detta av tre anledningar:

•	 Det är en slags standard. Standard då det stämmer bra att betrakta ett montage som täcker ett helt liggande A4 på en 
armlängds avstånd.

•	 Det är bra att ha alla montage likadana. Då kan de jämföras med varandra.
•	 Det är enkelt att räkna ut betraktningsavståndet. Det är ungefär det dubbla av fotomontagens höjd. 

Betraktningssätt
För att få verklig upplevelse av fotomontaget är det viktigt att man betraktar dem på samma sätt som kameran gjorde när 
man tog bakgrundfotografierna.
Då använd brännvidd är 50 mm ska montagen betraktas från ett avstånd av dubbla bildens höjd.



Verkinformation

Antal verk:  9 st
Navhöjd:  143 m  
Rotordiameter:  114 m  
Totalhöjd:  200 m



Fotopunkt 1, Galtås



Fotopunkt 2, Reftele



Fotopunkt 3, Bäjaryd



Fotopunkt 4, Jälluntofta camping



Fotopunkt 5, Östra Vimmelstorp



Fotopunkt 6, Västra Vimmelstorp



Fotopunkt 7, Rudetorpet



Fotopunkt 8, Smålandsstenar station



Fotopunkt 9, Skeppshultskolan



Fotopunkt 10, Domarringarna Smålandsstenar



Fotopunkt 11,Stjärnelid



Fotopunkt 12, Käringanäs



Fotopunkt 13, Jälluntofta kyrka





stoppregering av Vindval kan vara snålt tilltagna. Det räcker med en studie vid ett vindkraftverk för 

att visa det, eftersom studiens resultat avviker så mycket från den schablon som satts upp. Jag 

föreslår inte någon ny schablon baserad på min studie, men jag visar att den föreslagna schablonen 

är riskabel. Verksamhetsutövaren har åtagit sig att stänga av vindkraftverken när 

medelvindhastigheten är< 6 m/s och temperaturen > 14 grader. Vår studie visar snarare att det i vårt 

studieområde var hög aktivitet upp till 12 m/s och vid en temperatur ner till 10 grader. Vi kan dock 

utgå ifrån att variationen är stor, och vilka värden som bör gälla vid Vimmelstorp vet varken jag, 

vindvals experter, verksamhetsutövaren eller Länsstyrelsen. Försiktighetsprincipen borde tala för en 

relativt ambitiös stoppreglering som senare eventuellt kan justeras med hjälp av ett 

övervakningsprogram. 

3. När det gäller barbastellen så menar man att det nu har konstaterats att barbastellen är en

lågriskart för kollisioner. Man hänvisar då till Rydell och Petterssons studie. Denna studie lider dock

av samma problem som min studie: det är bara en enda studie och det finns inte några

upprepningar. Det är några enstaka barbasteller som följts med radiosändare, och dessa har inte

följts under den tid då barbasteller (och andra fladdermusarter) flyger på högre höjd. Det finns dock

en viktig skillnad. I min studie visar jag på förekomst av arter på hög höjd, medan Rydell & Pettersson

visar på icke-förekomst. I min studie har jag alltså bevisat att vissa arter (även Barbastell) kan

förekomma på hög höjd (dock vet vi inte hur ofta, det kan vara sällsynt, och det är inte säkert att de

dödas), medan Rydell & Pettersson har visat att det inte förekom barbastell på just detta ställe vid

detta tillfälle. Det är totalt sett få observationer av barbastell på hög höjd, och det kan vara så att

våra farhågor är överdrivna, men barbastellen är en sällsynt art, så bristen på observationer kan

också förklaras av sällsyntheten. Förekomst av barbastell motiverar fortsatt stor försiktighet.

Sammanfattningsvis så framgår det tydligt av underlaget att verksamhetsutövaren inte har belägg för 

att påstå att det blir "Små till måttliga konsekvenser för högriskarter (inte rödlistade) och obetydliga 

till små för övriga arter". Undersökningen har visat att området är artrikt och hyser arter med osäker 

bevarandestatus, men vi vet inte vilka arter och vilken aktivitet som finns på hög höjd, och som 

därmed riskerar att kollidera med vindkraftverket. 

7-77
John ny 

Forskningsledare 

Centrum för biologisk mångfald, SLU 

Uppsala 
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per-ola
den 8 maj 2020 15:40
Hanna  
lfvcentralregistratur@lfv.se
Tillägg till flyghinderanalys gällande Vimmelstorp, Ä-2020-012113

Hej Hanna! 

På begäran kompletterar jag svaret analysen gav gällande Smålandsstenars flygplats med att samma sak gäller 
Anderstorps flygplats. D.v.s. att deras ytor sträcker sig endast 2000m ut i banans riktning. Avståndet från verken till 
Anderstorp överstiger det avståndet med råge. 

Mvh 
Peo 

 Per-Ola 
 Senior Flight Inspector 

 System and Development 
 
 www.lfv.se 

 Please consider the enviroment before printing this e-mail 
message. 



Avsändare: Läkare och forskare från Tyskland. April 2019.

Öppet Brev till politiskt ansvariga i ämnet: Inverkan av teknisk utrustning på hälsan

Mina damer och herrar.
Vi, avsändare av detta brev har arbetat med detta ämne länge och finner med ökande oro:
Hälsorisker som orsakas av teknisk utrustning t.ex. vindkraftverk, genom utsläpp av
infraljud underskattas för närvarande betydligt såväl avseende

 svårighetsgrad och
 epidemiologisk betydelse.

De gällande normerna för skydd av befolkningen motsvarar inte de senaste
vetenskapliga resultaten och är inte längre tillräckliga.

Vi påpekar uttryckligen att dessa effekter långt överstiger nivån för belastning, de är
sjukdomar.

 De allvarliga sjukdomarna och deras symtom sträcker sig från störningar i
balansorganet, allvarliga sömnstörningar med organiska komplikationer, långvariga
störningar i hörselfysiologin, en försvagning av hjärtmuskelceller till en ökning av
ångestbesvär. Symtomen är så varierade att det måste antas att de påverkar flera
fysiska och psykologiska funktionella processer, som alla inte är tillräckligt
studerade och förstådda.

 Vid uppskattning av antalet patienter måste det antas en mycket hög oklarhet. I
synnerhet förknippar många av de drabbade och deras läkare inte sambanden
mellan sjukdomarna och orsaken – Infraljud från tekniska installationer. Antalet
kända drabbade, under de nuvarande, men tydligen otillräckliga avståndsreglerna,
är därför bara toppen av isberget. En uppskattning av det totala antalet patienter i
Förbundsrepubliken visas mellan några tusen

att vara realistisk upp till hundratusentals. De troliga följdkostnaderna i hälso-
och sjukvården på grund av tidig arbetsoförmåga och förlust av arbete är knappast
att bedöma. Vetenskapliga undersökningar av ämnet slutar vanligtvis med uttalandet om
att ytterligare utredningar är nödvändiga på grund av komplexiteten av effekterna av
infraljud på människor och djur. Dessa uttalande har av myndigheter och regeringssidan
statlig och statlig sida som
- det finns inga bevis på skada på hälsa
- eller felaktigt tolkats så att de således ligger till grund för domstolarnas beslut.
I Tyskland har vi redan den största tätheten av vindkraftverk på land i världen och planerar
ytterligare expansion. Detta kommer att göras med ännu kraftfullare system som avger
ännu mer intensivt och långtgående infraljud. Problemet kommer oundvikligen att öka
dramatiskt. Med tanke på de redan uppenbara infraljudsjukdomarna och deras möjliga
epidemiologiska omfattning anser vi att försiktighetsprincipen kräver brådskande åtgärder
från beslutsfattarna. De ramförhållanden under vilka driften av vindkraftverk är ofarliga för
befolkningens hälsa, måste enligt vår åsikt omdefinieras och grunden för förordningarna
ses över.

Dr. Eckhard Kuck für Ärzteforum Immissionsschutz Bad Orb, Prof. Dr. med. Johannes
Mayer, Prof. Dr. rer. nat. Werner Roos (pharmazeut. Biologe), Dr. med. Dagmar
Schmucker (Internistin), Prof. Dr. med. Werner Mathys (eh. Lei-ter des Bereichs



Umwelthygiene und Umweltmedizin, Universität Münster), Prof. Dr. Lothar W. Meyer
(Oldenburg-Land), Dr. med. Walter Tutsch, Dr. med. Dorothea Fuckert (FA für 
Allgemeinmedizin, Waldbrunn), Dr. med. Manfred Fuckert (FA für Allgemeinmedizin, 
Waldbrunn), Dr. med. Bernhard Voigt (FA für Arbeitsmedizin, Gaggenau), Martina Ohlmer 
(Ärztin, Moringen), Dr. med. Kuno Veit (FA für Allgemeinmedizin, Landarzt Dittmarschen), 
Dr. med. Almut Finke-Hain (FA für Gynäkologie und Geburtshilfe), Dr. med. Herbert 
Klengel (FA für Radiolog. Diagnostik), Dr.med. Ulrike Borrmann (FA für Allgemeinme-
dizin, Esens Ostfriesland), Gisela Antony (Dipl.-Psych., Marburg), Dr.med. Jür-gen Strein 
(FA für Allgemeinmedizin/Arbeitsmedizin), Dr. Heinz-Jürgen Frie-sen (Marburg), Dr.med. 
Heinz Kellinghaus (FA für Innere Medizin / Naturheil-verfahren, Münster), Prof.Dr.Jürgen 
Rochlitz, Burgwald, Dr.med.Bernhard Kuny (FA für
Allgemeinmedizin/Naturheilverfahren/Chirotherapie Glottertal), Dr. Anita Schmidt-
Jochheim (FA für Gynäkologie und Geburtshilfe), Dr. Susanne Kirchhof, Dr. med. Regina 
Pankrath (FA für Allgemeinmedizin, Zos-sen), Dr. med. Klaus Pankrath (Kinderchirurg), 
Prof. Dr. Thomas J. Feuerstein, (Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Arzt für 
Pharmakologie und Toxikologie), Dr. med. habil. Eberhard Franz (Hautarzt-Allergologe) 
Stand 26.4.2019

Reservation för översättningsfel.
Ove  2019-11-06
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m height data in the vicinity of the project area (5x5km)
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connection with the information provided in this report.
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DECIBEL - Main Result

Calculation: Vimmelstorp_9xV126 @ 137m hh_Trailing edge serration (TES)

SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN

LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk

rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk", 2010 (NV dnr

382-6897-07 Rv)

All coordinates are in

Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)

Scale 1:125 000

New WTG Noise sensitive area

WTGs

WTG type Noise data

Easting Northing Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure 

data/Description rated diameter height speed tones

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]

1 407341 6332902 184,8 1 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

2 407000 6330064 170,0 2 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

3 407350 6330568 170,6 3 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

4 406980 6332332 180,0 4 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

5 407669 6331149 180,0 5 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

6 407242 6331510 180,0 6 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

7 406627 6330223 174,8 7 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

8 407420 6332499 185,0 8 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

9 407055 6330793 175,9 9 Yes VESTAS V126-3.6 HTq-3600 3600 126,0 137,0 EMD Mode PO1 - Measured - Mode PO1. With serrations - 11-2016 8,0 104,9 No

Calculation Results

Sound level

Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?

No. Name Easting Northing Z Imission height Noise From WTGs Noise

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A GISLAVED TRONEBO 1:13 405869 6330820 180,0 1,5 40,0 37,9 Yes

B GISLAVED TRONEBO 1:7 406038 6330787 177,8 1,5 40,0 39,4 Yes

C GISLAVED TRONEBO 1:8 405975 6330607 182,2 1,5 40,0 39,4 Yes

D GISLAVED TRONEBO 1:8 405991 6330591 181,7 1,5 40,0 39,6 Yes

E GISLAVED TRONEBO 1:9 405809 6330564 180,6 1,5 40,0 37,9 Yes

F GISLAVED TRONEBO 1:9 405792 6330584 180,1 1,5 40,0 37,7 Yes

G GISLAVED SKATEKULL 1:4 406269 6330307 170,0 1,5 40,0 44,6 No

H GISLAVED KULLA 1:4 408284 6332714 165,0 1,5 40,0 38,1 Yes

I GISLAVED VIMMELSTORP 1:10 408337 6331554 165,0 1,5 40,0 39,4 Yes

J GISLAVED VIMMELSTORP 1:11 408576 6331499 170,0 1,5 40,0 37,5 Yes

K GISLAVED VIMMELSTORP 1:5 408525 6331175 166,1 1,5 40,0 38,2 Yes

L GISLAVED VIMMELSTORP 1:5 408571 6331151 167,4 1,5 40,0 37,8 Yes

M GISLAVED VIMMELSTORP 1:6 408686 6331129 171,3 1,5 40,0 37,1 Yes

N HYLTE KÄRINGANÄS 1:5 408419 6330047 196,1 1,5 40,0 36,7 Yes

O HYLTE KÄRINGANÄS 1:8 408352 6329685 205,0 1,5 40,0 35,7 Yes

P HYLTE KÄRINGANÄS 1:14 408395 6329691 205,0 1,5 40,0 35,5 Yes

Q HYLTE KÄRINGANÄS 1:9 407884 6329479 192,2 1,5 40,0 37,1 Yes

R HYLTE KÄRINGANÄS 1:16 407259 6329251 174,1 1,5 40,0 37,8 Yes

S HYLTE KÄRINGANÄS 1:15 407340 6329235 175,0 1,5 40,0 37,4 Yes

T HYLTE KÄRINGANÄS 1:6 407251 6329204 174,6 1,5 40,0 37,4 Yes

U HYLTE KÄRINGANÄS 1:17 407305 6329169 175,0 1,5 40,0 36,9 Yes

V HYLTE KÄRINGANÄS 1:12 407205 6328954 175,0 1,5 40,0 35,7 Yes

W HYLTE KÄRINGANÄS 1:18 407123 6328878 174,4 1,5 40,0 35,2 Yes

X HYLTE HOLMSERYD 1:2 406826 6328447 170,3 1,5 40,0 32,5 Yes

Y HYLTE HOLMSERYD 1:3 406772 6328345 170,0 1,5 40,0 31,9 Yes

Z HYLTE YTTERSJÖHOLM 1:17 406827 6328217 170,8 1,5 40,0 31,3 Yes

AA HYLTE KRÅKSÅS 1:11 405230 6328601 175,0 1,5 40,0 29,8 Yes

To be continued on next page...



windPRO 3.3.247  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2019-06-19 15:04 / 2

Project:

Vimmelstorp

Description:

Lantmäteriet low resolution height data in combination with 5

m height data in the vicinity of the project area (5x5km)

Wind Sweden AB will not be liable for any damage arising in

connection with the information provided in this report.

Licensed user:

Wind Sweden AB 

Ätrastigen 5A 

SE-311 38 Falkenberg

Mikael 
Calculated:

2019-06-19 14:41/3.3.247

DECIBEL - Main Result

Calculation: Vimmelstorp_9xV126 @ 137m hh_Trailing edge serration (TES)

...continued from previous page

Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?

No. Name Easting Northing Z Imission height Noise From WTGs Noise

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

AB Boarp Gräsholmen 404991 6329791 175,0 1,5 40,0 32,1 Yes

AC HYLTE KRÅKSÅS 1:5 405700 6330079 172,9 1,5 40,0 36,8 Yes

AD GISLAVED VIMMELSTORP 3:1 408631 6331620 170,0 1,5 40,0 37,2 Yes

AE GISLAVED VIMMELSTORP 3:4 408671 6331719 178,5 1,5 40,0 36,8 Yes

AF GISLAVED VIMMELSTORP 3:2 408709 6331746 174,2 1,5 40,0 36,5 Yes

AG GISLAVED TÅNGA 1:1 407180 6333982 181,6 1,5 40,0 35,1 Yes

AH GISLAVED GÖKABO 1:1 407898 6333841 174,4 1,5 40,0 35,1 Yes

AI GISLAVED KULLA 1:5 408352 6332803 165,0 1,5 40,0 37,4 Yes

AJ GISLAVED KULLA 1:6 408380 6332815 165,0 1,5 40,0 37,4 Yes

AK GISLAVED SONNARYD 2:2 408522 6333027 174,2 1,5 40,0 35,8 Yes

AL GISLAVED SONNARYD 2:3 408489 6333006 172,9 1,5 40,0 36,1 Yes

AM HYLTE KÄRINGANÄS 1:13 408633 6330054 190,0 1,5 40,0 35,5 Yes

AN GISLAVED VIMMELSTORP 1:8 408810 6331267 175,6 1,5 40,0 36,2 Yes

AO GISLAVED VIMMELSTORP 2:8 408808 6331934 170,4 1,5 40,0 35,7 Yes

AP Brunnsgård 2 405026 6331563 171,4 1,5 40,0 32,7 Yes

AQ GISLAVED TRONEBO 1:15 405169 6331887 180,0 1,5 40,0 33,1 Yes

AR GISLAVED TRONEBO 1:14 405304 6332088 188,6 1,5 40,0 33,6 Yes

AS GISLAVED FÅLLINGE 8:4 405189 6332264 195,0 1,5 40,0 32,8 Yes

Distances (m)

WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 2550 1360 1502 1876 1830 1537 965 2286 1186

B 2484 1203 1330 1810 1671 1404 815 2200 1017

C 2671 1160 1376 1996 1779 1556 757 2381 1096

D 2676 1138 1359 2002 1768 1552 735 2384 1083

E 2795 1292 1541 2121 1950 1717 886 2518 1267

F 2788 1315 1558 2113 1960 1720 910 2513 1280

G 2808 770 1112 2146 1634 1547 368 2476 924

H 962 2945 2340 1359 1682 1592 2992 890 2281

I 1676 2002 1395 1564 781 1096 2167 1317 1491

J 1869 2131 1539 1800 972 1334 2330 1529 1677

K 2094 1887 1323 1930 856 1326 2123 1725 1519

L 2140 1910 1353 1981 902 1377 2154 1773 1558

M 2225 1994 1449 2087 1017 1493 2250 1865 1665

N 3052 1419 1189 2700 1333 1878 1801 2648 1555

O 3372 1404 1336 2981 1615 2136 1807 2964 1706

P 3380 1444 1364 2996 1629 2154 1846 2972 1735

Q 3466 1060 1213 2993 1684 2130 1461 3055 1554

R 3652 853 1320 3094 1942 2259 1159 3252 1555

S 3667 896 1333 3118 1942 2277 1218 3265 1584

T 3699 896 1368 3140 1989 2306 1195 3299 1601

U 3733 946 1400 3180 2013 2342 1253 3332 1643

V 3950 1129 1621 3385 2244 2556 1394 3552 1845

W 4030 1192 1705 3457 2336 2635 1434 3633 1916

X 4485 1626 2185 3888 2830 3091 1787 4095 2357

Y 4592 1734 2297 3992 2944 3200 1884 4204 2464

Z 4713 1855 2408 4118 3051 3319 2016 4323 2586

AA 4791 2296 2892 4121 3527 3537 2141 4471 2852

AB 3899 2027 2484 3227 3003 2832 1692 3638 2294

AC 3265 1300 1721 2591 2241 2104 938 2969 1532

AD 1819 2254 1658 1798 1071 1393 2443 1496 1780

AE 1780 2352 1752 1799 1153 1444 2533 1474 1863

AF 1791 2398 1798 1826 1199 1486 2580 1493 1909

AG 1092 3922 3418 1662 2875 2473 3799 1502 3191

AH 1092 3882 3319 1766 2702 2422 3835 1425 3162

AI 1016 3055 2449 1451 1789 1704 3104 980 2392

AJ 1043 3078 2472 1481 1811 1731 3129 1011 2417

AK 1188 3331 2724 1691 2063 1985 3384 1222 2673

AL 1153 3297 2691 1653 2030 1948 3348 1183 2637

AM 3127 1633 1382 2815 1459 2014 2013 2729 1742

AN 2198 2173 1619 2117 1147 1587 2420 1857 1818

AO 1758 2601 1998 1871 1383 1622 2772 1499 2092

To be continued on next page...
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WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

AP 2674 2479 2528 2100 2675 2217 2088 2570 2170

AQ 2397 2584 2549 1865 2607 2107 2212 2333 2180

AR 2194 2641 2549 1694 2545 2022 2287 2156 2178

AS 2245 2850 2747 1792 2719 2187 2497 2243 2376
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Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vi är ett par syskon som vuxit upp i Sibbo. Vår Farmor och Farfar som bodde strax intill oss 
hade jordbruk. Adam kom tidigt med i arbetet på gården och lärde sig allt från att mjölka 
korna till skogsarbete. Han fick en speciell känsla för markerna och skogen. 

Boendet på landet erbjöd en fantastisk lekmiljö. Vi byggde kojor i träden och hoppade i höet. 
Vi lekte på stenar och i små vattensamlingar. I en källa hade vi småfisk. Självklart deltog vi i 
skördearbetet. Vi vande oss vid att ta vara på det skogen erbjöd i form av bär och svamp. 

Vi fiskade i de många sjöarna som fanns i närheten. Fiskeföreningens båt låg i Stora Sävsjön. 
Om man rodde över till andra sidan sjön var bottnen fast och där gick det att bada. Vi hade 
också tillgång till Lilla Sävsjön, Kosjön och Bockasjön. I Bockasjön fanns det särskilt stora 
abborrar. 

Adam tog jägarexamen tidigt och kom med i jaktlaget. Han har jagat älg och rådjur. Med en 
sådan uppväxt fick vi en speciell känsla för vår by. Vi blev vana vid en lugn atmosfär. Nu 
sedan vi flyttat till städer inser vi ännu mer hur rogivande miljön är. Det är avslappnande att 
komma hem till byn vid olika tidpunkter på året. Om vi har tur  blir det en jul med gnistrande 
snö på de högresta granarna och en särskilt fridfull atmosfär. Påsken med stor fest och det 
sedvanliga påskabålet, som samlar byns folk. Sommaren med fisketurer och bad. 
Sensommaren och hösten med bär- och svampplockning. 

Vi blev helt chockade över att höra att nio vindkraftverk hotar vår idylliska barndomsmiljö!
Elin som bor i Malmö är väl medveten om Turning Torsos synlighet i staden. Dessa nio verk 
skulle bli tio meter högre! Vi kan föreställa oss hur fisketurerna skulle te sig med snurrande 
vindkraftverk i horisonten! Tystnaden vi stadsmänniskor söker i skogarna skulle vara borta. 
Vår barndoms by skulle inte längre erbjuda lugnet vi söker där. Byn skulle förlora sitt värde 
som rekreationsplats.

Vi ber er kommunpolitiker att inse att vindkraftverk i den här vackra miljön är en katastrofal 
idé! Det måste väl finnas lämpligare platser för en etablering än att förstöra boendemiljön för 
folk på landet! Och för oss och kommande generationer skulle möjligheten att koppla av i byn 
vara borta. 

Så vi ber er kommunpolitiker att skydda vår barndoms by och resten av området genom att 
säga nej till Vindkraftsprojekt Vimmelstorp. 

Adam Karlskrona
Elin Malmö



Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun den 18 augusti 
2020

Hej

Jag heter Regula Steiner. Min man Martin och jag ägar en fastighet i Koshult. Vi har 
köpt huset för att vi uppskattar mycket den oberörda naturen, lugnet, och att det inte 
finns störande artificiella ljus.
Vi har turen att kunna iaktta många djur och särskilt fåglar på vår tomt. Det är så 
skönt att se så många stjärnor på natten. På nätterna är det absolut tyst och detta 
lugn är verkligen välgörande. Att man vill ha det lugnt är ju grunden att man bor på 
landet. Vi vill inte att detta förstörs genom vindkraftverken i närheten!
Det finns informationer om att lågfrekvent ljud och infraljud påverkar hälsan negativt. 
Fastän det inte hörs med öronen är det märkbart för kroppen och irreterar den. Kan 
ni ansvara för att utsätta befolkningen ett hälsorisk?
Studier i andra länder visar att fastigheter i närheten av vindkraftsparker minskar 
värde. I Danmark är ersättningen lagligt ordnat. Det hade de väl inte gjort utan 
anledning.

Sverige är ett stort och inte så tätt befolkat land. Det är säkert möjligt att hitta ett 
ställe där det inte bor människor i närheten.
Hjälp oss att bevara vår oas av lugn och natur!

Säg nej till vindkraftsprojektet Vimmelstorp!

Med vänliga hälsningar
Regula och Martin 



On infrasound generated by wind farms
and its propagation in low-altitude
tropospheric waveguides
Omar Marcillo1, Stephen Arrowsmith2, Philip Blom1, and Kyle Jones2

1Earth and Environmental Science, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA, 2Sandia National
Laboratories, Albuquerque, New Mexico, USA

Abstract Infrasound from a 60-turbine wind farm was found to propagate to distances up to 90 km under
nighttime atmospheric conditions. Four infrasound sensor arrays were deployed in central New Mexico in
February 2014; three of these arrays captured infrasound from a large wind farm. The arrays were in a linear
configuration oriented southeast with 13, 54, 90, and 126 km radial distances and azimuths of 166°, 119°,
113°, and 111° from the 60 1.6MW turbine RedMesaWind Farm, Laguna Pueblo, NewMexico, USA. Peaks at a
fundamental frequency slightly below 0.9 Hz and its harmonics characterize the spectrum of the detected
infrasound. The generation of this signal is linked to the interaction of the blades, flow gradients, and the
supporting tower. The production of wind-farm sound, its propagation, and detection at long distances can
be related to the characteristics of the atmospheric boundary layer. First, under stable conditions, mostly
occurring at night, winds are highly stratified, which enhances the production of thickness sound and the
modulation of other higher-frequency wind turbine sounds. Second, nocturnal atmospheric conditions can
create low-altitude waveguides (with altitudes on the order of hundreds of meters) allowing long-distance
propagation. Third, night and early morning hours are characterized by reduced background atmospheric
noise that enhances signal detectability. This work describes the characteristics of the infrasound from a
quasi-continuous source with the potential for long-range propagation that could be used to monitor the
lower part of the atmospheric boundary layer.

1. Introduction

Significant efforts have been made to study and characterize the sound from wind turbines (WTs) [Hubbard
and Shepherd, 1991; Doolan et al., 2012] as sound production may be linked to turbine performance and also
as sound may annoy nearby residents [Møller and Pedersen, 2011; O’Neal et al., 2011]. The study of wind-farm
(WF) sound is especially important considering the increase in the number and size of WFs and individual
turbines installed worldwide. Furthermore, there are concerns of the effect of large WFs on the dynamics
of the atmosphere from local [Baidya Roy et al., 2004] to global scales [Keith et al., 2004; Kirk-Davidoff and
Keith, 2008]. At local scales, the characterization of the interaction of the atmospheric boundary layer (ABL)
flow with WTs has important implications for the design and operation of WFs [Porté-Agel et al., 2014] with
respect to energy conversion efficiency.

In terms of sound generation and propagation, the conditions of the atmosphere drive turbine’s operation
and determine sound propagation. WTs produce sound in the audible and infrasonic (<20Hz) bands.
Infrasound displays low atmospheric attenuation and dispersion and has the potential for long-range
propagation, hundreds to thousands of kilometers [Drob et al., 2003]. The propagation and detection of
WF infrasound at large distances (tens of kilometers) require specific conditions to be met: (1) the infrasonic
signal to be above background noise levels and (2) the formation of a waveguide to contain the infrasonic
energy. This work starts by providing an overview of the operation of modern WTs, the generation of
aerodynamic sound, and its interaction with the ABL.

1.1. Wind-Farm Sound and the Atmospheric Boundary Layer
1.1.1. Wind Turbine Operation
WTs capture kinetic energy from the atmospheric wind to produce electric energy. The central aerodynamic
component of WTs is the rotor, which is composed of a hub and one or more blades. The blade length, the
chord (line between leading and trailing edges), the pitch angle (angle between blade chord and the rotor
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Anteckning
Abstrakta infraljud från en vindkraftpark på 60 turbiner har visat sig föröka sig till avstånd upp till 90 km undernattliga atmosfäriska förhållanden. Fyra infrasound sensor arrays användes i centrala New Mexico i Februari 2014; tre av dessa arrays fångade infraljud från en stor vindkraftpark. Arrayerna var i en linjärkonfigurationsorienterad sydost med 13, 54, 90 och 126 km radiella avstånd och azimutter av 166 °, 119 °,113 ° och 111 ° från 60 MW Windbine Red Mesa vindkraftpark, Laguna Pueblo, New Mexico, USA. Toppar vid enfundamental frekvens något under 0,9 Hz och dess övertoner karaktäriserar det detekterade spektrumet infraljud. Genereringen av denna signal är kopplad till växelverkan mellan bladen, flödesgra-dienterna och stödjande torn. Produktionen av vindparkens ljud, dess fortplantning och upptäckt på långa avstånd kan vara relaterade till det atmosfäriska gränsskiktets egenskaper. Först under stabila förhållanden, mestadels på kvällen är vindar mycket stratifierade, vilket ökar produktionen av tjockleksljud och modulering av andra högfrekventa vindturbinljud. För det andra kan nattliga atmosfäriska förhållanden skapa vågledare med låg höjd (med höjder i storleksordningen hundratals meter) som möjliggör långväga fortplantning. Tredje, natt och tidig morgontimmar kännetecknas av minskad bakgrund atmosfärisk brus som förbättrar signaldetekterbarheten. I det här arbetet beskrivs infrasoundens egenskaper från en kvasi-kontinuerlig källa med potential för långdistans-förökning som kan användas för att övervaka nedre delen av det atmosfäriska gränsskiktet.
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rotational plane), and the angle of attack (α, angle between the incoming wind and the chord) can describe
the blade’s geometry. WTs have different geometries (e.g., horizontal or vertical axes, one or more blades
with different lengths, and different elevations for the rotor), operational configurations (e.g., fixed or variable
rotor angular velocity (ω) and downwind or upwind facing blades), and control mechanisms (e.g., pitch and
yaw controls), which are well summarized by Arturo Soriano et al. [2013].

Modern WTs have a horizontal axis with three blades oriented upwind and rotate at variable ω. By allowing
the rotor to rotate at different speeds, depending on the incoming wind speed (w), the amount of extracted
energy can be maximized as the efficiency of the energy conversion depends on the blade’s tip speed ratio,
λ= vtip/w, where vtip =ωr is the velocity of the blade’s tip and r is the radius of the rotor [Hau, 2013]. Parameter
ω can change but is kept within limits, which depend on the turbine characteristics and atmospheric condi-
tions, to ensure the safety of the machinery. Parameter ω can be controlled by modifying the pitch angle
[Muljadi and Butterfield, 2001]. Maximum, minimum, and rated wind speeds (wrmax, wrmin, and wr, respec-
tively) are defined for the operation of WTs with variable ω, which can operate in four different states:
(1) if wrmin<w<wr, ω changes to maximize energy extraction; (2) if wr<w<wrmax, ω is kept at rated angular
velocity (ωr) by changing the pitch angle; (3) if w<wrmin, ω may change but the turbine does not produce
energy; and (4) if w>wrmax the pitch angle is modified to significantly slow or stop the rotation of the blades,
the turbine does not produce energy. WTs are designed to operate at state 2 as long as possible so the rated
output power is attained for the maximum amount of time.
1.1.2. Wind Turbine Sound
WTs produce mechanical and aerodynamic sounds that can be audible and/or infrasonic. Three atmosphere-
turbine interactions are important for the generation of aerodynamic wind turbine sound: (1) blade and
airflow gradients (thickness sound), (2) blade and inflow turbulence, and (3) turbulent boundary layer
and trailing edge. Hubbard and Shepherd [1991] provide a comprehensive study of these interactions
and show that radiation patterns for WF sound have typically the highest intensity in the upwind and
downwind directions.
1.1.2.1. Thickness Sound
As a blade rotates it encounters flow gradients (e.g., the wake of the supporting tower for downwind rotors
or low wind speed due to highly stratified wind profiles) that create abrupt changes in lift and drag that
produce sound [Hubbard and Shepherd, 1991] (also known as thickness sound (TS) [van den Berg, 2005]).
TS is characterized by energy peaks at the blade-passing frequency fTS and its harmonics.

f TS ¼ N
ω
2π

; (1)

where N is the number of blades. As short pulses produce this type of sound, harmonics of this main
frequency are usually observed. Jung et al. [2008] describe the observations of TS (fTS = 0.863Hz and
ω= 1.806 rad/s or 17.3 revolutions per minute (rpm)) from a 1.5MW turbine at short distance (98m) where
up to the eighth harmonic was observed.
1.1.2.2. Inflow Turbulence Sound
The interaction of the turbine blades with turbulence embedded in the airflow produces rapid changes in the
blade load that creates sound. The presence of this type of noise depends on the relative size of the
turbulence compare to the blade, and it is nonperiodic. This type of sound has broadband spectrum with
peak amplitude at [Grosveld, 1985]

f IF ¼ St0:7rω
H� 0:7r

; (2)

where H is the turbine height, r is the blade length, and St (=16.6) is the Strouhal number. Hubbard and
Shepherd [1990] show complete frequency spectra for inflow turbulence sound for WTs with different
blade lengths recorded few hundreds of meters from the source.
1.1.2.3. Trailing Edge Sound
The turbulent boundary layer on the surface of a blade generates pressure fluctuations that are scattered
by the trailing edge and produce broadband sound. The energy for this broadband sound is centered
above the infrasound band and accounts for most of the audible energy radiated by modern WTs
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[Wolf et al., 2014]. As the frequencies for this type of sound are higher than the other types its absorption
in the atmosphere is higher and its propagation limited to short distances. The trailing edge sound is
centered at [Moriarty and Migliore, 2003]

f TE ¼ 0:02rω
δ�M0:6 ; (3)

where M is the Mach number and δ* = δ* (Re, C, α) is the displacement thickness, which depends on the
Reynolds number (Re), the chore length (C), and α and is used to measure the thickness of the boundary
layer [Schlichting and Gersten, 2000]. Oerlemans et al. [2007] characterized and located trailing edge sound
from an 850 kW turbine sound with frequencies between 0.6 and 1 kHz. The trailing edge sound can be
amplitude modulated [Larsson and Ohlund, 2014] at the blade-passing frequency [Doolan et al., 2012]. The
sudden changes in the angle of attack [van den Berg, 2005] and the downward movement of the blades
[Oerlemans and Schepers, 2009] have been proposed as potential mechanisms for this modulation.
1.1.3. The Atmospheric Boundary Layer and the Propagation of the Sound From Wind Turbines
The atmospheric boundary layer (ABL) is defined as the lower part of the troposphere, where the interaction
of the ground and the atmosphere occurs. The ABL fluctuates in height and can extend from tens of meters to
a few kilometers. Three different ABL regimes can be distinguished [Emeis, 2010]: (1) convective boundary
layer (CBL) if thermal convection dominates (usually daytime conditions), (2) stable boundary layer (SBL) if
the atmosphere cools from below (usually clear nighttime conditions), and (3) neutral or dynamical boundary
layer if shear forces dominate under no heat flux conditions (cloudy conditions).

The ABL provides very different conditions for the operation of WTs and for the generation and propagation
of sound. For example, the SBL provides for larger-energy potential due to strong shear and low turbulence.
These are also favorable conditions for long-range propagation; for example, van den Berg [2004] reported on
sounds being more noticeable due to low background noise and more favorable conditions for turbine
operation at night. The CBL is characterized by a more turbulent regime, with lower degree of wind stratifica-
tion, and a characteristic thermal profile in which temperatures decrease away from the ground resulting in
upward refraction of sound.

To relate the atmospheric parameters to sound propagation we define the effective sound speed,

ceff zð Þ ¼ ffiffiffiffiffi
γR

p ffiffiffiffiffiffiffiffiffi
T zð Þp þ⇀w zð Þ�⇀n , where γ=1.4 is the ratio of specific heats, R=287 is the gas constant,

z is the elevation, T is the air temperature, →w is the wind, and →n is the vector normal to the wavefront
[Garcés et al., 1998]. For downward refracting atmospheric conditions that form acoustic waveguides, we define
the maximum height of the waveguide (hmax), as the elevation with the maximum ceff, and the launch angle of
the critical ray (the raypath for which the turning height is hmax), θcrit = cos

� 1(ceff(0)/ceff(hmax)) [Jensen et al.,
2011]. Assuming a no-slip boundary condition, the wind at the ground vanishes, and ceff(0) is approximately
the adiabatic sound speed at the ground.

Certain configurations of the ABL can lead to the creation of tropospheric low-altitude acoustic waveguides.
Long-distance propagation of sound in the lower atmosphere under SBL conditions has been significantly
studied [Talmadge et al., 2008;Waxler et al., 2008]. For example, Fee and Garcés [2007] recorded volcanic infra-
sonic tremor at 12 km from the source and attributed to energy ducted in a SBL waveguide. Herrin et al. [2006]
described infrasound signals from impulsive sources with estimated distance to the source of 102.7 km and
modeled a low-altitude waveguide formed by warm air moving above the ocean surface; Johansson [2003]
also modeled low-level jets to study noise from offshore WFs. These studies have modeled and observed
waveguides due to inversions with elevations of the order of a few hundreds of meters. Other sections of
the troposphere above the ABL can introduce wind features (e.g., the jet stream at 10–12 km) that can create
acoustic waveguides [Drob et al., 2003]. Such features are not necessarily related to local heat transfer of the
ABL, although they are important to include when considering long-distance propagation of infrasound in
the troposphere.

2. Data and Methods
2.1. Experiment Setting and Data

This deployment comprised four arrays, i.e., LAG (Laguna), MOT (Motor), SNL (FACT-Site array, Sandia National
Laboratories), and LISA in a linear configuration oriented southeast at 13, 54, 90, and 126 km radial distances and
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azimuths of 166°, 119°, 113°, and 111° from the RedMesaWind Farm (RMWF), Laguna Pueblo, NewMexico, USA
(Figure 1). The sensor arrays were configured with apertures of 0.6, 0.5, 0.9, and 0.6 km, respectively. LAG, MOT,
and LISA arrays had three and SNL six sensors. The array nodes comprised Hyperion (model IFS-3000) and
Chaparral (model 2.5) sensors with 15m porous hoses. These two types of sensors featured flat responses
(within 3dB) in the 0.1 to 100Hz band and self noises below 5MPa.

The RMWF site comprises 60 GE 1.6–82.5 turbines [Diffendorfer et al., 2014] which belong to the General
Electric 1.6MW turbine family and have a horizontal axis with three blades and active yaw control for upwind
operation, variable rotor angular velocity, and pitch control. These turbines are rated to wr=12m/s,
wrmin = 4m/s, and wrmax = 25m/s [Pennock, 2012]. With λ between 6 and 8 (these values maximize the power
conversion for this type of turbines for low pitch angles; see Figure 4.11 in Clark et al. [2010]) and wr, the rotor
speed is estimated between 16.6 and 22.2 rpm. Table 1 shows a summary of rated and estimated parameters
for the turbines at the RMWF.

Figure 2 shows examples of the collected waveforms and their corresponding spectrograms for periods with
low atmospheric background noise. The pressure is shown in pascals (Pa) and the units of the spectrograms
in dB/Hz relative to 20μPa. Figures 2a–2c correspond to observations at LAG, MOT, and SNL (respectively) on
4 February 2014, 4:00 UTC. These spectrograms, constructed using window lengths of 60 s with 50% overlap,

show sharp peaks with fundamental
frequency slightly below 0.9 Hz and
its harmonic. We located these peaks
more precisely at 0.879Hz and
multiple integers of this frequency
by analyzing the energy spectrum of
longer window lengths (480 s) that
allow for higher-frequency resolu-
tion. We use 0.879Hz as the funda-
mental TS frequency for all analysis
in this manuscript. The fundamental
frequency and the first four har-
monics are shown in the figure, but
up to a seventh harmonic can be

Figure 1. (a) Distribution of the turbines (black dots) in the RMWF. (b) Topographic map with the locations of the sensor arrays (magenta squares), the available
weather stations (white squares), and radiosonde launch site (small black square). (c–f) Array geometries.

Table 1. Characteristics of the General Electric 1.6 MW WT

Parameter Value Unit

Turbine power 1.6 MW
Turbine total height 121 m
Tower type Monopole not applicable
Tower/hub height 80 m
Blade length 41.25 m
Rotor diameter 82.5 m
Cut-in wind speed 3 m/s
Cut-in high wind velocity 25 m/s
Rated wind velocity 12 m/s
Estimated rotor speed (λ = 6) 16.6 rpm
Estimated rotor speed (λ = 8) 22.2 rpm
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distinguished at the LAG and MOT arrays and up to a third harmonic for SNL. Note that the attenuation of the
waveforms as the distance from theWF to the receiver increases. The waveform for the LISA array for this period
shows very high background noise levels, and it is not shown. Figure 2d corresponds to observations at LISA
array on 17 February 2014, 11:00 UTC. The LISA array displays energy peaks with central frequency around
1Hz and its harmonics. Local climatological data, i.e., radiosonde measurements and local weather stations,
are also available for the area. The radiosonde profiles correspond to station 72,365 located in Albuquerque,
NM (data available at the repository of the Department of Atmospheric Science of the University of
Wyoming). These soundings are performed twice a day at 00:00 and 12:00 UTC, 17:00 and 05:00 local standard
time (LST). Quality-Controlled Local Climatological Data from the NOAA National Climatological Data Center for
four stations are available in the area: (1) Grants-Milan Municipal airport (ID:93057), (2) Double Eagle II airport
(ID:03034), (3) Albuquerque International Sunport airport (ID:23050), and (4) Moriarty airport (ID:03033).
Figure 3 shows a summary of the winds for the month of February 2014 for the four stations with plots
separated by day (07:00 A.M.–07:00 P.M.) and night hours (07:00 P.M.�07:00 A.M.).

2.2. Detection and Characterization of WF Sound

Data from a sensor array can be used to estimate the horizontal velocity (trace velocity, vtr
⇀) of a signal as it

propagates across the array. Beamforming is an array-processing technique for the estimation of vtr
⇀ ; this

Figure 2. Example of waveforms and their spectrograms. The waveforms show the best beams (see section 2.2 for details of the calculation) and were filtered
between 0.6 and 10 Hz with a four-pole zero-phase filter. The spectrograms were constructed with 60 s windows with 50% overlap. (a–c) 4 February 2014 at
04:00 UTC. These spectrograms show energy peaks at a frequency slightly below 0.9 Hz and its harmonics. Note that SNL spectrogram has a slightly shorter color
map; this was used to enhance the visibility of theWF sound bands. For the same period the LISA array had high noise levels and it is not shown. (d) 17 February 11:00
UTC; note the energy peaks at around 1 Hz and its harmonics.
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technique is based on time shifting the waveforms from the array assuming that the signal propagates with a

specific vtr
⇀, averaging the shifted waveforms to form a beam, and finding the trace velocity that maximizes

the beam power [Schweitzer et al., 2002]. The beam that maximizes the power is called the best beam. We
use the frequency-wave number (f-k) method [Thomas, 2008] to process the array data. This method operates
in the frequency domain by shifting the phase of the signals (as this corresponds to time shifts in the time

domain). With at least three sensors in an array, vtr
⇀ can be determined (magnitude and direction (i.e., azimuth

or back azimuth)). The relative power (a dimensionless value between 0 and 1) can also be defined as the
ratio of the power of the best beam and the average power of the individual sensors. The relative power
provides information about the coherency of the signal between the different waveforms. For our data
analysis, we filtered the data with a four-pole, zero-phase band-pass filter between 0.7 and 2Hz. This band
includes the fundamental and first harmonic. For the f-k analysis we use a 480 s window with 50% overlap,
and the search for the best beam is performed on the same 0.7 to 2 Hz band. We tested different window
lengths, between 30 and 480 s, and found reduced aliasing on larger windows.

We analyze the energy spectrum of the 480 s best beams to detect the presence of signals with WF sound
exhibiting TS characteristics (a fundamental peak with harmonics). We start by computing the power spectral
density (PSD) of the best beams, which come from the f-k analysis described previously. The 0.7–2Hz section
of the PSD shows a trend with increasing energy for low frequencies, which is removed (detrended) in order
to compute the standard deviation (σd). As we have identified the TS frequency at 0.879Hz, we look for this
peak in each detrended PSD. If the energy at the detrended PSD at 0.879Hz is bigger than 2σd we consider
this section to contain WF sound. This analysis uses the 2σd criterion to provide a 95% confidence in
the detection.

2.3. Modeling Acoustic Propagation

To model the propagation of sound from the RMWF we use the parabolic equation (PE) method along with
radiosonde measurements. The PE method provides an efficient means to compute the propagation of
acoustic energy from a monopole source in an atmosphere with variable temperature and wind under the

Figure 3. Windmeasurements from local weather stations. The subplots showwind rose plots for February 2014 for the four weather stations around our experiment
area. The plots are divided by daytime and nighttime hours of the local time, wind speed is color coded, and the radial axis has been normalized to the percentage of
the wind at specific azimuthal bins. The azimuths for the wind roses are divided in 16 sectors of 22.5°.
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condition that propagation is dominantly horizontal. The method consists of separating the wave equation
into outward and inward propagating radial components and using the outward propagating “one-way wave
equation” solution to numerically determine the refraction of the acoustic energy as it propagates away from
the source. For a more detailed discussion of parabolic equation methods, see Salomons [2001] and Jensen
et al. [2011]. We use an implementation of the PE method developed by Assink [2012], which is part of the
ncpaprop infrasound propagation software package [National Center of Physical Acoustics, 2012].

3. Results
3.1. Detection and Characterization of WF Sound

For the study period (February 2014), WF sound with TS characteristics was detected in 9.4%, 3.1%, and 0.9%
(for LAG, MOT, and SNL, respectively) of the 28 days analyzed. Of these detections 80%, 85%, and 61%
occurred at nighttime hours. Figure 4 shows the results for the detection of WF sound and the corresponding
f-k processing results. Figures 4a–4f show the average of the PSDs of the best beams for all the segments with
and without detections organized by daytime (A.M.) and nighttime (P.M.) hours. Themean energy at 0.879Hz
for the intervals with detections for the daytime (nighttime) hours are 57 dB (57 dB), 61 dB (53 dB), and 54 dB
(48 dB) for LAG, MOT, and SNL, respectively. Note that the background level for the averaged spectrum for
MOT array is consistently a few decibels above those for LAG even though they used the same type of noise
reduction system and number of sensors. This may be due to the MOT array being located in a noisier
environment, as it was deployed few hundreds of meters from U.S. Interstate 25. The SNL array shows
PSDs with significant lower noise across all frequencies for detection and nondetection periods. This is likely
due to the higher number of elements in the array and a quieter site. The detection algorithm applied to LISA
array shows fewer detections with no particular preferential back azimuths. Spectral analysis on the signal of
the LISA array shows other peaks, e.g., around 1Hz, that may be related to other wind farms in the area, e.g.,
the Aragonne (back azimuth and radial distance to LISA array: 92°, 93 km, respectively), Juan (115°, 230 km), or
Lone Some (166°, 44 km), which feature different turbines and may operate at different angular velocities.

The f-k results for the segments with detected WF sound show back azimuths with the most frequently
occurring values (or modes) of 348°, 299°, and 295°, for LAG, MOT, and SNL arrays, respectively. These results
show 2°, 0°, and 2° difference to the geometrical back azimuth (346°, 299°, and 293°) of the center of each
array to the mean location of the RMWF. Most of the trace velocities have magnitudes between 340 and
355m/s, corresponding to very shallow propagation angles. Figures 4g–4i show the results of the f-k analysis.
The histograms for the back azimuths, displayed in polar plots, are grouped in bins with 4° width. The bins with
the most frequent back azimuths correspond to 344°–348° for LAG, 296°–300° for MOT, and 292°–296°for SNL
(we called these back azimuth regions the back azimuth principal components). As the histogram for SNL
shows two back azimuth bins, 288°–292° and 292°–296°, with significant number of detections, we consider
both regions as the principal component of the SNL histogram. Figures 4j–4l show histograms of the detections
with the corresponding hours (local time) of the detections. Note the significant reduction in the number of
daytime detections, especially for LAG and MOT arrays, which agrees with an increase in signal detectability
at nighttime hours [Fee and Garcés, 2007; Talmadge et al., 2008].

3.2. The ABL and the Long-Distance Propagation of Wind-Farm Sound

Figure 5 shows the results of the back azimuths of the WF sound detections along with relative effective sound
speed (assuming a propagation vector from RMWF to SNL array) profiles from radiosonde data. We divided the
profiles in daytime and nighttime hours (Figures 5a and 5d, respectively) and evaluated the existence of wave-
guides in each profile and estimated hmax (Figures 5b and 5e) and θcrit (Figures 5c and 5f). We also show the
distribution in time of the back azimuths of the principal components for each array. Figure 5 shows that some
of the profiles have waveguide characteristics (i.e., relative ceff(z) that increases with elevation), mostly occurring
at nighttime, that coincide with an increased number of detections with back azimuths corresponding to the
RMWF (see days 14–18).
3.2.1. Modeling the Propagation Waveguide
Below, we analyze radiosonde data and use propagation modeling to explain some of the characteristics of the
propagation ofWF sound with TS characteristics. As radiosondemeasurements are taken daily at 05:00 A.M. and
05:00 P.M., local time, at the Albuquerque station, the profiles represent two different atmospheric scenarios
(respectively): (1) atmospheric conditions at the end of the nighttime hours with SBL features and (2) conditions
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at the end of the daytime hours with CBL features. By using these two daily profiles we gain some insight of the
propagation under different atmosphere scenarios for the fundamental frequency of the TS and its harmonics.

The PE method allows one to determine transmission loss (TL) as a function of frequency, which is of particular
interest here due to the limited thickness of the boundary layer and the large wavelengths corresponding to
the described WF sound. As the radiosonde profiles do not indicate a strong jet stream at 10 km we expect

Figure 4. WF sound detection and array-processing results. PSDs for sections with and without TS peaks detected for (a and d) LAG, (b and e) MOT, and (c and f) SNL
arrays separated by day and night LST hours (magenta and cyan, respectively). (g–i) Results of the f-k analysis (for intervals with WF sound detection) with back
azimuths in polar plot histograms color coded with the magnitude of trace velocity (histogram’s bin width = 4°). (j–l) The distribution of the detections with hours of
the LST also color coded according to day and night hours (magenta and cyan, respectively).
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ducting to occur at lower altitudes. Figure 6 shows radiosonde measurements (for the lowest 2 km) for
17 February (05:00 P.M.) and 18 February (05:00 A.M.) 2014 (local time) in Figures 6a and 6d, respectively,
and the corresponding TL maps obtained by the application of PE method to fundamental and first
harmonic frequencies. These two profiles show typical CBL and SBL conditions. For the 05:00 P.M. profile,
the effective sound speed decreases with altitude in the first 1000m and sound refracts upward. In such
a case there is no waveguide in the lowest 2 km of the atmosphere. Figures 6b and 6c show TL maps for range
and elevation of the fundamental and first harmonic frequencies, respectively.

The ducts, with specific characteristics to each frequency, formed by the SBL conditions (Figures 6e and 6f )
have vertical extents between 500 and 700m for the fundamental frequency and between 300 and 400m for
the first harmonic (leakage above these channels extends few hundreds of meters). Comparing radiosonde
data for the duration of this experiment, it has been found that hmax of the waveguide in the morning hours
varies between 200 and 1500m. The height of the waveguide and the wavelength of WF sound determine
the efficiency of the propagation. The wavelengths corresponding to the fundamental frequency and the first
two harmonics of RMWF’s TS are 390, 195, and 97.5m (assuming a 343m/s sound speed). Figure 7 shows the PE
prediction for TL at the ground for various propagation ranges using the different frequency components of the
TS (Figure 7a) and the same prediction for multiple azimuths (Figures 7b–7e). The results shown in Figure 7a are
for an azimuth of 113° with respect to the wind farm. Using the 05:00 A.M. profile to represent typical SBL pro-
pagation, the amplitudes of the TS’ harmonics are expected to be 3 to 5dB louder than the fundamental. It
should be noted that this prediction is unique to the atmosphere specifications obtained from the radiosonde
on the morning of 18 February.

4. Discussion

The continuous infrasound recorded for the three closest arrays in this experiment show periods with the
spectral characteristics of WTs’ TS with discrete energy peaks at 0.879Hz and its harmonics. The results of

Figure 5. (a and d) Relative effective sound speed profiles for daytime and nighttime hours, respectively (white dots correspond to hmax). (b and e) Corresponding
θcrit for hmax. (c and f) Distribution in time of back azimuths obtained by f-k analysis; only the back azimuths within LAG:�12° to�16°, MOT:�60° to�64°, and SNL:
� 64° to�72° are shown, which correspond to the principal components of the histograms shown in Figures 4g–4i. The dashed colored lines show the geometrical
back azimuths.
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the array processing for the three closest arrays confirmed that periods with WF sound have back azimuths
corresponding to the RMWF. Also, the local meteorological data (Figure 3) show prevailing winds in the
experiment area that could favor the propagation of the RMWF’s sound to our sensor arrays. As the actual
operational parameters of the RMWF’s WTs are not publicly available, we cannot corroborate that the spectral
characteristics of the observed signal correspond to the actual operation parameters of the WTs. However,
using equation (1) and the publicly available information [Diffendorfer et al., 2014], we determined
ω= 17.58 rpm, which is within the range of ωr for the RMWF’s WTs (Table 1). We cannot distinguish
with the present instrumentation if the signal is TS and/or amplitude modulation of other high-frequency
WT-sound types (with sufficiently low frequency to support long-distance propagation) with similar spectral
characteristics (peaks at the blade-passing frequency). Previous studies [Willshire, 1985; Son et al., 2010;
Ohlund and Larsson, 2015] have reported and modeled the propagation of WT sound to distances from
few hundreds of meters to several kilometers. This study shows that WT noise can be detected at distances
of several tens of kilometers.

The array analysis of the WF sound described here is challenging as the signal is tonal and narrow frequency
bands required for the analysis is prone to aliasing. We found that a broader frequency band reduces the
aliasing as more than one of the energy components are included in the f-k analysis. We are using the 0.7
to 2 Hz band to include the fundamental frequency and the first harmonic (which are the ones that are

Figure 6. (a and d) Adiabatic and effective sound speeds (dashed and solid black lines) and zonal (u) and meridional (v) wind component (dashed and solid magenta
lines) profiles for the Albuquerque radiosonde data corresponding to 17 and 18 February at 05:00 P.M. and 05:00 A.M., respectively (LST). (b, c, e, and f) Range-elevation
transmission loss (TL) maps for the fundamental and first harmonic frequencies.
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present in most of the intervals with WF sound detection). This strategy yielded good results for the LAG and
MOT arrays as the signal is strong and there are not highly populated areas that can contaminate the fre-
quency band continuously. For the SNL array, the TS peak is small (as the signal has travelled around
90 km) and can easily be masked by background noise and the close proximity of the city of Albuquerque
introduced continuous noise that may have affected WF sound detection (see detection at SNL is below
1%) and the estimated back azimuths from the array processing. We also tested the f-k analysis with different
window lengths, between 30 and 480 s, and found reduced aliasing on larger windows. We are exploring the
utilization of other filtering schemes (e.g., comb filters [Nishi and Ando, 1998]) to track instantaneous changes
in peak frequency [Nehorai and Porat, 1986] and reduce the influence of persistent sources of noise to
enhance the array processing. Also, the 2σd rule we use for the detection algorithm could be revised to find
a number of σd that optimizes the detection algorithm.

We focused our analysis on the WF sound with discrete low-frequency peaks observed in our sensor arrays.
However, the expected inflow turbulence sound for the RMWF is also in the infrasonic band (fIF = 17.12Hz,

Figure 7. (a) TL profile at the ground for an azimuth of 113°, for the fundamental frequency (black), first (magenta),
and second (cyan) harmonics; the radiosonde measurements correspond to those described in Figures 6a and 6d. TL
(color-coded) at the ground for different ranges and azimuths for the fundamental frequency and first harmonic are
shown for the (b and c) 05:00 P.M. and (d and e) 05:00 A.M. profiles. The location of the arrays (white dots) used in
this experiment is shown relative to the wind farm.
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using ω=17.58 rpm) and has also the potential for propagation at tens of kilometers. As inflow turbulence
sound features a broadband spectrum and wavelengths in the order of few tens of meters (19.51m assuming
a 343m/s sound speed propagation), waveguides with hmax of few hundreds of meters (like the ones found in
this study; see Figure 5) may efficiently duct this type of sound. Further research could explore the inflow
turbulence sound to constrain the details of the waveguide and even the potential for signal dispersion.

We found that wind-farm sound propagated at least 90 km (reaching the SNL array) with radiosonde profiles
showing the presence of low-altitude waveguides. These profiles show hmax for the waveguides between 200
and 1800m with the potential to refract rays with θcrit up to 18° (Figure 5). We found that profiles with strong
ducts (high θcrit) are correlated with an increased number of detections especially at SNL array, see days
14–18 in Figure 5c. There are, however, periods with strong ducts (days 22 and 23) without detections at
any of the arrays. This may imply that our assumption that the Albuquerque radiosonde profiles are represen-
tative of the atmosphere in our study area does not hold all the time and significant horizontal heterogene-
ities may be present. Furthermore, radiosonde profiles are only snapshots of the atmosphere at a specific
space and time. As wind and temperature can change rapidly and radiosonde measurements are taken only
every 12 h, atmospheric configurations that favor sound propagation (lasting several hours) may not be
captured by the radiosonde. Regarding the LISA array (located 126 km from RMWF), the results of its f-k
analysis and detection algorithm did not show sound with preferential back azimuths corresponding to
the RMWF. We suspect that the Sandia Mountain range may distort the waveguide and prevent the signal
from propagating beyond the mountain range.

The propagation of WF sound at different azimuths is also an important aspect in source and propagation
characterization that we are addressing with propagation modeling (Figure 7). WF sound-recorded upwind
and downwind are likely to have very different amplitudes [Hubbard and Shepherd, 1991]. In order to assess
the variation in propagation effects with azimuth, we have modeled the expected amplitude at different
ranges and azimuths using daytime- and nighttime-type profiles. Figures 7b–7e show that the sensor arrays
described in this work were deployed within the ensonified region where the waveguide carries sound pre-
ferentially during both the day and night. Thus, for the case of WF sound in the infrasonic band, like the one
studied here, it is expected that the signal will travel long distances preferentially in the direction of prevailing
winds (see Figure 3). However, within 25–50 km of the source, sound with significant amplitude is expected at
almost all azimuths. Note also that the TL maps in Figure 7 show that the acoustic energy is better confined
for the first harmonic compared to the fundamental frequency; this is again likely due to the finite thickness
of the waveguide.

The infrasonic signal observed at some distant location due to the WF is a result of the combined contribu-
tions from individual WTs distributed in space. For thickness sound, a WT generates a signal displaying short
pulses repeating at the fTS that are seen in the frequency spectrum as peaks at the fTS and its harmonics. We
denote this signal at one receiver as p(t) and let S(f ) = |P(f )|2 be the energy spectral density of p(t), where P(f )
is the Fourier transform of p(t). S(f ) contains peaks at the fTS and its harmonics. For a WF as whole, the pulses
from different WTs (assuming that they operate at the same ωr and thus have the same fTS) arrive at the
receiver with a relative phase delay dependent on the relative phase of the rotation of the blades of each
WT, the geometry of each source-receiver pair, and the travel time along the propagation path. Assuming
that the signals from different WTs arrive at the receiver with approximately equal amplitude, we can write

each contribution as pn(t) = p(t� tn) and the corresponding Fourier transform Pn fð Þ ¼ e�i2πf tn P fð ), where tn
is the relative phase delay of the nth turbine. For a WF with M WTs, the resulting signal, pT(t), at the receiver

is pT tð Þ ¼
XM

k¼1
pk t � tkð Þ and the energy spectral density then has the form

ST fð Þ ¼ PT fð Þj j2 ¼ P fð Þj j2
XM

k¼1

e�i2πf tk

�����

�����

2

: (4)

Equation (4) shows that the combined signal frommultiple WTs (generating TS with the same fTS) will display
TS spectral characteristics. Note that equation (4) is bounded as ST(f) ≤ |P(f)|2M2, where the upper bound of the
inequality holds in the unlikely scenario that all pulses arrive at the receiver with 0 relative phase delays. For
more realistic scenarios tn should be considered a random variable. Further research could explore the
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construction of a more general equation (4) (e.g., pulses with different amplitudes and slightly different fTS)
and its estimation for WFs with a large number of turbines.

We have described and analyzed the characteristics of a quasi-continuous source of infrasound with the
potential for propagation at distances in the order of several tens of kilometers. As WFs become larger,
WTs also increase in size, shifting their aerodynamic noise to lower frequencies. This additional source of
low-frequency background noise may affect the detection and location capabilities for infrasound arrays sit-
ting near large WF deployments. For example, I57US (Pinon Flat, CA) is an installation of the International
Monitoring System that sits approximately 35 km from a large wind-farm development (San Gorgonio Pass
Site). It is possible that the sound from this wind park limits the detection capabilities of the array, especially
for low-amplitude signals. However, with the proper characterization of the WF sound, and its propagation,
its effects on infrasound records can be reduced. As the location of the source is known and the WF sound
can be well characterized, the sound from wind farms can also be used to test the capabilities of infrasound
instrumentation under a persistent signal. For example, WF sound could be used to assess detection capa-
bilities of a sensor array or test spatial wind reduction filters with a persistent source under different
atmospheric conditions.

5. Conclusions

We found that under specific atmospheric conditions, especially during the nighttime hours, sound gener-
ated by wind farms can propagate distances of several tens of kilometers. This propagation is the result of
various interacting factors: (1) stable atmospheric conditions in the atmospheric boundary layer at the
wind-farm site create strong wind gradients that enhance the production of wind farm sound with TS
characteristics, (2) the stable atmosphere also creates favorable conditions for the generation of sound wave-
guides in the lower troposphere that allow for propagation of sound, and (3) stable atmospheric conditions at
the receiver imply lower atmospheric turbulence and lower atmospheric noise increasing detectability,
especially for lower-frequency long-propagated signal that start merging into the background noise. We
have described and characterized a source of infrasound signal that can propagate distances on the order
of tens of kilometers and can be used to study changes in the lower troposphere and also can be used to test
infrasound instrumentation such as different array topologies or spatial wind filters under continuously
changing conditions.
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Vindkraft: När "klimatskydd" blir en klimatdödare
27. Januar 2020 Klaus-eckart Puls Energie, Klima

https://www.eike-klima-energie.eu/2020/01/27/windkraft-wenn-klimaschutz-zum-
klimakiller-wird/

Dagmar Jestrzemski (Red.PAZ)
Forskare i USA och Kina har fastställt att de stora vindkraftverken delvis är 
ansvariga för torka och global uppvärmning. Men politikerna ignorerar denna 
vetenskapliga kunskap.

Skuggbildning, infraljud, fågel-, fladdermus- och insektsdöd är de mest kända 
argumenten mot vindkraftverk. Vindkraftverkens torkeffekter är dock knappast 
kända. De uppstår som ett resultat av den atmosfäriska turbulensen som orsakas av 
vindkraftverkens vingar.
Turbulensen bakom vindkraftverken kallas wake eller wake-effekt på engelska. På grund av 
vindkraftens utbyggnad i en region eller ett land orsakar vingarnas rotation nederbördsförluster och 
jämförelsevis högre temperaturer (not EIKE-Red: I lä från vindkraftsparker, "Föhn-effekten"). 
Flera nya studier ger relevant information och fakta som sannolikt kan orsaka en sensation. 
I själva verket har alla forskningsresultat om vindkraftsverkens uttorkningseffekter ignorerats 
i flera år eftersom den politiska viljan drar i en annan riktning. Samtidigt märks vindkrafts-
parkernas meteorologiska effekter i Tyskland, inte bara tydligt utan de är också mätbara.
Havsbaserade vindkraftverk pressar ner regn som orsakar lågtrycksområden, säger den framstående 
amerikanska geoingenjören Cristina L. Archer. För första gången har professorn vid University of 
Delaware simulerat och undersökt wake-effekten vid vindkraftverk till havs med datorsimuleringar. 
Studien publicerades i juli 2018.
Även om markförhållandena för landbaserade vindkraftsanläggningar är annorlunda och mycket 
varierande, har landbaserade vindkraftverk i princip samma meteorologiska effekter. Fukt 
extraheras ständigt från atmosfären i alla vindfält, starkare på sommaren än på vintern. Dessutom 
sker det en betydande uppvärmning av marken och atmosfären. Detta bekräftades senast av en 
utredning som publicerades i april 2019 vid Dutch University of Wageningen, baserat på väder-
förhållandena i Nederländerna. Du kanske i hemlighet är orolig för betydande klimatpåverkan på 
grund av de planerade ytterligare enorma vindkraftsparkerna till havs i Nordsjön.
Möjligtvis oroas man där i hemlighet för betydande klimatpåverkan på grund av de planerade 
enorma havsbaserade vindkraftsparkerna i Nordsjön.

Fukt extraheras från luften
Med den installerade vindkraftseffekten på 53,3 GW (2018) har Tyskland de flesta och tätaste 
vindkraftsparkerna över hela världen i förhållande till landets yta. Detta värde har mer än 
fördubblats sedan 2008 (23,9 GW). Inom denna tidsram har vi upplevt längre och längre tork-
perioder under sommarhalvåret samt ett påtagligt förändrat nederbördsmönster: Trots rapporter blev
det ofta ingen nederbörd, ofta bara regn och korta regnskurar.
Det efterlängtade rikliga regnet har saknats i flera år. Denna utveckling tillskrivs mestadels enbart  
klimatförändringarna. Andra, direkt konstgjorda orsaker beaktas uppenbarligen inte vid utbyte av 
fakta inom politik, vetenskap och media, åtminstone inte offentligt. Uppfattningen att vindkraftverk,
leverantörerna av "grön" elektricitet, skulle kunna förvärrat klimatförändringarnas konsekvenser, 
särskilt i Tyskland, är helt absurd för de flesta medborgarna.
Anmärkningsvärt är dock att investerarportalen “goldseiten.de” nyligen informerade investerare om
vindkraftens bevisade uttorkningseffekt, genom att sprida en relevant artikel från "Confidential 
News for Politics and the Economy". För vetenskapsportalen "scinexx.de" hade tyska forskare 
beräknat att de 1300 havsbaserade vindkraftverken och 29200 (2018) landbaserade verken i 
Tyskland, redan hade orsakat en ytterligare temperaturökning på 0,27 grader Celsius under de 
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senaste fem åren. Beräkningarna är baserade på den kanadensiske forskaren David W. Keiths nya 
studie. Därmed riktas blickarna mot vindkraftverken, som en av orsakerna till den långa torkan 
2018/19.
I mer än 15 år har geoingenjör och Harvard-professorn Keith forskat på aspekter av vindkraft, 
inklusive de tillhörande konsekvenserna för klimatet och miljön. Liksom Archer är Keith en 
vindkraftslobbyist. I december 2018 skrev han en anmärkningsvärd slutsats om förnybara energier i 
tidskriften "Joule" med sin kollega Lee M. Miller. Enligt detta beräknas klimateffekterna av 
vindenergi per producerad energienhet vara ungefär tio gånger högre än för solceller.

Förklaring till torkan 2018/19
Detta är en oväntat stor skillnad som måste begrundas. För första gången kunde de två forskarna 
visa att vindkraftverk förändrar atmosfäriska strömmar även på stora höjder. Följaktligen kommer 
klimateffekterna att öka ju fler vindkraftverk som installeras, enligt prognoserna.
Därtill tar forskarna också upp tidsfaktorns betydelse. Temperaturökningen från vindenergin 
inträffar omedelbart medan fördelarna med minskade klimatutsläpp endast ökar långsamt: "Om 
perspektivet är de kommande tio åren, kommer vindkraftens klimatpåverkan i många avseenden 
vara större än konsumtionen av kol eller gas", säger Keith. Det motsatta är bara sant på lång sikt. 
Om energiproduktionen ska dekarboniseras, måste miljöpåverkan från förnybar energi beaktas. 
I intervjun bad Keith ledare runt om i världen att informera sina länders medborgare om detta. 
I detta land /Tyskland/ kan det emellertid inte ifrågasättas.
I årtionden har vindkraftsparker misstänkts ha störande inflytande på vädret, så Archers ban-
brytande arbete inom det komplicerade forskningsområdet turbulensforskning, har nyligen bevisat 
detta. Archer är professor och vice chef för avdelningen för vindkraft vid Center for Carbon-Free 
Power Integration (CCPI, Center for the Integration of Carbon Free Energy).
Med sin forskning vill hon hjälpa till att rädda pengar och rädda liv, säger Archer alltid. Också i en 
föreläsning vid US University of Princeton 2017, om datormodellering av orkanen "Katrina". 
Föreläsningen är tillgänglig på "Youtube". Den förklarar wake-effekten som uppstår när 
luftströmmarna framför vindturbinerna bromsas ner och virvlar bakom dem, vilket skapar en lång 
virvlande wake. Dessa turbulenta wakes sträcker sig ibland över 50 kilometer till havs. Detta 
minskar prestandan hos vindkraftsparker som ligger bakom andra parker.
Tillsammans med två forskningskollegor kunde Archer använda mätdata från orkanen "Harvey" för 
att praktiskt förstå hur en tropisk storm i kategori 4, krymper avsevärt på grund av rader med 
havsbaserade vindkraftverk, innan den når kusten. Det enorma roterande luftsystemet försvagas och
den medföljande nederbörden minskas kraftigt. I slutet av augusti 2017 förstörde Harvey stora 
områden i delstaterna Texas och Louisiana.
Ju högre torn och ju större rotordiameter, desto större nederbördsminskande effekt citeras Archer i 
en online-artikel från "Renewable Energy Magazine" från 18 mars 2019. Hon förklarar tydligt hur 
vindindustrianläggningarna "pressar" ut regnet ur lågtrycksområdena. Framför vindkraftverken 
orsakas konvergens av bromsning: ”Tänk på trafiken på en motorväg, där alla åker i hög hastighet. 
Plötsligt inträffar en olycka och alla bromsar ner. Så du får en konvergens av bilar som fortsätter 
bakåt eftersom alla kör långsammare. Konvergens uppstår framför vindkraftsparker till havs. Som 
ett resultat leder detta till ökad nederbörd på plats, eftersom det inte finns utrymme för den 
inkommande vinden att undvika utom uppåt. Så denna vertikala rörelse frigör fukt i atmosfären”.

Effekt som i en trafikstockning
Avvikelse uppstår bakom vindkraftverken: ”Divergens är motsatt effekt. Det orsakar en rörelse 
nedåt genom att dra ner torrare luft och därmed dämpa nederbörden. När luften når fastlandet har en
stor del av fukten pressats ut. Vi har uppnått en 30-procentig minskning av nederbörden vid  
Harvey-simuleringarna”.
Indirekt rekommenderar Harvey-studien att man installerar storskaliga havsbaserade vindkraft-
parker utanför den amerikanska golfkusten för att mildra kraften i framtida orkaner och minska 
deras enorma regnmängder. Resultaten av studien kommer till havsindustrin i USA "som en gåva 



från ovan". Det var först 2016 som den första havsbaserade vindkraftsparken med fem verk 
kopplades på nätet öster om New York. Potentialen för expansion är enorm. Men vad kan hända om 
allmänheten blir medveten om vindkraftsparkernas bevisade klimatpåverkan? Först och främst 
kommer det lokala motståndet mot byggandet av nya vindkraftverk sannolikt att öka avsevärt - ett 
mardrömsscenario för regeringar i Tyskland och många andra länder.
Med 211 GW är Kina det land som har den största installerade vindkraftkapaciteten i världen 
(2018). Det följs av USA med 97 GW och Tyskland. Kinesiska fysiker och meteorologer anmälde 
forskningsbehov för vindenergi för tio år sedan. Den 12 november 2010 publicerade South China 
Morning Post (Hong Kong) en minnesvärd artikel. ”12 kilometer norr om Huitengliang vindpark i 
Xilinhot, Inre Mongoliet, observerade herden Siqinbateer ett konstigt fenomen på sin betesmark, 
som förvirrar även meteorologer. "Marken värms snabbt upp som en ugn och ingen droppe regn 
faller under regnperioden" sade han. Hans påstående sammanfaller med regeringens statistik. 
Li Qinghai, ingenjör vid Xilingol League Water Statistics Bureau, sa att myndighetens regn-
uppgifter har visat en betydande minskning av den årliga nederbörden nära stora vindkraftsparker 
sedan 2005, upp till 80 procent i vissa områden. Han skulle därför vilja undersöka detta problem 
mer detaljerat, men han fann inget stöd för projektet. ”Forskare som var engagerade i forskning om 
ämnet hade kommit till slutsatsen att vindkraft kan påverka det lokala och globala klimatet, sägs 
det. 

"Vi vill inte ha hinder"
Forskarna har uppmanat regeringar över hela världen att ta denna fråga på allvar. Innan vindkraften 
utvidgas ytterligare måste vindkraftverkens klimateffekt på regionala och globala klimatsystem 
förstås exakt: "Annars kan denna utveckling leda till en oväntad katastrof”. Den kinesiska 
regeringen avvisade dock beslutet. De har aldrig hört talas om detta ämne och skulle inte finansiera 
forskning. "Alla vill ha en snabb utveckling av vindkraft”, sade en högre tjänsteman, "vi vill inte 
ha några hinder på denna väg".

Google-översättning. Ove Björklund 2020-03-27. 
………………
Originalartikel.

Windkraft : Wenn „Klimaschutz“ zum 
Klimakiller wird* 
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https://www.eike-klima-energie.eu/2020/01/27/windkraft-wenn-klimaschutz-zum-klimakiller-wird/

Dagmar Jestrzemski (Red.PAZ)*
Forscher in den USA und China haben ermittelt: Die großen Windturbinen sind mitverantwortlich 
für Dürre und Erderwärmung. Doch die Politik ignoriert diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Schattenwurf, Infraschall sowie Vogel-, Fledermaus- und Insektenschlag sind die 
bekanntesten Argumente gegen Windkraftanlagen. Kaum bekannt hingegen ist der Dürre-
Effekt der Windräder. Er entsteht infolge der atmosphärischen Verwirbelung durch die 
Turbinenblätter.

Die Verwirbelung hinter den Windrädern selbst wird als Nachlauf oder wie im Englischen als 
Wake-Effekt bezeichnet. Je nach Ausbaustufe der Windenergie in einer Region oder einem Land 
sorgt die Rotation der Turbinen für Niederschlagsverluste und vergleichsweise höhere 
Temperaturen (Anm.d.EIKE-Red: in Lee der Windparks, „Föhn-Effekt“). Dazu liefern mehrere 
neue Studien einschlägige Daten und Fakten, die geeignet sind, erhebliches Aufsehen zu erregen. 
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Tatsächlich aber werden sämtliche Forschungsergebnisse zum Dürre-Effekt der Windenergie seit 
Jahren ignoriert, da der politische Wille in eine andere Richtung zielt. Unterdessen sind die 
meteorologischen Auswirkungen der Windparks hierzulande nicht nur deutlich merkbar, sondern 
auch messbar.

Offshore-Windturbinen quetschen Regen bringende Tiefdruckgebiete regelrecht aus, sagt die 
profilierte US-amerikanische Geo-Ingenieurin Cristina L. Archer. Erstmalig hat die Professorin der 
Universität Delaware den Wake-Effekt von Offshore-Windturbinen mit Hilfe von 
Computersimulationen nachgestellt und untersucht. Die Studie wurde im Juli 2018 veröffentlicht.

Obwohl die Oberflächenbeschaffenheit von Onshore-Standorten eine andere ist und stark variiert, 
haben Windräder auf dem Festland im Prinzip dieselben meteorologischen Auswirkungen. An 
jedem Windfeld wird der Atmosphäre beständig Feuchtigkeit entzogen, im Sommer stärker als im 
Winter. Hinzu kommt eine nicht unerhebliche Erwärmung des Bodens und der Atmosphäre. 
Bestätigt hat dies zuletzt eine im April 2019 veröffentlichte Untersuchung an der niederländischen 
Universität Wageningen, bezogen auf die Wetterverhältnisse in den Niederlanden. Möglicherweise 
sorgt man sich dort insgeheim im Hinblick auf erhebliche Klimafolgen aufgrund der geplanten 
weiteren, riesigen Offshore-Windparks in der Nordsee.

Der Luft wird Feuchtigkeit entzogen
Mit seiner installierten Windkraftleistung von 53,31 Gigawatt (Stand 2018) hat Deutschland im 
Verhältnis zur Landesfläche die meisten und am dichtesten platzierten Windparks weltweit. Seit 
2008 (23,90 GW) hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt. Wir hatten es in etwa innerhalb dieses 
Zeitrahmens mit immer länger anhaltenden Dürren im Sommerhalbjahr zu tun sowie bis jetzt mit 
einem auffällig veränderten Niederschlagsmuster: trotz Ankündigung oftmals ausbleibende 
Niederschläge, häufig nur Nieselregen und kurze Schauer.

Der herbeigesehnte ergiebige Landregen bleibt seit Jahren nahezu aus. Zumeist wird diese 
Entwicklung allein dem Klimawandel zugeschrieben. Weitere, unmittelbar menschengemachte 
Ursachen werden an den Schaltstellen von Politik, Wissenschaft und Medien offenbar nicht in 
Betracht gezogen, jedenfalls nicht öffentlich. Die Vorstellung, dass Windkraftanlagen, die 
Lieferanten von „grünem“ Strom, die Folgen des Klimawandels insbesondere für Deutschland 
erheblich verschärft haben könnten, ist insofern für die meisten Bundesbürger völlig abwegig.

Bezeichnenderweise informierte jedoch kürzlich das Anlegerportal „goldseiten.de“ Geldanleger 
über den nachgewiesenen Dürre-Effekt der Windkraft, indem ein einschlägiger Artikel aus 
„Vertrauliche Nachrichten für Politik und Wirtschaft“ verbreitet wurde. Für das Wissenschaftsportal
„scinexx.de“ hatten deutsche Wissenschaftler errechnet, dass die 1300 auf See und 29 200 (Stand 
2018) an Land installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits einen zusätzlichen 
Temperaturanstieg von 0,27 Grad Celsius innerhalb der vergangenen fünf Jahre bewirkt haben. 
Grundlage der Berechnungen ist die neue Studie des kanadischen Wissenschaftlers David W. Keith. 
Damit werden die Windturbinen als Mitverursacher der langen Dürre von 2018/19 ins Blickfeld 
gerückt.

Seit mehr als 15 Jahren forscht der Geo-Ingenieur und Harvard-Professor Keith über Aspekte der 
Windenergie, so auch über die damit verbundenen Folgen für Klima und Umwelt. Wie Archer ist 
auch Keith Windkraft-Lobbyist. Im Dezember 2018 zog er in der Zeitschrift „Joule“ in einem 
Beitrag mit seinem Kollegen Lee M. Miller ein bemerkenswertes Fazit hinsichtlich der 
Erneuerbaren Energien. Danach sind die klimatischen Auswirkungen der Windenergie pro erzeugter
Energieeinheit etwa zehnmal höher zu veranschlagen als diejenigen von Photovoltaik.

Erklärung für die Dürre 2018/19
Das ist ein unerwartet großer Unterschied und lässt aufhorchen. Erstmals konnten die beiden 
Wissenschaftler nachweisen, dass Windturbinen die atmosphärischen Strömungen auch in großer 
Höhe verändern. Dementsprechend werden die klimatischen Auswirkungen zunehmen, je mehr 
Anlagen installiert werden, so die Prognose.



Zudem bringen die Forscher einen zeitlichen Faktor ins Spiel. Der Temperaturanstieg durch die 
Windenergie erfolge sofort, während die Vorteile der reduzierten Emissionen sich nur langsam 
steigerten: „Wenn die Perspektive die nächsten zehn Jahre ist, hat die Windenergie in mancher 
Hinsicht einen größeren Einfluss auf das Klima als der Verbrauch von Kohle oder Gas“, so Keith. 
Erst sehr langfristig verkehre sich dies ins Gegenteil. Wenn die Energieerzeugung dekarbonisiert 
werden solle, müssten die Umweltfolgen der Erneuerbaren Energien berücksichtigt werden. Im 
Interview bat Keith die Regierungschefs in aller Welt, die Bürger ihres Landes entsprechend zu 
informieren. Hierzulande kann davon jedoch keine Rede sein.

Standen Windparks schon seit Jahrzehnten im Verdacht, einen störenden Einfluss auf das 
Wettergeschehen auszuüben, so wurde jüngst durch die Pionierarbeit von Archer auf dem 
komplexen Forschungsfeld der Turbulenzforschung der Nachweis erbracht. Archer ist als 
Professorin auch stellvertretende Leiterin der Abteilung für Windkraft am Center for Carbon-free 
Power Integration (CCPI, Zentrum für die Integration kohlenstofffreier Energie).

Mit ihren Forschungen wolle sie helfen, Geld zu sparen und Menschenleben zu retten, sagt Archer 
stets, so auch bei einem 2017 gehaltenen Vortrag an der US-Universität Princeton über eine 
Computermodellierung des Wirbelsturms „Katrina“. Der Vortrag ist auf „Youtube“ abrufbar. Sie 
erklärt den Wake-Effekt, der entsteht, wenn die Luftströmungen vor den Windrädern gebremst und 
dahinter verwirbelt werden, so dass eine lange Wirbelschleppe entsteht. Diese turbulenten 
Nachläufe reichen auf See teilweise über 50 Kilometer weit. Die Leistung von Windparks auf der 
Leeseite vorangehender Parks wird dadurch erheblich gemindert.

Zusammen mit zwei Forscherkollegen gelang es Archer, anhand der Messdaten des Hurrikans 
„Harvey“ virtuell nachzuvollziehen, wie ein Tropensturm der Kategorie 4 durch gestaffelte Reihen 
von Offshore-Windturbinen erheblich zusammenschrumpft, bevor er die Küste erreicht. Das 
gewaltige, rotierende System wird schwächer und die mitgeführten Niederschlagsmengen werden 
stark reduziert. Ende August 2017 verwüstete Harvey große Gebiete in den Bundesstaaten Texas 
und Louisiana.

Je höher die Turbinentürme und je größer die Rotordurchmesser, desto stärker sei ihre 
niederschlagsreduzierende Wirkung, wird Archer in einem Online-Artikel des „Renewable Energy 
Magazine“ vom 18. März 2019 zitiert. Anschaulich erläutert sie, auf welche Weise die Windparks 
den Regen aus den Tiefdruckgebieten „herausquetschen“. Vor den Windturbinen entsteht 
Konvergenz durch Bremswirkung: „Denken Sie an den Verkehr auf einer Schnellstraße, wo jeder 
mit hohem Tempo unterwegs ist. Plötzlich gibt es einen Unfall, und alle werden langsamer. Damit 
haben Sie eine Konvergenz von Autos, die sich nach hinten fortsetzt, weil jeder langsamer fährt. 
Das ist die vorgeschaltete Konvergenz von Offshore-Windparks. Im Ergebnis führt das zu 
vermehrtem Niederschlag vor Ort, da dem heranströmenden Wind kein Raum zum Ausweichen 
bleibt außer nach oben. So befördert diese vertikale Bewegung mehr Feuchtigkeit in die 
Atmosphäre.“

Effekt wie im Verkehrsstau
Hinter den Windturbinen entsteht Divergenz: „Divergenz ist der gegenteilige Effekt. Er 
verursacht eine Abwärtsbewegung, indem er trockenere Luft von oben herunterzieht und somit 
Niederschläge dämpft. Wenn die Luft das Festland erreicht, ist ein großer Anteil der Feuchtigkeit 
herausgepresst. Wir haben eine 30-prozentige Reduzierung der Niederschläge mit den Harvey-
Simulationen erzielt.“
Indirekt beinhaltet die Harvey-Studie die Empfehlung, vor der amerikanischen Golfküste 
großflächig Anordnungen von Offshore-Windparks zu installieren, um die Wucht zukünftiger 
Hurrikane abzumildern und deren gewaltige Regenmengen zu verringern. Die Ergebnisse der Studie
kommen der Offshore-Windbranche der USA „wie gerufen“. Offshore ging hier erst 2016 östlich 
von New York der erste Windpark mit fünf Turbinen ans Netz. Das Ausbaupotenzial ist also 
gewaltig. Was aber könnte geschehen, wenn die Öffentlichkeit auf die nachgewiesene 
Klimaschädlichkeit von Windparks aufmerksam wird? Zunächst einmal dürfte der Widerstand der 



Anwohner vor Ort gegen den Neubau von Windrädern noch erheblich zunehmen – in Deutschland 
und vielen anderen Ländern ein Albtraumszenario für die Regierungen.

Mit 210,73 Gigawatt ist China das Land mit der größten installierten Windenergieleistung weltweit 
(Stand 2018). Es folgen die USA mit 96,52 und Deutschland. Bereits vor zehn Jahren meldeten 
chinesische Physiker und Meteorologen Forschungsbedarf zur Windenergie an. Am 12. November 
2010 publizierte die „South China Morning Post“ (Hongkong) einen denkwürdigen Artikel. „12 
Kilometer nördlich der Huitengliang-Windfarm in Xilinhot, Innere Mongolei, beobachtete der Hirte
Siqinbateer ein seltsames Phänomen auf seiner Weide, das selbst Meteorologen verwirrt. 
Der Erdboden erwärmt sich schnell wie ein Ofen, und nicht ein Tropfen Regen fällt‘, sagte er 
während der Regensaison. Seine Behauptung deckt sich mit den Statistiken der Regierung. 
Li Qinghai, Ingenieur beim Wasserstatistischen Büro in Xilingol League, erklärte, die 
Niederschlagsdaten seines Büros würden seit 2005 einen deutlichen Rückgang der jährlichen 
Niederschläge in der Nähe großer Windparks anzeigen, in manchen Gegenden bis zu 80 Prozent. 
Daher würde er diese Problematik gern genauer erforschen, doch er fand keine Unterstützung für 
das Vorhaben. “Wissenschaftler, die an Forschungen zu der Thematik beteiligt waren, seien zur 
Auffassung gekommen, dass Windkraft das lokale und globale Klima beeinflussen könne”, heißt es 
weiter.

„Wir wünschen keine Hindernisse“
Die Forscher hätten die Regierungen in aller Welt dazu aufgerufen, sich ernsthaft um diese 
Thematik zu kümmern. Bevor die Windkraft weiter ausgebaut werde, müsse der Klima-Effekt der 
Windräder auf regionale und globale Klimasysteme genau verstanden werden: „Ansonsten könnte 
diese Entwicklung zu einer unerwarteten Katastrophe führen.“ Von der chinesischen Regierung kam
jedoch eine Absage. Man habe noch nie von dieser Thematik gehört und würde keine Forschungen 
finanzieren. „Jeder möchte eine schnelle Entwicklung der Windenergie“, erklärte ein hoher 
Staatsbeamter, „wir wünschen keine Hindernisse auf diesem Weg“.
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Diarienr 551-15501-19
Yttrande över ansökan miljötillstånd för vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun

Föreningen God Livsmiljö Hylte inlämnar härmed synpunkter på ansökninngshandlingar för 
vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun.
Föreningen God Livsmiljö Hylte har redan 2017-05-25 inlämnat Yttrande över samrådshandlingar 
för  vindkraftsprojekt Vimmelstorp, Gislaveds kommun, där vi konstaterat att projektet är direkt 
olämpligt med allvarliga destruktiva effekter på hälsa, klimat, ekosystem, biologisk mångfald och 
det lokala skogsbruket, över 5-10 km i Gislaveds och Hylte kommuner.
Föreningen kan nu konstatera att den internationelle exploatören inte beaktat våra vetenskapligt 
baserade fakta och fortfarande avser försöka driva igenom projektet, baserat på ett direkt 
undermåligt beslutsunderlag från 2015-16. Ofta är plagiat av 10 år gamla underlag, där stora delar 
är irrelevanta inför ny lagstiftning och vetenskapliga fakta. 
Underlaget innehåller huvudsakligen obevisade påståenden och subjektiva bedömningar som saknar
värde. Facit finns. Vindkraftsanläggningen i Grimsås inom kommunen avslöjar att den aggressiva 
internationella landgrabbingen får fatala hälsoeffekter för medborgarna. 
Bristen på fakta och mörkläggning av vindkraftverkens mest destruktiva effekter, i form av 
infraljud, lågfrekvent ljud, amplitudmodulerat ljud (AM), markvibrationer och turbulens, gör att 
underlaget ska betraktas så direkt vilseledande att prövningsprocessen ska avbrytas. 
Vetenskapliga fakta visar att dessa kraftiga energipulser och aerodynamiska flödesförändringar får  
destruktiva och irreparabla effekter på folkhälsan (sjukvårds- och medicinkostnader), barnens 
uppväxtmiljö (utveckling av organ och sinnen, talförmåga och studieresultat), regionalt klimat 
(minskad nederbörd), lokalt klimat (utebliven dagg, torka, skogsdöd), ökad emission av klimatgaser
(vibrationer i våtmarker och humus, CO2 och metan), minskat återupptag av CO2 (störd 
fotosyntes), störda ekosystem (nedsatt mykorrhiza-system), rubbad biologisk mångfald (slakt av 
naturliga predatorer, insektsskador), lägre tillväxt och hot mot den nationella och lokala 
skogsnäringen (uttorkning, insektsskador, lägre näringsomsättning, grundvattenbrist). 
Alla dessa destruktiva effekter innebär extrema kumulativa effekter, som är ekonomiskt ovärderliga
redan för ett enda projekt. Det är satt utom allt tvivel att begreppet ”förnybar” energi är passé och 
inte uppfyller de nya globala kriterierna för ”hållbar” eller ”klimatvänlig” energi. 
Denna typ av industriell energiproduktion i genuin kulturmiljö får skadliga effekter upp 10-25 km 
från maskinerna och raserar de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. 
De omöjliggör därmed möjligheterna att genomföra de höga ambitionerna i Agenda 2030.
Det är då  och nationalekonomiskt oförsvarbart att fortsätta prövningen, specifikt på projektnivå, 
innan man genomfört en nationell riskanalys. Sverige saknar en nationell strategi för vindkraft och 
det är inte demokratiskt försvarbart att åsidosätta Kap 6 Miljöbalken avseende strategiska beslut. 
I synnerhet som centralmakten förordar utbyggnad av 100 TWh, som kanske måste bli 125 TWh för
att klara effektbalansen vid låg vindtillgång och medföra stora ekonomiska och miljömässiga 
uppoffringar för att bygga ut kraftnäten. Än värre är det förslag som lagts fram till EU om sexfaldig 
utbyggnad av den europeiska vindkraften, som i ett värsta scenario kan få  självutplånande 
konsekvenser för hela unionen. Skogsdöden och rapporter om ohälsa i exploatörens hemland 
Tyskland, är varnande exempel. Här finns ett stort folkligt motstånd mot den extrema utbyggnaden, 
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från över 1000 lokala grupper, som försvarar sin hälsa och egendom och  där en delstat gått i täten 
för med krav på säkerhetsavstånd om 10*höjden, vilket motsvarar 2 km för de aktuella verken. 
Då har man ändå inte beaktat den tyska specialistläkargruppen Ärzte für Immissionsschutz, som 
fastslår att gränsen för hälsofarlig infraljudenergi (ohörbara luftpulser) ligger på 60 dB eller 10 km 
från ett enda verk. Det är då helkorkat att genomdriva svenska hälso- och miljöfarliga projekt , 
vars livslängd kan vara uppnådd inom några decennier och lämna irreparabla spår åt eftervärlden. 
Än så länge slipper bolagen att avlägsna fundament med armering, nedlagda kablar, geoduk i 
våtmarker och hårdpackade kranuppställningsplatser och vägar. Evig deponering.
Dessa signaler ska om något utlösa Miljöbalkens försiktighetsprincip. 
Vi ser också att projektet strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter enligt 
Artikel 8 Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag ….
Detta gäller även skydd mot intrång av lågfrekvent ljud, infraljud och markvibrationer som 
penetrerar fasader och når sovrum, med patologiska effekter på hjärta, hjärnor, lungor och blodkärl. 
Exploatören visar okunskap om föreliggande vetenskapliga fakta avseende medicinska effekter vid  
långtids-exponering eller möjligen sökt mörklägga riskerna. De ohörbara luftpulserna (infraljudet) 
når bostaden på tre sätt;

 direkt från hög ljudkälla
 indirekt efter reflektion från atmosfäriska skikt (2-8 km).
 indirekt när energierna penetrerar marken vid bostaden och omvandlas till vibrationer

och interagerar med lågfrekvent ljud, markvibrationer och invändiga resonanseffekter. 
De kumulativa effekterna när ljuden från 9 verk kommer i fas medför ytterligare förstärkning och  
en sammanhängande bullermatta långt utanför anläggningen (15 km, Finland). Detta leder till 
kraftigt pulserande luftstötar som överskrider de ovederhäftiga teoretiska beräkningarna med 25 dB 
(Michael West. Se avsnitt buller), som filtrerar bort större delen av ljudenergin <200 Hz och kapar 
alla ljudnivåer genom användning av medelvärden (dygn + plus långa sekvenser. För att beskriva 
verkligheten ska mätning göras inom ca 1 sekund då örats uppfattningsförmåga ligger <10 milli-
sekunder. 
De föråldrade beräkningsmodellerna är framtagna för markbundet trafikbuller och beaktar inte 
heller den direkta exponeringen från höga ljudkällor, som dels skickar starka krafter direkt mot 
marken och dels övergår till cylindrisk ljudutbredning (halverad dämpning, flerdubbel 
ljudutbredning)   och dels genom turbulenseffekterna bildar amplitudmodulerat ljud (AM) långt 
bortom de teoretiskt beräknade värden. Effekterna förstärks ytterligare 2-3 gånger i den 
förhärskande vindriktningen.
Ny australisk studie visar att dunkande ljud är hörbart över 3,5 km (Hansen, Nguyen, Zajamsek, 
Catcheside, Hansen), vilket visar att samtliga angivna beräkningar i Vimmelstorpsprojektet 
överskrids. Eftersom parken lagts så nära kommungränsen som man ansett möjligt, med stöd av de 
förlegade beräkningsmodellerna, har man placerat närmaste vindkraftverk på avståndet 890-1190 m
från 7 fastigheter i Käringanäsområdet inom Hylte kommun. Näst närmaste verk ligger på 
avstånden 1190-1430 m. Fyra fastigheter i byarna Lilla och Stora Skog är inte upptagna i 
beräkningarna (1,6 km). De är extra utsatta då ljuden reflekteras över sjön Yttern med halverad 
dämpning som följd. På Gislavedssidan är avstånden ännu kortare och ännu hälsofarligare då de 
drabbade bostäderna ligger i den förhärskande vindriktningen. 8 fastigheter inom Troneboområdet 
ligger inom 735-970 m. I Vimmelstorpsområdet drabbas 14 fastigheter av verk som närmast på 
770-1200 m och i flera fall samtliga övriga verk inom 2 km. Även här finns sjöar som förstärker 
utbredningen för byarna Sibbo och Sonaryd. Detta kan i bland få tortyrliknande effekt. 
Enligt delstatens Bayerns regelverk 10*verkshöjden eller 2000 m hade alla verken diskvalificerats.  
Avstånden redovisas i samrådsyttrandet.
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De boende i området är således utsatta för extrem överbelastning som kan betraktas som ett 
otillbörligt okontrollerat medicinskt experiment. De tyska specialistläkarnas rekommendationer för 
infraenergipulser om 10 km för ett enda verk är långt överskridna. Den tillåtna exponeringsnivån 
(dosrat) ska sänkas med 3 dB (USA=5 dB) per dubblerad exponeringstid. Med utgångspunkt från 
Arbetsmiljöverkets gränsvärde 80 dBA under högst 8 tim, uppnås dosrat 60 dB inom något år.  
Övergreppet berör i verkligheten mångdubbelt flera människor och når 1000-tals människor långt in
i centralorterna Skeppshult, Smålandsstenar, Reftele, Segerstad, Landeryd, Långaryd och 
Jälluntofta. 
Det är nu inte frågan om att bygga mer vindkraftverk på olämpliga platser, utan problemet 
är hur staten ska tillrättalägga redan gjorda misstag. 
Cynismen når än högre dimensioner när man läser rapporter från grundforskande studier som visar 
att infraljudsbelastning kan ge patologiska effekter på hjärnan. Detta måste utredas omgående.
(Appendix; Människans upplevelse)
MKB uppfyller inte heller EU:s vattendirektiv och dess svenska implementering avseende 
hydrologisk undersökning, förekomst av vattentäkter och tillrinningsområden. Även 
markvibrationernas och de hydrologiska effekterna på naturskyddsområden och våtmarker måste 
utvärderas.
Vad vi kan se uppfyller miljökonsekvensbeskrivning inte heller kravet på anmälan till 
Transportstyrelsen avseende riskanalys för anläggningens inverkan på inflygningsområden för 
flygplatsen i Smålandsstenar.
Det tyska företagets cyniska agerande motsäger deras beskrivning av sin egen kunskap och 
förträfflighet. De ansvariga undertecknarna borde vara väl medvetna om att den tyska läkar-
organisationen i ett Öppet brev varnat folkrepublikens regering för ohälsa och att den tyske 
forskaren Stephan Kaula, varnat för att den tyska befolkningen kan komma att bestå av ”trötta, 
irriterade och sjuka” människor. (Medicinska effekter, grundforskning. Se avsnitt buller)  
Det kan närmast betraktas som ett medvetet försök till egen vinning på bekostnad av de boendes 
hälsa och levnadsvillkor.
Hyckleriet är redan avslöjat gång efter gång. Ett exempel redovisades i tidskriften Sveriges Natur 
( 2020-06-11. Naturskyddsföreningen. https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/vindkraften-i-
stormens-oga/  )  .
En före detta generaldirektör för Energimyndigheten uppmanade en journalist att 
”besöka människor som bor intill snurror”. Journalisten tog honom på orden och besökte en 
anläggning i Småland. När han kliver ur bilen ”blir susandet påtagligt. Likt ett jetflygplan som taxar
några hundra meter bort, markerat av ett rytmiskt svischande. ... På väg ut ur området ser jag ett 
hus, så jag går för att se om någon bor där. Det ryker från en lövhög. En knapp kilometer där 
bakom, delvis dolt av höga granar, står tre kraftverk och snurrar. Ljudet är detsamma som uppe på 
höjden, om än mindre intensivt. En man möter mig på infarten. Han förklarar att han inte vill ställa 
upp med namn eller bild, men går med på en liten pratstund.
– Det var några samrådsmöten och så men det hela gick väldigt snabbt. Vi överklagade till högsta 
instans utan resultat. Då jag frågade Stena om de ville köpa mitt hus sade de nej. Nu har vi 
accepterat läget. Men det är skit. När solen står fel skickas skuggor in i huset så allt blinkar. Du 
skulle höra hur det låter med vinden åt andra hållet. Idyllen är förstörd”.
I annan lokal artikel svarade en skolgrabb på skolbusschaufförens fråga hur han upplevde 
vindkraften i Lemnhultsbygden. ”Tjoff…tjoff…tjoff…tjoff…tjoff - dag och natt och lika högt inne 
på rummet som ute på gården”. Vidare sa grabben att det var skönt att åka till skolan och vila lite 
ifrån tjoffandet.
I det tidigare nämnda Grimsås-fallet finns också människor som helst vill fly. De internationella 
finansdirektörerna är inte kontaktbara.
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De tyska exploatörerna är också väl medvetna om beräkningar som visar på högre medeltemperatur,
lägre nederbörd, massiv slakt av fladdermöss (300.000 /år), som bidrar till insektsskador, skogsdöd 
(30 % av total areal) och treårig torka som drabbat landet.
Att förringa effekterna på miljö-, klimat och ekosystem hör till den politiska vardagen. Här kan man
smita ut bakvägen utan straff. Men att åsidosätta människoras och det uppväxande släktets hälsa, 
enbart baserat på politiska dogmer, är mycket allvarligare och oförlåtligt. Här går gränsen, här ska 
man inte kunna gömma sig bakom förlegad ”praxis” och teknikaliska bluffar.   
För övrigt uppfyller anläggningen dessbättre inte heller Miljöbalkens kriterier för bästa teknik. 
Dagens vindkraftverk når redan 325 m (projekt Galatea, OX2, Hallandskusten) med 12 MW effekt 
och morgondagens verk nämns kunna nå 400 m med effekt om 20 MW och betydligt högre 
utnyttjande grad. 
https://www.nyteknik.se/energi/danmark-satsar-pa-20-mw-stora-vindkraftverk-6980956
Kanske sex gånger mer än de här planerade verken. EU talar om 50 MW-verk.
Utvecklingen har således också gjort denna park ekonomiskt olämplig. Det hörs redan röster för att 
begränsa vindkraften till ett fåtal men större anläggningar för att begränsa skadorna där 
befolkningen erbjuds ersättning för att flytta.  
Vindkraften bär inte sina kostnader för destruktiv påverkan av hälsa, miljö, klimat, ekosystem och 
skogsnäringen eller de extrema kraftnätsutbyggnaderna och kostnader för energilagring och backup 
vid ökad sannolikhet för effektbrist. 
Föreningen God Livsmiljö Hylte har därför i samverkan med riksföreningen Föreningen Svenskt 
Landskapsskydd, vänt sig till samtliga landets riksdagsledamöter och regering med hemställan om 
att först tillsätta en parlamentarisk delegation (Bilaga), som genomför riskanalys av vindkraftens 
sanna miljö- och ekonomiska effekter i enlighet med 

 Kap 6 MB, avseende strategiska dokument
 Kap 2, 2-31 MB, avseende kunskapskrav och försiktighet
 2 § punkt 2 och 4 Klimatlagen, avseende kriteriet för ”vetenskaplig grund och baseras på

relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”.
Vi har tid. Vi har ett överskott på 25,8 TWh.

God Livsmiljö Hylte hemställer därför att miljödelegationen Östergötland
• avslår ansökan om tillstånd för industriell vindkraftsindustri, projekt Vimmelstorp i

gränsområdet Gislaved-Hylte och
• stödjer våra krav till riksdag och regering om att tillsätta en parlamentarisk delegation, som

genomför riskanalys av vindkraftens hälso- och miljöeffekter i enlighet med ovan angiven
lagstiftning.

Ove

God Livsmiljö Hylte 
Dagsländevägen 27 
302 83 Halmstad 
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Appendix
Bemötande av brister och felaktiga påståenden i miljökonsekvensbeskrivningen för 
vindkraftspark Vimmelstorp.

Ansökan saknar helt redovisning av de senaste fem årens grundforskning om den kraftiga 
emissionen av infraljud, lågfrekvent ljud, amplitudmodulerat ljud (AM) och turbulens och 
de destruktiva effekter som påverkar folkhälsa (sjukvårdssektorn), uppväxtmiljö, klimat, 
ekosystem, biologisk mångfald och skogsnäringen.  
Ansökningsunderlaget är därmed så undermåligt att en seriös miljöprövning är omöjlig, varför 
projektet ska avvisas.

A. Hörbart ljud
Vi kan konstatera att bolaget cyniskt utelämnat våra vetenskapliga bevis i samrådsyttrandet 2017,
avseende bristerna i tillämpade beräknings- och mätmodeller, klagomål från andra anläggningar och
det förlegade sättet att använda dBA för de nya höghöjdsverken. Agerandet ska betraktas som
avsiktlig teknokratisk vilseledning av ljudbelastningen.
Detta har också sedan bekräftats i  WHO;s Guidelines for European Environmental Noise 2018,
som för första gången omfattar vindkraftsbuller. WHO har efter genomgång av vetenskapliga
rapporter fram till 2014, funnit att tillämpningen av dBA inte är lämpligt vid analys av
vindkraftsbuller, då det inte återger problemen med lågfrekvent ljud. Preliminär rekommendation
38,3 dBA fram till nytt regelverk.

dBA döljer verkligheten - Den mänskliga upplevelsen
Redan 2004-2007 konstaterade Pedersen/Persson-Waye (Sahlgrenska), i en klassiskt studie att 
vindkraftsbuller är 2-3 gånger mer störande än trafik- eller flygbuller, vid samma ljudnivå. Detta har
bekräftats i en rad internationella studier. 
Flera forskare (Kelley, Cooper, Persinger) har också konstaterat en känsel/upplevelsetröskel vid 50-
62 dB för ohörbara infraenergipulser och lågfrekvent ljud. Ca 30 dB lägre än hörtröskeln i det 
lågfrekventa området.  
Förmågan att uppfatta ljud är starkt individuellt. Antalet nervtrådar i hörselnerven från örat till 
hjärnan varierar mellan 15-20.000. Lägre frekvenser kräver högre ljudnivå för att höras. 
Människans hörselkurva är baserad på ett medelvärde för unga vuxna. Hälften av befolkningen är 
därmed känsligare för ljud än detta medelvärde. Äldre personer förlorar hörseln i högre frekvenser, 
vilket gör det lågfrekventa ljudet mer störande. Hörselkurvan saknar också relevans för barn, 
ungdom och personer med hörseldefekter. 2 % av befolkningen har en hörselkurva som ligger 12 
dBA under normalkurvan, vilket innebär att normalkurvan upplevs 3-4 gånger starkare. Max-ljuden 
blir då ännu mer stressande. I synnerhet under nattetid, från pulserande lågfrekvent ljud, då 
omgivningsbullret är lågt vid marknivå medan det råder full vindstyrka vid verkens rotorhöjd. 
Ljudnivån vid dessa frekvenser ökar 20-30 dB när det blåser över 8 m/s. En ökning med 8-10 dBA 
motsvarar en fördubbling av ljudupplevelsen. En höjning från 20 till 50 dBA upplevs därför 8 
gånger starkare. Vi vet att man inte kan vänja sig vid bullerstörningar, utan att de snarare blir 
sensibiliserande och förstärks. Vi vet att barnens talutveckling försämras och att detta hämmar 
studieresultat och yrkesutbildning. Störningseffekten förstärks när verken är synliga och ständigt 
påminner om negativa ljudupplevelse och frustration över intrångets förlust av rekreations-
möjligheter, barndomens landskapsbild, fastighetsvärden och framtid. Studie visar att denna 
irritation motsvarar störningsupplevelse om 2 dBA. 

Nedanstående bilder visar sedan länge kända fakta om hur dBA-beräkning filtrerar bort huvuddelen 
av skadligt lågfrekvent ljud och infraljud.   
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 Modelling sound propagation from a wind turbine under various atmospheric conditions (2018)  . 
Dietrich Heimann. Deutsches Institut für Physik der Atmosphäre, Tyskland.

Resultaten visar att den meteorologiska variationen leder till refraktion (nedböjning) och variationer
av ljudnivån vid marken, som ökar med avståndet.
Beräkning enligt Harmonoise-modellen, som är designad för väg- och järnvägsbuller, dvs. 
markbundna ljudkällor, är ”inte det bästa valet för vindkraftbuller”. Detta gäller då också den 
svenska modellen NORD2000, som kritiserats och ger 8 dBA för låga värden i det lågfrekventa 
ljudområdet enligt tre svenska studier. Hela infraljudsområdet är bortfiltrerat. Myndigheter, 
regering och domstolar har inte agerat, då det hade stoppat vindkraftsexploateringen. 
 3D-simulation of sound propagation through the wake of a wind turbine: impact of the diurnal   

variability. Dietrich Heimann, Antonia Englberger. Institut für Physik der Atmosphäre. Tyskland.
Ljudnivån nära marken ökas avsevärt av den atmosfäriska och ”wake”-inducerade nedåtböjningen 
av ljudvågorna på avstånd större än åtta gånger rotordiametern. Denna ökning är starkast på 
morgonen och på kvällen när den lokalt uppgår till 18 dB på långt avstånd. (”Wake”= turbulent 
undertrycksområde bakom verken. Kan nå 10 km från verken).

Bilden till vänster visar exempel på hur 
ljudnivån ökar med 6 dB vid 800 m och 
9 dB vid 1200 m och upp till avstånd 
över 2 km under lokal tid 18.00.
Studien ett pinsamt avslöjande av 
beräkningsmodellerna som utgår från 
markbundna ljudkällor och teoretisk 
sfärisk ljudutbredning med orealistisk 
dämpning med 6 dBA/dubblerat avstånd.
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• Consistent modelling of wind turbine noise propagation from source to receiver (2017)  
Emre Barlas, Wei Jun Zhu, Wen Zhong Shen, Kaya O. Dag, and Patrick Moriarty

Bilden till vänster visar att den extrema 
turbulensen medför en fördubblad vindhastighet 
från 1 km (4 m/s) till 2 km (9 m/s). 
Det leder i sin tur till en ljudnivåökning om 
5-6 dBA enligt den nedre bilden.
Den vänstra bilden visar också hur de turbulenta
luftmassorna får en uttorkande effekt på marken,
på stora avstånd, när torr varm luft med hög 
hastighet förs ner mot marken. Vilket dels 
förhindrar kondensation och daggbildning under
natt och tidig morgon och dels får en direkt 
uttorkande effekt under stor del av dagen.
Bilden stärker också hypotesen om

• dels motsatta risker för frostskador när 
kall luft pressas ned på våren

• dels ökade stormskador när kraftiga 
vindar träffar trädtopparna snett 
uppifrån.

Zhou et al. (2012) fann att vinden är starkare på 
natten än dagtid (ca 50%) och två gånger 
starkare på sommaren än vintern.

 Hörbar dunkning från vindkraftverk kan spridas upp till 3,5 km  .
Hansen, Nguyen, Zajamsek, Catcheside, Hansen. Australien.
http://www.sbwire.com/press-releases/advances-in-engineering-feature-audible-thumping-from-
wind-farms-can-travel-up-to-35-km-1280117.htm
Hörbart dunkande ljud uppfattades nattetid inomhus under 22 % av tiden på ett avstånd av 3,5 km.
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 En laboratoriestudie av effekterna av vindkraftsbuller på sömn.   Smith, Ögren, Thorsson,
Hussain-Alkhateeb, Pedersen, Forssén, Ageborg Morsing, Persson Waye. Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs Universitet.
Sömnförsök i laboratoriemiljö visade att vindkraftsljud orsakade sömnfördröjning och kortare tid
för djupsömn. Självrapporterad sömn bedömdes konsekvent sämre efter nätter med vindkraftsbuller
och individer som bodde nära vindkraftverk hade sämre självrapporterad sömn i referensgruppen.
Sanningen är dold.
Det kan noteras att det råder oklarhet om realismen i de inspelade vindkraftsljuden, avseende
lågfrekvent ljud och infraljud. dBA-beräkning är tveksamt. Störningsgraden skulle egentligen kunna
vara högre.
• Low-frequency noise from large wind turbines. M  ø  ller, Sejer Pedersen  . 

The Journal of the Acoustical Society of America 129, 3727 (2011);
https://doi.org/10.1121/1.3543957

Trots att A-viktade nivåer tillämpas ligger en väsentlig del av bullret vid låga frekvenser under 250 
Hz. Det är alltså ställt utom tvekan att den lågfrekventa delen av spektrumet spelar en viktig roll i 
bullerstörningen hos närboende.
Professor Møllers utvecklade en speciell mätapparat för lågfrekvent ljud. Hans professur indrogs 
under märkliga former. Han skulle även delta i inomhusmätningar som beslutats i ett fall där ägarna
och den kvinnliga personalen i ett intilliggande plantskola (650 m) fått sömn och menstruations-
störningar. Hans medverkan stoppades och markägarna tvingade företaget i konkurs. 
Se Boje Jenssens märkliga vittnesmål. Bilaga.

Exemplen visar att de tillämpade beräkningsmodellerna är oseriösa, gravt hälsofarliga och 
museimässiga. 
Vindkraftsutbyggnaden ha genomförts med vilseledande beräkningsmodeller som inte beskrivit 
sanningen om den extrema ljudenergin vid de allt högre verken.
Myndigheternas och domstolarnas rigida avvisning av vetenskapliga bevis och den nuvarande 
regeringens desperata försök att permanenta nuvarande ”praxis” (Förslag Naturvårdsverket) och 
avveckla vetorätten får anses vara ett mörkt kapitel i den svenska rättsstatens historia. 
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Beräkningsmodellerna behäftas därtill med en rad andra brister som inte beaktar meteorologiska 
effekter som medför temporärt höga max-värden (60 dBA), individuell känslighet och medicinska 
effekter på människor. T.ex.
 dBA-filtrering utesluter över ca 60 % av energiinnehållet. Detta var orealistiskt redan för 20 år 

sedan vid verkshöjden 30 m och är idag direkt missledande. En höjning av 10 dB lågfrekvent 
ljud (<20 Hz) ger endast en höjning av dBA-värdet med 0,2 enheter (Rich James).

 Olämplig tillämpning av medelvärden. Höga max-värden smetas ut som medelvärde, vilket är 
ologiskt då människans hörsel inte hör medelvärden.
1. Per dygn. Detta är direkt missledande då ljudnivån är högre nattetid.
2. Mätsekvens om 125 millisekunder. Normalt använda mätapparater beräknar medelvärde per 

125 millisekunder medan örat uppfattar ljud per 2 millisekunder. Amerikansk rapport (Bray/
James) visar att mätapparater som kan registrera ljud per 10 millisekunder redovisar ”peaks”
på ytterligare 5-7 dB. Dessutom reservation för mätapparater som baseras på 
mikrofonteknik, vilka ger mycket osäkra värden under 10 Hz. Idag rekommenderas 
mikrobarometerteknik i detta frekvensområde. Mätproblemet är globalt och känt av 
myndigheterna sedan länge. (Därtill interaktion med vibrationer).

 Gränsvärde för lågfrekvent ljud och infraljud saknas (Folkhälsomyndigheten). Lägsta värde vid 
31,5 Hz, medan problemen med infraenergi-påverkan ligger vid 1-3 Hz. Skillnaden mellan 
utomhus och inomhus-värden under 31,5 Hz är marginell eller 2-3 dB (Thorson, Persson-Waye).

 Beräkningsfel Nord2000. Utesluter 5-8 dBA lågfrekvent ljud. (Öhlund och Thorén).
 Beräkningsfel. Som standard tillämpas ”sfärisk utbredning” med dämpning 6 dBA/dubbelt 

avstånd, medan  lågfrekvent ljud och infraenergipulser från större verk övergår till cylindrisk 
ljuddämpning efter 700 m eller 3 dBA dämpning/dubblerat avstånd. Det får stor effekt efter 
1000 m (1000/2000/4000/8000 m).

 Beräkningsfel för medvindseffekter. Ger turbulens med band av höga pulserande ljudnivåer över
tredubbelt avstånd. Conny Larsson. Långtidsmätningar Dragarliden.

 Amplitudmodulerat ljud. Korta sekvenser (10 sek-5 min), mest nattetid. 5-8 dBA över 
beräkning.

 OAM. (Other Amplitudemodified). Nytt begrepp. Plus 2 dBA. Först mätbart efter 1000 m.
 Heigthened zones. Smala band av samverkande ljud i skärningspunkten mellan flera ljudkällor. 

Kan ge plus 8 dBA och är svåra att mäta. 
 Superverkens påverkan av Low Level Jet Winds. Som särskilt nattetid når vindhastigheter om 

10-20 m/s vid 100-500 m, medan vinden helt avtagit på marknivå. Nuvarande regel 8 m/s är 
orealistisk. 

 Effekter av inversion, refraktion, luftfuktighet, topografi, vattenytor (halverad dämpning), hård 
mark, intern placering av verk, snabba förändringar av vindhastighet och vindriktning, väder-
fronter, regn och hagelskurar, beläggning och slitage på vingar kan ge kumulativa max-effekter 
på 10-20 dBA. 

 När ljud från tre närliggande verk ligger i fas höjs ljudnivån med 5 dBA
 Beräkning sker vid 8 m/s. Vid 12 m/s är ljudnivån ca 30 dBA högre i det lågfrekventa 

ljudområdet.
 Nedisning. Kan ge höjd ljudnivå om 10 dBA.
 Invändig resonans. Ljudförstärkning inomhus om 2 dBA. 
 Vibrationer i samverkan med infraljud kan integrera och förstärka (Se avsnitt vibrationer)
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Infraljud - Ohörbara pulserande energivågor
Än värre är förnekelsen av de ohörbara pulserande infraenergivågorna (normalt benämnt 
"infraljud"<20 Hz) med extrem belastning i området 1-3 Hz, samt de interagerande effekterna med 
markvibrationerna som utgår från verkens fundament. Dessa innehåller nästan all fysisk energi mätt
i kraft/ytenhet. 
Alltfler rapporter visar allvarliga samband med patologiska och psykologiska effekter på 
människan.
Starkt oroade laboratoriestudier, visar att lågfrekvent ljud och infraenergi har skadliga effekter på 
hjärnan och verkar sammandragande på blodkärl etc. 
• Cesary Kasprzak konstaterade att hjärnaktiviteten och andningsfrekvensen minskade redan 

efter 20 minuter, vid exponering av vindkraftsljud som inspelats på 750 m (EEG-studier).
• Cristian-Friedrich Vahl. Tysk kardiolog, har visat att kapaciteten hos hjärtmuskelceller sjönk 

med 20 % vid exponering av infraljud.
• Mariana Alves-Pereira, et al. Portugisiska forskare, har under lång tid studerat infraljud, och 

konstaterat att personer som exponerats för infraljud från olika tekniska bullerkällor får 
förtjockad hjärtsäck och lungvävnad, men också förändringar i hjärnan som normalt uppstår hos 
äldre.
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf

Bilder till vänster: 
Förtjockad pericarda (hjärtsäck) till höger.

Bilder till vänster: 
Förtjockad lungvävnad (alveol). 
Normal till vänster.

• Eric Zou (USA, 2017), samkörde tre offentliga databaser under ett tiotal år, avseende 
vindkrafts-utbyggnad, dödsorsaker och vindriktning inom 820 counties. Han fann signifikanta 
samband mellan vindkraftsutbyggnaden och självmordsstatistiken. Signifikansen ökade för äldre
män och de som bodde i den förhärskande vindriktningen. Upp till 25 km.

• Ärzte für Immissionsschutz, tysk specialistläkargrupp, kräver ofiltrerade mätvärden och 
anger gränsvärdet för hälsa till 60 dBZ, eller ca 10 km säkerhetsavstånd för ett enda verk.  
Organisationen har i ett Öppet Brev varnat den tyska regeringen för riskerna.

• Stephan Kaula, tysk forskare har konstaterat att utvecklingen måste brytas för att landet inte 
ska bebos av en ”trött, irriterad och sjuk befolkning”. 

• Omar Marcillo, et al uppmätte infraljud från en vindkraftspark på 90 km från anläggning  med 
60 st 1,5 MW-verk. (USA, 2014). Toppar vid 0,9 Hz (vingarnas tornpassage) och dess övertoner
karaktäriserade spektrumet för infraljud. Vindparkens ljud, utbredning och registrering på långa 
avstånd kan vara relaterat till det atmosfäriska gränsskiktets egenskaper. Först under stabila 
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förhållanden, mestadels på kvällen är vindar mycket skiktade, vilket ökar produktionen av tungt 
ljud. För det andra kan nattliga atmosfäriska förhållanden skapa vågledare på låg höjd (något 
hundratal meter) som möjliggör långväga utbredning. För det tredje, kännetecknas natt och 
tidiga morgontimmar av minskat bakgrundsljud som förbättrar detekterbarheten.

• Arbetsmiljö. Två kända studier (Japan och Iran) visar att underhållspersonal vid 
vindkraftsparker har sämre hälsostatus än annan personal.

• Thomas Lindblad (2017) berättar om infraljud - på gott och ont. Gå in vid 25.00 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=wl45IJ4h-y8
Thomas Lindblad är Professor Emeritus, KTH. Experimentalfysiker. Kärnfysiker.

• Finska mätningar, visar att vindkraftsparkerna bildar en sammanhängande bullermatta av 
infraljud, som drabbar en tredjedel av befolkningen (Österbotten och Västra Finland). De  år nu 
långt in i centralorterna. En epidemiologisk studie visade ökande sjukdomssymptom mot 15 km.  

Aunio Group Finland
https://syte.fi/2019/03/22/tuulivoimaloiden-infraaanen-
leviamisalue-on-laajentunut-nopeasti-suomessa-vuosina-
2016-2017/
7 mätstationer. Kontinuerliga mätningar.
https://www.auniogroup.com/infrasound-on-map/ 

• Wind turbine low frequency and infrasound propagation and sound pressure level
calculations at dwellings. Keith, Daigle and Stinson. 
The Journal of the Acoustical Society of America 144, 981 (2018)
Studien visar hur infraljud utbreder sig i vågor över 25 km med återkommande höga energipulser. 
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Det värsta är att centrala departement inte reagerar på vetenskapliga fakta som signalerar att 
infraljud har skadliga effekter vid långtidsexponering. Mörkläggningen av fakta tenderar att bli en 
politisk skandal.
Det ska noteras att ljudnivåer och vibrationer är särskilt höga under den extra belastning som 
uppstår när vindhastighet eller vindriktning ändras (både acceleration och retardation) eller vid 
konstanta vindhastigheter >12 m/s. Det handlar då om dubblerad infraljudeffekt. Karaktäristiskt för 
infraenergistötarna är att de snabbt övergår till s.k. cylindrisk ljudutbredning, vilket innebär att 
dämpningen halveras till 3 dB/varje dubblering av avståndet, mot normalt 6 dB. 
Andra lokala förutsättningar, reflexion över vatten och isytor har också betydelse, vilket gäller för 
Vimmelstorpsparken. Höga infraljudsnivåer finns dessutom i många arbetsmiljöer, vilket förstärker 
de kumulativa effekterna. Kroppen får aldrig vila.
En omräkning av Arbetsmiljöverkets regelverk för infraljud tyder på att gränsen för acceptabel dos 
vid långtidsexponering ligger under två år. Då har inte effekterna för barnens utveckling 
utvärderats. Hänsyn måste tas till att deras kroppsorgan och sinnen är under utveckling fram till 12 
års ålder. 

ACTES DU COLLOQUE 
DU 16 NOVEMBRE 2018.
Fransk konferens om 
hälsorisker vid vindkraftverk.
Acceptabel dos 40 dB nås 
redan inom två år, med 
utgångspunkt från regelverk 
som gäller för arbetsmiljön. 
De  tyska läkarspecialisternas 
rekommendation 60 dB, långt
tidigare. 

Amplitudmodulerat ljud- AM
Consistent modelling of wind turbine noise propagation from source to receiver
Emre Barlas, Wei Jun Zhu, Wen Zhong Shen, Kaya O. Dag, and Patrick Moriarty

Bilden visar ökande 
AM-ljud över 2 km vid 
de turbulenta som 
uppstår vid allt längre 
avstånd.
Turbulenseffekter 
förekommer upp till 10 
km.  Därtill extra 
frekvent och störande på
nattetid.
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Samma resultat har redovisats i svensk långtidsmätning (Uppsala Universitet, Conny Larsson, 
2014), som föreslog att gränsvärdet skulle sänkas till 35 dBA. Mätningarna visade också att 
ljudutbredningen var 3 gånger längre i vindriktningen än vad som beräknats för ett teoretisk felaktig
cirkelmodell. Studien kastades i papperskorgen av Naturvårdsverket utan godtagbar motivering, då 
det hade omöjliggjort all exploatering av de sydsvenska tätbefolkade kulturbygderna.
Detta diskvalificerar också ljudberäkningarna i projekt Vimmelstorp.

Vibrationer
Tysk-grekiska geologiska institut rapporterar kraftiga markvibrationer som interagerar med de 
luftburna pulserande infraenergivågorna och förstärker ljudnivåerna inomhus.
Infraljud reflekteras också från atmosfäriska lager och når marken längre bort från ljudkällan. 
(Koreansk studie). Vibrationer och luftburet infraljud orsakar egensvängningar i byggnads-
konstruktioner som kan höja ljudnivån inomhus med 2 dBA (Tysk-grekisk studie). 
Ljudet kan också förstärkas inomhus genom resonans, om bostadens mått sammanfaller med 
ljudens våglängder. Redovisas ej i MKB.
• The Industrial Wind Turbine Seismic Source - (Industriella vindkraftsanläggningar är 

seismiska källor). Michael West, P. Geofysiker, B.SC., GDM. Kanada. June 2019. Översättning;
Introduktion
Trots deras generellt positiva rykte som källor till ren, säker energi, har industriella vindkrafts-
anläggningar (IVKP) sina kritiker. I flera år har invånare som bor i närheten av IVKP rapporterat 
en mängd fysiska åkommor som de tillskriver ljud och vibrationer som härrör från vindkraftverk 
(Kelley, 1985; CBC.ca, 2011). Bullerregler, skyddsavstånd och andra föreskrifter som tillämpas på
IVKP verkar vara baserade på analysmetoder som används historiskt för industriella 
tillämpningar, där buller tenderar att vara konstant eller halvkonstant och inom det hörbara 
intervallet. Bullret som genereras av IVKP är helt annorlunda – pulserande (”peaks”) och hög 
amplitud - som från en seismisk källpuls och hittas främst i låga frekvenser som inte kan upptäckas 
av mänsklig hörsel (dvs. infraljud eller "under hörselkurvan"). Den här artikeln tittar på signalerna
som genereras av IVKP ur en geofysikers synvinkel…

Pulsen rör sig nedför stödpelaren och genom markytan som visas, medan luftpulsen rör sig direkt genom
luften. Seismiska pulser och luftvågor sprider sig sfäriskt utåt i alla riktningar medan amplitudhöjden för
luftvågen kan vara högre i motvind. Flera ekon av pulsen anländer vid olika tidpunkter på olika vägar för

att skapa tidsserien (Not. Skalan till höger i bilden) på geofonmottagaren genom en summering.
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Slutsatser
Analysen av de operativa IVKP:erna på marken och seismiska- och luftpulsinspelningar bekräftar 
att stora industriella vindkraftverk fungerar som seismiska källor som skapar lågfrekvenspulser 
ungefär en gång per sekund. Den hörbara delen av luftpulsen låter som "whump", så enligt 
geofysisk industritradition bör vi kalla IVKP för en "whumper"-seismisk källa (i motsats till en 
”thumper” eller ”puffer” som kräver en snabbare stigningstid på pulsen). Det mesta av pulsens 
amplitud finns vid frekvenser under det hörbara intervallet, så en person som stannar vid 
vägkanten för att lyssna på en IVKP kanske inte hör något och kommer troligtvis att tro att de inte 
alls avger något betydande "buller".
Två aspekter av IVKP-genererat buller verkar inte ha medtagits tillräckligt vid skapandet av regler 
för IVKP-industrin: 
 att bullret innehåller många falska, höga amplitudspikar, och 
 att det huvudsakligen finns i de låga, infrasoniska frekvenserna. En impulsiv ljudkälla, t.ex. en 

IVKP, kräver amplitudmätningar under kort tidsfönster som 1 sekund och liten eller inga 
medelvärdesdata vid analys. Långa analystidsfönster och medelvärdesamplitud över 1/3 
oktavbands frekvensområden är en akustisk industri-testmetod som endast är lämplig för 
högfrekventa "roterande" maskiner som dieselgeneratorer eller fräsmaskiner. Nuvarande 
myndighetsregler i Ontario inkluderar inte testfrekvenser lägre än 31,5 Hz. Analysmetoder för 
"buller" för reglering av IVKP:er bör revideras så att de inkluderar alla låga frekvenser som 
skapats av IVKP:erna eftersom lågfrekvenshändelserna innehåller mest effekt och högsta 
amplituder.

Omvandling av icke-viktade topppulsamplituder från mikrofoninspelningen i figur 9, vid 550 meters
avstånd och vindhastigheten 5,6 m/s (20 kph=km/h) inklusive hela frekvensområdet till 1 Hz, 
avslöjade toppljudtrycksnivåer på 65 dB eller mer. Dessutom bör SPL-bullergränsvärden inte ökas 
med ökad vindhastighet eftersom det inte är meningsfullt. Regeringar och myndigheter som har till 
uppgift att reglera IVKP-installationer bör granska och se över sina beräkningsmodeller 
(Notering: Inklusive mätmodeller), så att föreskrifter som på ett tillförlitligt sätt skyddar hälsan för 
människor och djur som bor i närheten av IVKP kan implementeras.
Notering: Enligt annan studie lär toppljudtrycksnivån vid 12 m/s då vara 30-40 dB högre.
Wests slutsatser talar för sig själv. Ytterligare en ärlig forskare som utgår från verkligheten,
människans hörselsystem, och underkänner de teoretiska beräkningsmodeller som mörklägger de
kraftiga och pulserande pulserna i det ohälsosamma infraljudsområdet.

Den mänskliga upplevelsen
Redan 2004-2007 konstaterade Pedersen/Persson-Waye, i en klassiskt studie att vindkraftsbuller är 
2-3 gånger mer störande än trafik- eller flygbuller, vid samma ljudnivå. Detta har bekräftats i en rad
internationella studier. 
Flera forskare (Kelley, Cooper) har nu också konstaterat en känsel/upplevelsetröskel vid 50-62 dB 
för ohörbara infraenergipulser och lågfrekvent ljud. 
Förmågan att uppfatta ljud är starkt individuellt. Antalet nervtrådar i hörselnerven från örat till 
hjärnan varierar mellan 15-20.000. Lägre frekvenser kräver högre ljudnivå för att höras. 
Människans hörselkurva är baserad på ett medelvärde för unga vuxna. Hälften av befolkningen är 
därmed känsligare för ljud. Äldre personer förlorar hörsel i högre frekvenser, vilket gör det 
lågfrekventa ljudet mer störande. Hörselkurvan saknar också relevans för barn, ungdom och 
personer med hörseldefekter. 2 % av befolkningen har en hörselkurva som ligger 12 dBA under 
normalkurvan, vilket innebär att normalkurvan upplevs 3-4 gånger starkare. Max-ljuden blir då 
ännu mer stressande. I synnerhet under nattetid, från pulserande lågfrekvent ljud när 
omgivningsbullret är lågt. Ljudnivån vid dessa frekvenser ökar 20-30 dB när det blåser över 8 m/s. 
En ökning med 8-10 dBA motsvarar en fördubbling av ljudupplevelsen. En höjning från 20 till 50 
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dBA upplevs därför 8 gånger starkare.  Vi vet att man inte kan vänja sig vid bullerstörningar utan 
att de snarare blir sensibiliserande och förstärks. Vi vet att barnens talutveckling försämras och att 
detta hämmar studieresultat och yrkesutbildning. Störningseffekten förstärks när verken är synliga 
och ständigt påminner om negativa ljudupplevelse och frustration över intrångets förlust av 
rekreationsmöjligheter, barndomens landskapsbild, fastighetsvärden och framtid. Vi är starkt oroade
av laboratoriestudier, som visar att lågfrekvent ljud och infraenergi har skadliga effekter på hjärnan 
och verkar sammandragande på blodkärl etc. 
 C. Kasprzak har studerat hur infraljud från vindkraftverk (< 20 Hz) påverkar förändringar av 

hjärnans EEG-signaler. Ljud inspelades på ett avstånd av 750 meter från ett vindkraftverk och 
frekvenser över 20 Hz utsorterades. Effekten av en 20 minuter lång infraljudsexponering 
undersöktes. Analys av EEG-signalerna visade ändringar i EEG-mönstren och reducering av 
hjärnans aktivitet under de fyra olika sömnfaserna

 Vaket tillstånd. Thetavågor med en frekvens av 4–7 Hz.
 Sömnfas 1. Alfavågor med en frekvens av 8–12 Hz.
 Sömnfas 2. Betavågor med en frekvens av 12–16 Hz.
 Sömnfas 3. Djupsömn. Mycket långsamma och kraftiga deltavågor på 1–3 Hz.
De normala värdena återvände efter att bullerexponeringen avbröts.
Det ska noteras att experimentet varade i 20 minuter. Det finns således anledning att befara att 
effekterna är betydligt större för personer som permanent utsätts för detta ljud och i synnerhet från 
större vindkraftsparker. 
Det kan inte uteslutas att kombination av nevrofysisk stress och återkommande sömnstörningar är 
orsak till de varierande hälsoproblem som drabbar de som är ständigt utsatta. Effekter av 
amplitudmodulerat ljud eller OAM bör också utvärderas.
 Tyska läkarförbundet har 2014-12-14, redovisat material om studier av infraljud. Större verk
med längre vingar och högre vindhastigheter ger kraftigt infraljud
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2014/12/141216_
%C3%84rzteforum_Abstand1.pdf
Här sägs att patogena effekter av lågfrekventa ljudvågor är frikopplat från normala upplevelser på 
grund av att ljuduppfattningen inte bara är begränsad till hörseln. Idag är det känt att uppfattning 
kan påvisas i de yttre hårcellerna i innerörat (OHCs) och balansorganen. Denna bearbetning kan 
upptäckas vid EEG‐undersökningar och resultera i sjukdomssymtom (Ising 1978, Kasprzak 2010, 
Krahé 2010, Holstein 2011). Båda dessa extraaurala mekanismer har visat sig mycket 
känsligare för infraljud än den normala hörselfunktionen.
Yttre hårceller (OHCs) har vid 10 Hz en uppfattningströskel vid 60 dB, vilket är 35 dB känsligare 
än innerörat. Balansorganen har en påverkanströskel vid 75 dB eller 20 dB känsligare än innerörat 
vid 10 Hz.
Det innebär att infraljud från ett vindkraftverk med källjudet 106 dBA påverkar de yttre hårcellerna 
på 10 km (10 Hz, 60 dB) och det vestibulära systemet (balansorganet) på 7 km (16 Hz, 60 dB).
Det ligger också i nivå med den upplevelsetröskel på 51-61 dB som redovisats av Kelley (1985) och
Cooper (2014).
 Svenska forskare (Persson Waye, Rylander) redovisade redan 2001 uppkomst av irritation, 

störd koncentration och sömn, vid exponering av lågfrekvent buller.
 Infrasound increases intracellular calcium concentration and induces apoptosis in hippocampi of

adult rats. Liu Z   et al 2012  . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21946944  .  
Kortfattat visas att en period av infraljudsexponering (90 resp. 130 dB, 2 tim/dag) inducerades 
apoptos (celldöd) och höjda Ca-nivåer i hippocampus, vilket tyder på att infraljud kan orsaka skador
på det centrala nervsystemet (CNS). 
Notering: Hjärnans signalsystem baseras på elektronutbyte mellan Ca-joner. Dessa effekter samt 
påverkan av immunsystemet rapporteras i andra rapporter.
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 Involvement of cannabinoid receptors in infrasonic noise-induced neurnal impairment. 
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2015 aug 9; 47 (8): 647-53. Epub 2015 9 juni.
http://www.pubpdf.com/pub/24002225/Glial-cell-expressed-mechanosensitive-channel-TRPV4
mediates-infrasound-induced-neuronal-impairment.
”Överdriven exponering för infraljud, en typ av lågfrekvent men högintensivt ljudbuller som 
genereras av tunga transporter och maskiner, kan orsaka vibroakustisk sjukdom som är en 
progressiv och systemisk sjukdom och resulterar slutligen i dysfunktion i centrala nervsystemet. 
Våra tidigare studier har visat att glialcellmedierad inflammation kan bidra till infraljuds-
inducerad neuronal försämring. Här visar vi att cannabinoidreceptorer (CB) kan vara involverade 
i infraljudsinducerad neuronskada”. Alltmer grundforskning visar att fortsatt förnekelse av 
portugisiska rapporter om vibroakustiskt syndrom är ohållbar.
 Altered cortical and subcortical connectivity due to infrasound administered near the
hearing threshold ± Evidence from fMRI.  Weichenberger et al, 2017-04-12. Studien är baserad 
på Funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), en röntgenologisk metod, som löpande visar 
röntgenbilder vid neurologisk aktivitet i olika hjärncentra. Rapporten är starkt oroande och 
konstaterar bl.a. Påverkan av dessa hjärnområden som reaktion på infraljud under eller nära 
hörseltröskeln, kan sålunda spegla en initial stressrespons av kroppen. Främjad symtombildning 
efter upprepad stimulering är en ytterligare riskfaktor.
 Chronic exposure to low frequency noise at moderate levels causes impaired balance in
mice. Ohgami et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22768129
Lågfrekvent ljud (LFN) rapporteras påverka balansen hos människor. Forskarna undersökte om
kronisk exponering av LFN vid en måttlig nivå på 70 dB SPL påverkar det vestibulära balans
systemet hos möss. Mössen exponerades under 1 månad vid 100 Hz på ett avstånd av 10-20 cm.
Beteendeanalyser m.m. visade försämringar i balans i LFN-exponerade möss men inte hos icke-
exponerade möss. Immunohistokemisk analys visade ett minskat antal vestibulära hårceller och
ökade nivåer av oxidativ stress. Resultatet visade vikten av att överväga risken för obalans vid
kronisk exponering för LFN på en måttlig nivå.
 Estimation of environmental low frequency noise– a comparison of previous suggestions 
and the new Swedish recommendation. Kerstin Persson-Waye. 
Modulationsfrekvenserna 1 Hz, 6 Hz och 2,5 Hz visade ha en negativ inverkan på prestanda
(Benton och Leventhall 1986), reducerad vakenhet (Landström et al. 1985) respektive
negativ effekt på sömnighet (Persson et al. 1993). Landström et al. (1996) fann sedan att
modulationsfrekvenser på ca 3 Hz var mest störande vid lågfrekventa ljud. Resultatet stöddes i en
ny studie där personer som kunde anpassa sig till det mest behagliga ljudet undviker intervallet 
3 till 5 Hz (Bengtsson et al 2004). I enlighet med resultat som erhållits av Zwicker och Fastl (1999).
 Flera rapporter visar att den individuella ljudkänsligheten har mycket stor betydelse för 
belastning av lågfrekvent ljud. Detta visades i rapporten Low frequency noise enhances cortisol 
among noise sensitive subjects during work performance. Waye KP, Bengtsson J, Rylander R, 
Hucklebridge F, Evans P, Clow A.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11833738
Två grupper testades vid 40 dBA lågfrekvent respektive normalt referensljud. Den ljudkänsliga 
gruppen visade mer stresspåverkan och störning av lågfrekvent ljud.
 Ett 40-tal liknande rapporter har sammanställts i länkarna 
http://www.aweo.org/infrasound.htm
http://docs.wind-watch.org/Infrasound-wind-turbines-4-August-2015.pdf
Infraljud och Lågfrekvent ljud vid industriella vindkraftverk, Juli 2015. Rapporten är sammanställd
för en ”Multi-municipal Wind Turbine Working Group”.
 Dessutom bör långtidseffekter som diskuteras i portugisiska rapporter om begreppet Vibro
Acoustic Disease beaktas. 
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Portugisisk rapport. Clinical Protocol for Evaluating Pathology Induced by Low Frequency 
Noise Exposure.
http://docs.wind-watch.org/Euronoise2015-000601.pdf
Fyra portugisiska forskare C. Branco (Patolog), M. Alves-Pereira (Ph.D. Biomedical Engineer), A. 
Pimenta (Neurolog) och J. Ferreira (Pneumolog) har under lång tid studerat påverkan av infra- och 
lågfrekvent ljud (ILFN). Bl.a. på personer som levt intill vindkraftverk. Rapporten presenterades på 
den årliga konferensen för bullerforskning, Euronoise 2015.  
Forskarna har fastställt en rad indikationer på ILFN-påverkan (med reservation för icke medicinsk 
kompetens).
 När förtjockad hinna runt hjärtat (pericardia) observeras genom ekokardiografi och ingen 

medföljande diastoliskt dysfunktion finns, tyder det på betydande ILFN-exponering. 
 Pannlobsförändringar i hjärnan har observerats hos ILFN-exponerade individer, som liknar dem 

hos äldre och hos patienter med degenerativa processer.
 Undersökningar av hjärnstammen kan visa om patienten har dysfunktioner som kan kopplas till 

ILFN. Nervcentrum för andning sitter i hjärnstammen. ILFN-exponerade individer visar delvis 
nedsatta autonoma andningsreflexer.

 Bronkoskopi.  Hos patienter med vibroakustiskt syndrom (VAD) observeras missbildningar i 
luftstrupen och bronkerna. Studier av biopsier avslöjar samma funktioner som iakttagits för 
ILFN-exponerade människor. På senare tid kan röstakustisk analys komplettera ovanstående 
diagnoser.

 Hemostas och koaguleringsparametrar. Vid extrem stressmiljö har förhöjd hyperkoagulering 
dokumenterats. Hos ILFN-exponerade individer observerades spontan trombocytaggregation i de
mest allvarliga fallen. Dessa värden är också onormalt höga hos alla VAD patienter.

 Immunologiska parametrar och autoimmuna sjukdomar. Särskilt kollagena sjukdomar, är vanligt
bland de mer ILFN-exponerade individerna. Vid djurförsök sågs att ILFN-exponering ger 
tidigare debut och högre dödlighet än hos den icke-bullerexponerade kontrollgruppen.

 För diagnos måste en omfattande historik av patientens bullerexponering göras om patientens 
symptom är förknippade med alltför höga ILFN. Även i prognostiskt syfte. Historiken ska börja 
med fostrets exponering, som beror på moderns yrke och bostadsvillkor. Exponering under 
barndomen är viktig med tanke på de cellulära processer som inträffar under människans fysiska 
och känslomässiga tillväxt. Sovrummets förhållande till bullriga miljöer, yrkesmässiga 
exponeringar och olika typer av fritidsbuller måste också beaktas.

• Risker för hörselskador på foster. Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet har i en 
studie redovisat att risken för hörselskador hos barn ökar med 80 procent om deras mödrar under 
graviditeten arbetar i miljöer med höga bullernivåer.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/foster-kan-skadas-av-hogt-buller
Det är i den 26:e graviditetsveckan som hörselorganen utvecklas och blivande mammor som arbetar
med en bullerexponering på över 85 decibel kan få barn med försämrad hörsel. Studien baserades 
på 1,4 miljoner barn födda mellan 1986 och 2008. Det bör noteras att effekter av infraljud inte 
studerades och att en vuxen människa som  påverkas av infraljud från vindkraftverk upplever 
obehag redan vid ca 60 dB enligt Kelleys NASA-studie av det första 2 MW-verket i USA (1985). 
Detta har nyligen ”återupptäckts” av Steven Cooper Australien 2014. Ljudstyrka och max-värden 
förstärks vid högre vindhastigheter och av flera samverkande verk.
 Finska mätningar med mikrobarteknik   visar 90 dB infraenergi vid 1,5 km, 80 dB vid 15 km och
75 dB vid 45 km. Dessa uppgifter måste utvärderas på den svenska sidan och för att utvärdera 
riskerna och revidera regelverket. 
 långvarig exponering ger effekter vid lägre ljudnivåer. Arbetsmiljölagstiftningens begrepp 
halveringsnivå, för bedömning av tillåten dos-nivå vid långvarig exponering måste tillämpas. 
Halveringsnivån anges ligga mellan 3 dBA (Sverige) och 5 dBA (USA). Det innebär att 
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exponeringstiden ska halveras om en person exponeras för en ökad ljudnivå med 3-5 dBA. De 
faktiska höjningarna över bakgrundsljudet är ofta 20-30 dB i frekvensområdet 1-200 Hz. Dessa 
dosnivåeffekter måste utvärderas av Folkhälsomyndigheten.  

Vi kan således konstatera att tillräckliga bevis nu finns för allvarliga hälsoeffekter vid långsiktig 
exponering av vindkraftsbuller och infraenergipulser. Detta innebär att Miljöbalkens 
försiktighetsprincip måste tillämpas och att projektet ska avvecklas.
Detta krav förstärks i Regeringens Lagrådsremiss – Miljöbedömningar, 27 april 2017, avseende
implementering av EU:s tilläggsdirektiv i Miljöbalken. Regeringen instämmer med 
Folkhälsomyndigheten, om att   ”såväl akuta som långsiktiga effekter samt kumulativa eller samlade  
effekter på människors hälsa är viktiga och bör lyftas fram”  .   
Dessa metod- och instrumentfel utgör också bevis på att det finns en rad ytterligare felaktigheter 
som medför extrema ljudpulser som inte redovisas i beräkningarna. 
De medicinska experterna är eniga om att dessa plötsliga pulser är mer störande för sömnen än 
ljudnivån i sig. Det räcker med en enda pulsstöt för att avbryta den viktiga djupsömnen och för att 
inte vakna utsövd på morgonen. (T.ex en AM-sekvens på någon minut).
Ett enda uppvaknande kan innebära stora svårigheter eller helt spoliera möjligheten att somna om. 
Mörkläggningen av den kraftigt pulserande akustiska energin i frekvensområdet <3 Hz (ohörbart 
”infraljud”) är en fatal teknokratisk bluff. Problemen har presenterats för Statsrådsberedningen i 
skrivelse 2019-09-18. Bilaga.

Felaktiga påståenden
5.1 Verksamhetens syfte 
Denna energikälla är oändligt förnybar. 

Kommentar: Irrelevant om den medför ohälsa och ekologisk katastrof
Omvandlingen till elkraft sker i princip helt utsläpps- och fossilfritt. Det finns mål för utbyggnad av förnybar elkraftproduktion samt 
minskning av växthusgasutsläpp både på global nivå, inom EU och nationellt. Verksamheten stämmer väl överens med samtliga 
dessa mål. 
Vindkraft i drift ger inte upphov till några utsläpp av koldioxid, partiklar och andra föroreningar vilket gör den till en av de renaste 
energikällorna. 

Kommentar: Vilseledande. Anläggningens kumulativa markvibrationer orsakar indirekta utsläpp 
av CO2, metan och NO2 ur våtmarker och skogarnas humusskikt. Metan har 30-faldig negativ 
klimateffekt. Kompaktare ytskikt hämmar mikroorganismernas symbios med trädens rötter, samt  
upptagning av nederbörd, vilket leder till lägre tillväxt. Turbulenseffekter medför uttorkning och 
minskad tillväxt (Kinesisk satellitstudie). Ej redovisat.
……..under den tekniska livslängden på minst 20 år. 
Kommentar: Globalt slöseri med naturvärden, på bekostnad av lokalbefolkningens levnadsvillkor.

6.1 Planerad verksamhet 
Projekt Vimmelstorp omfattar 9 vindkraftverk, vart och ett med en maximal totalhöjd på 200 meter. 
Den tekniska utvecklingen inom vindkraftsbranschen går snabbt framåt. Den slutliga utformningen av parken samt vilka verk bolaget
väljer att uppföra avgörs i samband med detaljprojekteringen. Beräknat utifrån de vindkraftverk som finns på marknaden idag 
kommer verken att ha en uteffekt på ca 3-6 MW vardera. Storlek och effekt varierar något mellan leverantörerna.

Kommentar: Den luddiga beskrivningen av verkstorlek, effekt och fabrikat innebär att effekterna 
av  infraljud, lågfrekvent ljud, AM-ljud, markvibrationer och turbulens ytterligare kan ha 
underskattats p.g.a. felaktigt källjud. 
Medelvindhastigheten i området beräknas uppgå till 7 m/s vid 137 meters navhöjd. Med totalt 9 vindkraftverk ger detta en beräknad 
årlig elproduktion på ca 104 600 MWh. Produktionen motsvarar den årliga elförbrukningen för ca 5 200 villor med en förbrukning 
om 20 000 kWh/år. 
Kommentar: Med motsvarande kapitalinsats kan man uppnå stora energieffektiviseringar. Solenergi på 
bostäderna minimerar behovet av vindkraft. Krav finns redan på att nya bostäder ska vara energineutrala.    

Fastigheterna där vindkraftverken planeras ägs av privatpersoner samt ett lokalt skogsbolag med vilka 
nyttjanderättsavtal har upprättats. Avtal har även tecknats med ägarna till de fastigheter där servicevägar planeras. 
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Kommentar: Fastighetsägarna har inte informerats om riskerna med infraljud, lågfrekvent ljud, 
AM-ljud, markvibrationer och turbulens, på egen skog och intrång på andra närliggande 
skogsägares marker, samt förluster av fastighetsvärden, förlorad rådighet och livskvalitet. 
Hälsoriskerna har inte redovisats.   
 
6.2 Teknisk beskrivning 
Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens gällande föreskrifter. Detta innebär i dagsläget att de yttre 
vindkraftverken i anläggningen markeras med högintensivt, vitt blinkande ljus. Övriga verk ska ha lågintensiv, röd belysning. 

Kommentar: Anmälan till Transportstyrelsen om flyghinderutredning omnämns inte.
Effekterna av det högintensiva, blinkande, vita ljuset på det insektslivet har inte påtalats. 

Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av servicevägar, anläggning av uppställningsplatser och logistikytor, internt 
elnät, transformator- och kopplingsstationer samt service-byggnader. Det interna vägnätet kommer att uppgå till totalt ca 9,5 km, 
varav 3,2 km utgörs av befintliga vägar av god kvalitet. 4,6 km utgörs av befintliga vägar i behov av breddning och/eller 
förstärkning och 1,7 km utgörs av ny väg. Bredden på vägarna bör uppgå till 4,5-5 meter vid rak-sträckor. Till vägarnas bredd 
tillkommer slänter och avverkning längs med vägens sidor. En preliminär plan för vägdragning presenteras i Bilaga A. Ändringar 
kan dock komma att göras av bygg-tekniska skäl efter samråd med tillsynsmyndigheten. 
Vid varje vindkraftverk anläggs en hårdgjord uppställningsplats som används för montering och uppställning av lyftkran, montering 
av vindkraftverkets delar och förvaring av byggutrustning och fordon. Schablonmässigt kan sägas att den yta som ska bära 
lyftkranen bör uppgå till ca 1 400 m2 och ha god bärighet. Dessutom behövs en yta för uppställning och montering av delar som 
Vindkraftverk har en teknisk livslängd på minst 20 år, ibland upp till 30 år. Därefter kan vindkraft-verken antingen bytas ut (s.k. 
repowering) eller monteras ned för gott. Vid en slutgiltig nedläggning av verksamheten monteras vindkraftverken ner. Stora delar av
volymen utgörs av stål och andra metaller. Dessa materialåtervinns i sin helhet. Vissa komponenter kan återanvändas som 
reservdelar i andra vindkraftsanläggningar. Hur rotorbladen hanteras varierar och metoder för materialåtervinning är under 
utveckling. 

Kommentar: 
Servicevägar fram till vindkraftverken lämnas normalt kvar och kan användas av markägaren. Kranplatser och slänter 
tillåts att växa igen. Betongfundamenten kan antingen lämnas kvar i marken eller tas bort. Den metod som förespråkas 
idag är att det översta lagret bilas bort till cirka 50 cm djup i skogsmark. Återstående delar av fundamentet täcks över 
med jord och marken återgår till tidigare användning. Det bör dock hållas öppet exakt vilka metoder som används vid 
återställning då en ständig utveckling sker på området. 
Kommentar: Strider mot EU:s återvinningsdirektiv.

7 FYSISKA FÖRHÅLLANDEN OCH PLANFRÅGOR 
7.2 Planförhållanden 
Gislaveds kommun har inte antagit någon specifik vindbruksplan. Istället har vindkraft lyfts in i översiktsplanen som antogs av 
kommunfullmäktige den 15 december 2016 (ÖP 2016). Projekt-området är inte markerat för någon särskild markanvändning. 
Vindkraft behandlas kortfattat i planen under avdelningen Energi. Kommunen gör i planen några generella ställningstaganden 
avseende vindkraft. 
• Gislaveds kommun är positiv till vindbruk. 
• Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det blåser bra, där andra väsentliga 
intressen inte störs eller i redan påverkade områden. 
• Etableringar av vindkraftverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas. 
• Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden påverkas. 
• Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1 000 meter. 
• Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer begränsas och störningar minimeras 
• Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. 
• Vindkraftsetablering som bryter en flygplats hinderfria zon tillåts inte. 
• Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så att andra regionala och lokala 
intressen inte störs. 

Kommentar: 
Enbart generella synpunkter. Det innebär att kommunen saknar strategisk plan enligt 6 Kap 
Miljöbalken och inte utrett risker för medborgarna. 

I underlagsmaterialet till översiktsplanen finns en bedömning av olämpliga platser för vindkraft. Denna är mycket schematisk och 
utesluter platser med bland annat höga natur- och friluftsvärden. Projektområdet är inte markerat som olämpligt. 
Närmaste område där det finns fördjupad översiktsplan är Smålandsstenar och Skeppshult, ca 5 km nordväst om projektområdet. 
Den gällande planen antogs av kommunfullmäktige 2018-11-29. Planen sträcker sig bara precis runt tätorterna och berör inte 
projektområdet. 
Gislaveds kommun har även en klimatstrategi och en energistrategi med vilka projektet stämmer mycket väl överens. 
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Kommentar: Enbart generella synpunkter. Kommunen saknar klimatstrategisk plan enligt 2 § 
punkt 2 och 4 Klimatlagen, avseende kriteriet för ”vetenskaplig grund och baseras på relevanta 
tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden”. 

8.1 Klimat 
Vindkraft ger upphov till utsläpp av växthusgaser till atmosfären främst under framställning av material, tillverkning, transport, 
service och byggnation, och till viss del under avvecklingen. Under byggnationen är betongen till fundamenten en av de största 
källorna till utsläpp då koldioxid avges vid cementtillverkning. Under avvecklingen står transporter för den största delen av 
utsläppen. 
Trots att utsläppen under byggfasen kan vara omfattande så kompenseras de snabbt av den förnybara elproduktionen när 
vindkraftverken är i drift. I takt med att turbinerna blir större och effektivare minskar utsläppen per producerad kWh. Det finns en 
mängd olika beräkningar av vind-kraftverks totala utsläpp. En livscykelanalys som Vestas gjort för en turbin av modell V126 med 
totalhöjden 180 meter kommer fram till att denna modell ger upphov till växthusgaser motsvarande 6,4 g CO2-ekv/kWh. Omräknat 
för projekt Vimmelstorp skulle detta innebära ett totalt ut-släpp på ca 700 ton CO2-ekv. per år. Detta ska jämföras med 
utsläppsbesparingen som uppstår under drifttiden. 

Kommentar: Vestas är part i målet. Vattenfall har gjort motsvarande analys och anger emissionen 
till ca 15 g CO2/kWh att jämföras med kärnkraft 5 g CO2/kWh och vattenkraft ca 8 gCO2/kWh. 

Under drift ger inte vindkraften upphov till några utsläpp av växthusgaser bortsett från en försumbar mängd koldioxid 
från servicefordon. Då den beräknade elproduktionen från projekt Vimmelstorp ställs mot utsläppsfaktorn 125,5 g 
CO2-ekv/kWh för nordisk elmix kan man konstatera att den ansökta verksamheten medför en utsläppsbesparing på 13 
100 ton CO2-ekv/år. Besparingen är alltså mer än 18 gånger större än utsläppet. 
Kommentar: Vilseledande. Vindkraftens indirekta utsläpp eller den reducerade kolupptagningen 
redovisas inte. Anläggningens kumulativa markvibrationer orsakar indirekta utsläpp av CO2, metan
och NO2 ur våtmarker och skogarnas humusskikt. Metan har 30-faldig negativ klimateffekt. 
Kompaktare ytskikt hämmar mikroorganismernas symbios med trädens rötter, samt  upptagning av 
nederbörd, vilket leder till lägre tillväxt. Turbulenseffekter medför uttorkning och minskad tillväxt 
(Kinesisk satellitstudie). 
Den mest påtagliga skillnaden om projektet inte genomförs gäller utsläppsbesparingen. Vindkraft bidrar till att öka 
andelen förnybar energi i elsystemet och ersätter därmed elproduktion med större utsläpp. Om projektet inte genomförs
så går man miste om ovan redovisade utsläppsbesparing. 
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten medföra en positiv konsekvens för klimatet. 
Kommentar:
Vindkraftens globala och lokala klimateffekter är starkt underskattade
1. Direkt klimatpåverkan genom global (0,27 0C) och lokal temperaturhöjning (0,5-3,5 0C), 
orsakar torrare klimat och risk för vattenbrist. Tyska beräkningar visar att landets 30.500 
vindkraftverk höjer medeltemperaturen med 0,27 0C, vilket medverkat till mindre nederbörd och allt
längre torkperioder. Sannolikt bidrog det också till den extrema torkan 2018. (Grundforskning Keith
– Miller).
Effekterna av Jytte Gutelands (S) EU-förslag att sex-faldiga utbyggnaden av vindkraft och extrem 
satsning på ca 20.000 havsbaserade verk i Nordsjön utanför de europeiska kusterna kan då
bli fatala för framtida generationer. Inte minst hotet från alla industriella vindkraftsanläggningar 
som planeras utanför den halländska kusten, som ett pärlband efter territorialgränsen. 
Relevant artikel: Windkraft: Wenn ”Klimaschutz“ zum Klimakiller wird. 2020-01-27. Bilaga.
Effekterna av de nationella färdplanerna för ett fossilfritt Sverige och satsningarna på minskade 
utsläpp av klimatgaser (CO2, metan, NO2) blir därmed verkningslösa över lång tid. Målet att senast
år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser blir orealistiskt.
2. Lokal temperaturhöjning. Landbaserade vindkraftverk orsakar också lokalt negativa 
klimateffekter genom turbulensen bakom verken. Vingarna pressar varmare luft mot marken under 
sommarnatten, vilket höjer marktemperaturen (0,5-3,7 0C) och leder till minskad daggbildning och 
uttorkning. Kinesisk satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Kinesisk 
statistik rapporterar 80 % mindre regn vid stora vindkraftindustriella anläggningar.
De turbulenta luftrörelserna får en uttorkande effekt på marken. 
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3. Indirekta klimateffekter. De allt högre verken genererar kraftiga egensvängningar, som 
överförs till horisontella markvibrationer och är mätbara över 20 km. (Rymdobservatoriet i 
Skottland kräver säkerhetsavstånd på 80 km). Vibrationerna kan också reflekteras mot berggrund 
och underliggande geologiska skikt (lerlager) för att nå markytan långt bort.
De kraftiga infraljuden från höga ljudkällor (energipulser) penetrerar marken i lutande plan och 
ombildas till markvibrationer. 
3.1. Ökade utsläpp av markbundet kol. Myrmarkerna innehåller 20 % av det globalt lagrade 
biologiska kolet. Markvibrationerna komprimerar torvskikten i våtmarker och pressar ut surt 
lakvatten, varvid torven syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2. (Skotska rapporter).
Markvibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och ändrar markens porositet,
syre och kolbalans. Detta stör mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rötter,
som svarar för utbyte av kol mot näringsämnen och vatten. Rapport från SLU visar att framtida 
klimateffekter på organismernas mykorrhiza-system kan hämma skogstillväxten i kalla klimat. Ett 
scenario visade en tioprocentig minskning av biomassan. Forskarna varnade för att en sådan förlust 
av tillväxt kan öka mängden kol i atmosfären. 
http://joannenova.com.au/2018/10/warning-wind-power-warms-local-climate-for-
nexthundredyears-needs-5-20-times-as-much-land/
Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forskningsstationer börjat 
släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare absorberat – ca 3-4 ton CO2/hektar och år. Svampar kan 
ligga bakom de ökade utsläppen.
Ett kompaktare och torrare markskikt medför också försämrad förmåga att släppa igenom 
regnvattnet, vilket leder till ökad uttorkning och lägre grundvattennivåer.  
3.2. Minskad återföring av CO2 från atmosfären. 
Laboratoriestudier visar att vibrationer förstärker växternas rotsystem på bekostnad av tillväxt i 
stammar och grenar, samt mindre blad- och barryta. Det leder till försämrad fotosyntes och minskad
kolupptagning. 
Ökade insektsskador genom invasiva arter, dubbla svärmningar och utslagning av insektsätande 
fåglar och fladdermöss, triggar den skadliga ozolytprocessen. Angripna barrträd avger mer 
terpentiner, som ombildas till skadligt ozon och får en frätande effekt på barren och bladens ytor 
och stör den normala fotosyntesen när det tränger in i deras öppningar som svarar för CO2-upptag i 
utbyte mot O2 till atmosfären.
Vindkraftens indirekta klimateffekter kan vara trefaldigt högre än den officiellt angivna eller ca 45 
g CO2/kWh. I så fall 10 gånger mer än kärnkraft och 4 ggr mer än vattenkraft. Begreppet 
”förnyelsebar energi” förlorar därmed trovärdighet vid en samlad bedömning av effekterna på 
klimat och övriga livsvillkor.

Fatala effekter på skogsnäringen
Googlar man på ”Tyskland skog” nås man av följande rubriker;
3. Tyskland dras med svår torka – på väg mot en tredje mycket … 2020-04-27. 
4. Värmen och torkan skadar skog i Tyskland – P1-morgon. 2019-08-22.
5. Tysk torka förstörde fjärdedel av höstveteskörden. Land. 2019-05-15.
6. Extrem torka har slagit ut över 1000 kvadratkilometer. 2019-08-17.
7. Kris för tyska skogar: ”gult kort till mänskligheten”. Natursidan.se.
Senast för några dagar sedan redovisades nedanstående artikel
https://www.sydsvenskan.se/2020-08-16/som-en-skogsbrand-utan-eld

”Insektsangrepp har försatt den tyska
skogen i katastroftillstånd. Experter 
talar nu om en massdöd av historiska 
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dimensioner. Samtidigt bävar skogsägare för nya angrepp till följd av ännu en sommar med torka 
och höga temperaturer.”

Beträffande insektsskador har den tyske forskaren Christian Voigt redan 2014 varnat för denna 
ekologiska katastrof, då han konstaterade att de tyska vindkraftverken dödade ca 300.000 
fladdermöss per år. Varav flera migrerande arter som vistas i Sverige. Det totala europeiska 
dödstalet är givetvis ännu högre. I Sverige dödas ca 7 fladdermöss/år o vindkraftverk, under kritisk 
födosökstid och flyttningarna på hösten och våren. Vilket visar att skyddsåtgärderna är cyniska och 
otillfredsställande. Detta är allvarligt då nya invasiva arter anländer och insekterna ofta kan svärma 
två gånger per säsong. Det handlar inte längre enbart om barkborren.   

Därtill de ovan beskrivna dämpande effekterna på skogarnas tillväxt, som drabbar stora områden  
och skogsägare som har angränsande marker till de skogsägare som mot ersättning upplåtit sina 
marker åt de internationella spekulanterna. 

Uttorkningseffekter
 Havsbaserad vindkraft kondenserar fuktig havsluft så att den är torr och höjer medel-

temperaturen över land. 
 Turbulens uttorkar marken då daggen uteblir.
Markvibrationer komprimerar torvskikten i våtmarker och orsakar förgasning av det biologiska 
kolet.   
Markvibrationer komprimerar skogarnas humusskikt och packar jorden. Minskad syresättning stör 
mikroorganismerna nedbrytning av växtmaterial, minskar näringsomsättningen och vattenupp-
tagningen, lägre grundvattennivåer. Laboratoriestudier visar att rotsystem förstärks på bekostnad av 
stammar, grenar och bladyta.  
Infraljud stör ut de små marklevande insekternas vibrationella kommunikationssystem och stör 
nedbrytningsprocessen av växtmaterial och näringsomsättningen.
Utslagning av de naturliga insektsätarna leder till direkta skogsskador och än allvarligare indirekta 
skador genom den accelererande ozolytprocessen, när frätande ozon tränger in i blad och barr.
Från norra Sverige har rapporterats ökade stam- och grenbrott när fuktig luft pressats ned mot kalla 
träd och orsakat kraftig nedisning. Ökad risk för frostskador på känsliga skott och knoppar, när 
kalluft pressas ned mot marken. Ökad risk för stormskador då turbulensen omriktar kraftiga virvlar 
nedåt mot trädtopparna. 

8.2 Naturmiljö 
Inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken finns två små Natura 2000-områden och ett naturreservat. Villstad 
(SE0310321) och Nennesmo (SE0310508), som ligger 8 respektive 9 km norr om projektområdet, är skyddade enligt art- och 
habitatdirektivet. Hastaböke naturreservat ligger ca 2,5 km söder om projektområdet. Inget av dessa skyddade områden kommer att 
påverkas fysiskt av verksamheten. 

Kommentar: Naturreservat har högsta skyddvärde. De extrema uttorkningseffekterna, 
insektsangrepp mm. kan få fatala följder. Ej redovisat.
Inom projektområdet finns ett antal mindre bäckar där generellt strandskydd gäller. Verk nummer 4 planeras ca 96 
meter från ett mindre, uträtat dike som avvattnar marken mot Svartsjön. Detta verk planeras därmed 4 meter inom 
bäckens strandskyddszon. Om flyttmånen på 100 meter utnyttjas maximalt så skulle även verk nummer 2, 7, 8 och 9 
kunna hamna inom strandskydd mot mindre bäckar. Även vägar kommer att byggas och förstärkas i anslutning till 
vattendrag. De nya vägsträckningar som planeras till verk nummer 2, 4 och 7 planeras inom strandskyddat område, 
men det är endast vägen till verk 4 som passerar över vattendrag. Viss förstärkning av befintliga vägar kommer också 
att ske inom strandskydd runt bäckar och diken. 
Kommentar: -
Projektområdet utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har generellt begränsade
naturvärden. Området är dock bitvis rikt på våtmarker. Det finns ett flertal registrerade sumpskogar och ytor klassade i
den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Våt-markerna som omfattas av VMI har klassats som låga, vissa eller 
höga naturvärden. De lägsta naturvärdena återfinns i projektområdets södra delar och de högsta runt Tronebosjön, ca 
850 meter väster om närmaste vindkraftverk. Våtmarkerna är till största del dikade och påverkade av intensivt 
skogsbruk. 
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Planerade vägsträckningar samt verksplaceringar med ansökt flyttmån har naturvärdesinventerats. Under 
inventeringen naturvärdeklassades 16 områden, varav 15 av klass 3 (naturvärde), och ett som klass 2 (högt 
naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, varav en av klass 2 och övriga av klass 3. Naturvärdena är 
huvudsakligen kopplade till att skogsmarken är våt. Samt-liga naturvärdesobjekt kräver extra hänsyn under 
byggnationen och vid placering av vindkraft-verk. Naturvärdesobjekten, oavsett klassning, har undantagits från den 
ansökta flyttmånen. 
De naturvärden som identifierats längs med befintliga och planerade vägar finns nästan uteslutande längs med den 
grusväg som löper genom hela området, från Tronebo mot Hallasjön. Mer-parten av objekten utgörs av gamla träd, 
såsom ek, lönn, björk, tall samt högstubbar med anor från Tronebos och Rems gamla gårdstomter. Vägen är av god 
kvalitet. Bitvis kan den behöva rätas ut och förstärkas men det finns inget större behov av breddning. De värdefulla 
träden kommer sannolikt inte behöva avverkas, men undantag kan behöva göras efter byggteknisk undersökning 
beroende på leverantörens krav på hinderfrihet. 
I kapitel 4.3.1 i MKB:n redovisas skyddsåtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön. 

För samtliga områdesskydd kan konsekvenserna bli indirekt positiva genom att utbyggnad av förnybar 
elkraftproduktion bidrar till att begränsa klimatförändringarna som potentiellt kan ha en negativ påverkan på de 
aktuella biotoperna. 
Kommentar: Landgrabbingresonemang som endast gäller för uppdragsgivaren.
Avseende lokala naturvärden i projektområdet så är värdena tätt knutna till våtmarker. Ett flertal försiktighetsåtgärder 
tillämpas för att minimera hydrologisk påverkan. Med tillämpning av dessa åtgärder bedöms konsekvenserna för lokala
naturvärden bli obetydliga till små under byggnationen. Konsekvenserna under drift och avveckling bedöms som 
obetydliga. 
Kommentar: …….

8.3 Fåglar 
Landskapet i projektområdet är skogsdominerat. Stora delar består av brukad skog med relativt stora arealer hyggen och ungskog 
och den typen av biotoper är oftast art- och individfattiga med låga värden för fågelfaunan. I och med att området mestadels består 
av yngre till medelålders produktions-skog lämpar sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar. 

Kommentar: Nyligen hände det igen. En av länets få kungsörnar dödades av vindkraftverk. 
Ornitologer vet att hanfågeln ingår i ett sedan länge etablerat revir. Paret har en unge som nu är 
beroende av kungsörnshonans förmåga att skaffa föda. Rovfåglarna söker ofta efter kadaver från 
dödade fåglar vid verken och har ingen chans mot de roterande vingarna, som uppnår en hastighet 
om 300 km/tim i vingspetsarna. Även tornseglare, svalor etc. har decimerats kraftigt. Dessa arter är 
särskilt utsatta under flyttningarna till och från Afrika, då de passerar barriärer av europeiska och 
afrikanska vindkraftsparker. Liksom många rovfågelarter. Indisk studie visade 75%-ig reducering 
av rovfåglar med följden att bytesdjuren (ödlor) ökade lavinartat. Vetenskapsmännen ansåg att 
vindkraftverk är en ny toppredator ovan på de naturliga ekosystemen. Uppföljande studier visar att 
förekomsten av skogshöns (tjäder, orre, järpe, ripa) successivt minskar eller helt utraderas genom 
kollisioner och förstörda lekplatser. Farorna är extra allvarliga vid mörkerflygningen till och från 
lekplatserna på våren. Vadarfåglar flyttar successivt allt längre bort från verken (Sämre 
födotillgång, buller?).
Engelsk studie (2016) visade att grävlingar som levde 1 km från vindkraftverk hade 2-3 ggr högre 
cortisonhalt i blodet än de som levde 10 km från verken. Många insektsarter kommunicerar genom 
vibrationer som är hörbara inom ett par meter. Dessa ljud ligger i frekvensområdet 40-60 Hz och 
raderas helt av vindkraftverkens extrema ljudnivåer inom detta område. Detta leder till rubbningar i 
de mikrosystem som är viktiga för nedbrytning av växtmaterial och återföring av näringsämnen.
Polska studier visade att svin som uppföddes nära vindkraftverk hade ca 10 kg lägre slaktvikt efter 
ca 3 månader, än de som uppföddes längre bort. 
Sverige har nu fått skarp kritik av EU-kommission för bristande avsättning av naturskyddsområden 
och har fått fyra månader på sig inlämna ett acceptabelt svar, för att inte hamna i EU-domstolen. 
Staten har ännu inte implementerat EU:s tjäderdirektiv som också kräver stora vindkraftsfria 
arealer.
I projektområdet och dess närhet ligger några mossekomplex med omkringliggande sumpskogar vilket är viktiga 
biotoper för bland annat skogshöns. 
Fåglar inventerades i projektområdet år 2013 och 2017. En uppdaterande skrivbordsstudie genomfördes 2019. 
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Flyttstreck av framför allt grågås förekommer över projektområdet.
Nattskärra förekommer spritt i området men inte i några täta bestånd. 
Kommentar: Suboptimerat resonemang. Nattskärra är en hotad art som alltid förekommer i egna 
revir. 
Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön 2013. Enstaka ensamma individer av storlom observerades 
också i Kosjön, Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Dock förekom ingen häckning. Vid uppföljningen 2017 konstaterades att 
varken storlom eller smålom förekom eller häckade i någon av sjöarna. Det par som uppehöll sig i Hallasjön 2013 
fanns inte längre kvar. 
Kommentar: Suboptimerat resonemang. Visar att den hotade arten får allt mindre livsutrymme, 
alltefter som de sista habitaten exploateras. 
De fågelarter som både är känsliga för vindkraft och förekommer spritt i området utgörs av höns-fåglarna tjäder och 
orre. Tjäder förekommer spritt i hela projektområdet men enbart mindre spel-platser har identifierats. För orre 
identifierades en spelplats med 7 tuppar på Kronobomossen år 2017. Då hönsfågelpopulationen kan variera mycket 
från år till år kan denna spelplats betecknas som relativt stor. Spelplatsen ligger biotopmässigt väl skiljt från 
vindkraftverken men kan påverkas negativt av rörliga skuggor.
För att begränsa påverkan på orrspelet kommer skuggstyrning att användas på verk nr 1, 4 och 8 under spelperioden 
från 1 april till 31 maj.

Kommentar:  
 Tjäder . EU-Birds Directive – Annex I, II & III, Tetrao urogallus, tjäder (2017).
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus
%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
EU har klassat tjädern som en av Europas 10 mest skyddsvärda fåglar och fastställt ett omfattande
program for skyddsåtgärder enligt EU-Birds Directive – Annex I, II & III, Tetrao urogallus (2017).
”Modellbedömningar av minsta livskraftiga populationsstorlek har konstaterat att det minsta
området som krävs för upprätthålla en livskraftig isolerad population på ca 450 individer är 250
km². Idealiskt lämplig livsmiljö för tjäder bör vara angränsande över detta område. Om det inte är
så, bör mindre områden (50-100 km²) av lämplig livsmiljö vara tillräckligt sammankopplade för att
tillåta spridning och utbyte mellan delpopulationer”.
Habitatförlust och fragmentering antas vara den främsta orsaken till minskning av tjäder, såväl
inom ett skogsområde som på landskapsnivå, eftersom de kräver stora sammanbundna 
skogsområden
for sin överlevnad. Intensiva skogsbruksmetoder, kalavverkning och täta monokulturer
förstör och fragmenterar tjäderns livsmiljöer. Ökad nivå av luftburet kväve har lett till försurning
och luftburen förorening av tungmetaller. Kadmium kan vara ett problem eftersom tjädern verkar
ackumulera detta ämne. Överbetning, predation, trofejakt, mänskliga störningar och
klimatförändringar ar andra hot. Kollisioner med kraftledningar och hägn är ett stort problem.
Därtill ska de allvarliga rapporterna från den svenska organisationen Tjäderkommittén -
Tjäderobservatörerna beaktas, avseende omfattande dödande vid de svenska vindkraftverken.
http://www.tjaderobs.se/vindkraft.html
Enbart rapporter från Sörskog/Högbergets vindkraftpark, Leksand, visar allvarliga exempel:
 20 april 2009. Död tjädertupp lag rakt under de roterande vingarna.
 29 april 2015. Krossad tjädertupp hittades rakt under de roterande vingarna.
 Sommaren 2016. Två döda tjädertuppar och en tjäderhöna, hittade av en jagare med hund.
 Hösten 2017. Samme jagare hittade två döda kadrar, en tjädertupp och en tjäderhöna.
Denne lokale jagare har också hittat andra mindre fåglar ihjälslagna under vindkraftverken. Det kan
handla om andra arter som ar upptagna i Artskyddsförordningen t.ex. Järpe, Sparvuggla, Lappuggla,
Slaguggla, Pärluggla, Spillkråka och Tretåig hackspett. Detta ar mycket höga dödstal, då erfarenhet
från inventering av döda fåglar (Näsudden, Gotland), visar att fågelkadaver bortförs av rovfåglar
och rovdjur inom ca 3 dygn. Systematiskt eftersök med hund över större område runt verken ger
ännu högre dödstal. Skogshönsen ar extra utsatta genom sin raka och tunga flykt.
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Vindkraftexploateringen vid Sörskog/Högberget har följts upp och visar att den också haft direkta
effekter på den lokala tjäderpopulationen genom bortträngning och minskande antal.
Den ursprungliga tjäderspelplatsen har trängts bort 600 meter och inte återkommit. Antalet spelande
tuppar har samtidigt minskat med 60 procent.
Tjäderkommittens hemsida visar att skogsbruket i Sverige har utvecklat ett av de tätaste 
skogsbilvägnäten
ur globalt perspektiv. En stor del av de skogsbilvägar som projekterats det senaste
decenniet sammanhänger med vindkraftutbyggnad, dar anläggningar i Norrland ofta innebar mer an
5 mil nybruten vag per anläggning. Vägnätets fragmentering av natur och livsmiljöer och påföljande
effekter innebar ett av de största globala hoten mot biologisk mångfald då de normalt leder till
habitatförlust genom förändring av de ekologiska förutsättningarna. Även mindre vägar har en
betydande negativ påverkan på naturmiljon. (Kalla: Statistiska centralbyrån 2014).
Tjäderkommitten rapporterar också katastrofer för tjädern 2015. Den extremt regniga och kalla
våren (kallast på 100 år, SMHI) blev katastrof for små tjäderkycklingar, som behöver rikligt med
fjärilslarver och skydd av honan under sina tre första levnadsveckor. Anmärkningsvärt få 
tjäderkullar kläcktes och märkbart många ensamma tjäderhonor registrerades av skogsbiologer.
Tjäderkycklingens stapelföda Blåbärsfältmätarens larver har påverkats negativt av det 
storskaliga
skogsbruket. Enligt Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet har Blåbärsfältmätaren
kraftigt minskat de senaste årtiondena. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen
av artens minskningar. Möjligen finns andra faktorer som samspelar med de negativa effekterna av
skogs-bruket enligt Artdatabanken.
Entomologen och tidigare forskningsledaren Bengt Ehnström vid ArtDatabanken SLU, säger "att
när man som nu ger sig ut på marginalmarkerna - sumpskogar, naturskogs-rester, kantzoner och
liknande - äventyrar man möjligheterna att nå miljömålet Levande Skogar" fastställt av Riksdagen.
Vetenskapliga fältstudier av tjädrarnas sociala struktur på lekplatsen (Hjorth, Linden, m.fl.)

visar att lekplatsen ar centrum for ett stort 
reproduktionsområde.
1. Kärnområdet. Lekplatsen ligger
mitt i kärnområdet som sträcker sig
500 meter ut från spelplatsens
centrum och uppgår till cirka 80
hektar och är av största betydelse för
tjäderspelet.
2. Ytterområdet. Området som
tjädrarna samlas på inför spelet
sträcker sig minst 500 meter från
kärnområdets ytterkant, alltså en
kilometer från lekplatsens centrum.
Arealen i hela detta område uppgår
till cirka 300 hektar.

Har tillbringar tupparna merparten av sin tid under spelperioden. Denna yta är vad tjädrarna 
behöver for att kunna genomföra sitt spel med ett framgångsrikt resultat.
3. Revirområde/upptagningsområde. Inom en radie av 1,5 km från centrum på lekplatsen har
varje tupp sedan en "tårtbit" dar de tillbringar större delen av sina liv under resten av året.
4. Hela upptagningsområdet. Arealbehovet för alla tupparna som besöker lekplatsen, är minst
700 hektar.
Sammanfattning skogshöns
För tjädern är storleken på bestånden av gammal skog, den viktigaste förutsättningen på 
landskapsnivå.
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Ju högre gammelskogskvaliteter denna areal har, desto fler tjädrar finns i skogen och på
lekplatserna. Om ett område långsiktigt skall kunna hysa en intakt tjäderlek med många tuppar
behöver skogsbeståndet vara minst 300 hektar. Om denna yta krymper eller försämras genom
avverkningar så förstörs gradvis enskilda tuppars vistelseområden (tårtbitar) och till sist upphör den
lokala stammen (Per Angelstam, skogshönsforskare).
I mars 2010 fastställde EU:s stats- och regeringschefer ett ambitiöst mål: förlusten av den
biologiska mångfalden i Europa skulle hejdas och utvecklingen vändas fram till 2020. 
I maj 2011 antog kommissionen en ny strategi för den biologiska mångfalden i EU fram till 2020 
(KOM(2011) 244) (12). Fågeldirektivet och habitatdirektivet utgör hörnstenarna i EU:s politik för 
biologisk mångfald. De två direktiven omfattar cirka 2 000 arter av gemenskapsintresse. Omkring 
230 sällsynta eller hotade livsmiljötyper skyddas också separat inom ramen for habitatdirektivet. 
Det övergripande målet med de två direktiven år att se till att de arter och livsmiljötyper bibehålls 
och återställs till gynnsam bevarandestatus i hela deras naturliga utbredningsområde inom EU.
Det innebär mer än att bara undvika försämring. 
Flera studier visar att bestånden av orre helt kolapsat. Kollisonsriskerna är extrema vid 
flygning till och från lekplasterna under skymningsljuset i tidig morgon.

8.4 Fladdermöss 
Fladdermöss är en känslig djurgrupp i samband med vindkraftsetablering. De reproducerar sig långsamt vilket kan innebära en 
negativ inverkan på populationen om många fladdermöss skulle förolyckas innan de hinner reproducera sig. Olycksfallen vid 
vindkraftverk slår mycket ojämnt när det gäller olika arter av fladdermöss. Hela 98 % av de fladdermöss som omkommer vid 
vindkraftverk i Nordeuropa tillhör någon av åtta högriskarter i släktena Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio och i viss mån Eptesicus. 
Dessa arter är anpassade för jakt på mer eller mindre hög höjd i fria luften ovan trädtopparna. 
Fladdermöss inventerades i och runt projektområdet år 2013 och 2014. Elva arter påträffades vilket kan anses vara en hög 
artrikedom för denna typ av miljö. Dock var aktiviteten vid alla de undersöka platserna låg. På två platser förekom en högre 
aktivitet. 
De vanligaste arterna i området är nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts fladdermus. Dessa arter är mycket 
vanliga i miljöer av det här slaget. I antal följs de av dvärgfladder-mus och långörad fladdermus. Ingen av dessa arter är sällsynt på
nationell nivå. Av de arter som noterades under inventeringen är sex att betrakta som högriskarter och tre är rödlistade. Ingen av de
rödlistade arterna är dock klassad som högriskart. För artvis beskrivning, förekomst, och bedömning, se MKB kapitel 4.5. 

För att minimera risken för kollision för de högriskarter som förekommer i området används så kallad stoppreglering, en teknik för 
att stänga av vindkraftverken under perioder då fladdermössen riskerar att jaga vid verken. Då vindkraftverk drivs med 
stoppreglering stängs rotorn av auto-matiskt vid låga vindhastigheter under de tider på dygnet då fladdermössen är aktiva Vad 
Stoppreglering används från 15 juli till 15 september, från solnedgång till soluppgång, då vind-styrkan i rotorhöjd är <6 m/s och då 
temperaturen samtidigt överstiger 14°C. Stoppreglering har visat sig minska dödligheten med upp till 90 % och är idag en 
vedertagen metod i fladdermusrika miljöer. Detta är en av flera försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas. 
Då föreslagna försiktighetsåtgärder genomförs så kan påverkan på fladdermusfaunan reduceras markant. Konsekvenserna för 
fladdermusfaunan bedöms då bli små till måttliga för högriskarterna (inte rödlistade) och obetydliga till små för övriga arter. 

Kommentar: Projektet får destruktiv påverkan av den biologiska mångfalden och ekosystemen, 
genom dels påverkan på lokala skyddsvärda fladdermusarter och generell skada på de europeiska 
migrerande högriskarterna. Slakt av 500 000 fladdermöss per år vid europeiska vindkraftverk, 
dubbla svärmningar genom klimateffekter och nya invasiva arter medför ett allvarligt insektshot 
mot skogsbruket. Enligt Naturvårdsverkets CLEO-rapport medför detta ökad stress på barrträden, 
som i skyddande syfte avger mer terpentener som ombildas till skadligt ozon. När ozonet kommer 
in i barrens och bladens öppningar uppstår en mycket skadlig ozolytprocess. I rapporten behandlar 
skogsstyrelsen detta detaljerat (ca 50 sidor) och ser ingen förbättring fram till 2050. 
Naturvårdsverkets reviderade rapport (6740, maj 2017), Vindkraftens påverkan på fåglar och 
fladdermöss, anger att flera länder redan rapporterar att vissa högriskarter redan reducerats så att 
populationen hotas på sikt. Enligt rapporten är dödssiffran ca 11 fladdermöss per vindkraftverk och 
år. Rapporten rekommenderar driftstopp vid 6 m/s och under vissa tider.
Detta är i underkant då vissa fladdermössarter flyger vid upptill 8 m/s och under betydligt längre 
längre tid. Fokus är lagd på lokala populationer, medan högriskarterna löper betydligt större risk 
såväl inom Sverige som under de långa vinterflyttningarna. De migrerande arterna är endast bofasta
under 6 veckor, varefter de löper mycket större risk då de följer insektssvärmar som av vindarna 
fördelas över landskapet. Ibland 10 km från kusterna. Detta pågår ända fram till oktober innan de 
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lämnar landet. Tyska forskare har sedan konstaterat att sent ankommande honor löper störst risk att 
dödas, vilket förstärker hotet mot de lågproduktiva arterna.
Genomförd fladdermusinventering saknar allt bevisvärde mot bakgrund av de mycket detaljerade 
och höga inventeringskrav som ställs i EUROBATS GUIDELINES 2015.  Regelverket avråder från
etablering av vindkraft i alla typer av skog. 

8.5 Övrig fauna 
Olika arter påverkas i olika grad av buller, störningar och förändringar i miljön. Både vilda och domesticerade djur 
kan bli stressade av störningar, vilket påverkar betesro och fortplantning. Störningseffekter antas vara mindre på tama 
och domesticerade djur än på vilda djur. 
I projektområdet förekommer exempelvis rådjur, älg, räv och vildsvin. Rådjur och älg, som hör till klövdjuren, 
reagerar på störningar genom att fly från platsen där en fara upplevs. Hjortdjuren lämnar närområdet under tiden ett 
vindkraftverk byggs. Under driften kan större delen av de djur som lämnat området förväntas återetablera sig. 
Mindre, vilda däggdjur som räv och grävling har visat sig vara mer toleranta mot mänsklig störning. 
Tama djur som får, kor och hästar har i regel god förmåga att vänja sig vid störningar från vindkraftverk. 
Samtliga vilda däggdjur som förekommer i projektområdet är vanliga i det svenska landskapet och inga effekter på 
populationsnivå kan förväntas. Sammantaget bedöms konsekvenserna för övrig fauna under byggnation, drift och 
avveckling bli små. …………...

8.6 Kulturmiljö 
Inom 10 km från projektområdet finns tre olika områden klassade som riksintresse för kulturmiljövård, Villstad (7 km), 
Jälluntofta kyrkby (6 km) och Finnvedens folkland (9 km). Synligheten från dessa kommer att vara mycket begränsad 
eller obefintlig. Konsekvenserna av vindkraftsparken på närliggande riksintressen för kulturmiljövård bedöms som 
obetydliga. 
Kommentar: Vilseledande. Beslutsunderlaget omnämner inte att Översiktsplanen för Hylte 
kommun (2019) tydligt anger att detta område i den norra kommundelen utpekats som olämpligt för
vindkraft, enligt beslut av länsstyrelsen Halland. 

Detta område tangerar 
naturskyddsområdet Hastaböke och 
byarna Käringanäs, Stora och Lilla 
skog, som endast ligger inom en km 
från närmaste verk.
Det riksintresseklassade Jälluntofta-
området blir enligt synbarhets-
analysen totalt punkterat som kultur-
bygd genom det massiva  
synintrycket från denna industri-
anläggning rakt över sjön. 
Detta gäller också bebyggelsen efter
Nissadalen.
Länsstyrelsens bedömning är att 
väsentliga kvaliteter i landskapet 
skulle gå förlorade och dess karaktär
förändras negativt vid vindkrafts-
etablering. Området sammanfaller i 
stort sett med i vindkraftsplanen 
fredat område VKF1. Fredat område
för vindkraft föreslås därför ligga 
kvar, men utökas med områdena 
som omfattar VKP6, VKP5 och 
östra delen av VKP4 se figur 6:4. 
Inom detta område bedöms 
etablering av vindkraft, både 
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tillståndspliktig och bygglovspliktig, vara olämplig. Området är att betrakta som en form av stort 
opåverkat område enligt Miljöbalken kapitel 3 § 2. Se kapitel 7.2 Landskapsvärden. 
Enligt miljöbalken ska stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Skyddet motiveras av värdet för jord- och 
skogsbruket, av värdet för människor som är verksamma på landsbygden och bevarandet av 
handlingsfriheten i det framtida resursutnyttjandet. Områdena ska skyddas mot ekologiska 
påfrestningar, bullerstörningar och störningar på landskapsbilden. Stora sammanhängande områden 
har stor betydelse för naturupplevelser och rekreation. 
Det finns också ett växande behov av Tysta områden, fria från samhällsbuller i takt med att 
samhället blir alltmer ljudstört. Buller är ett utbrett miljöproblem och den miljöstörning som berör 
flest människor i Sverige. Många talar också om bullerfria miljöer som en framtida 
attraktivitetsfaktor för en kommun. Oönskat ljud som uppfattas som mest störande är ljud från olika 
aktiviteter skapade av människan, till exempel från biltrafik, flyg, industrier, vindkraftverk och 
täktverksamheter enligt Boverket. 
Projektet kommer att ha stark påverkan på detta högprioriterade kulturområde i Hylte kommun och 
Hallands län.

8.7 Landskapsbild 
Vindkraftsparken planeras i ett storskaligt område som domineras av rationellt skogsbruk. Terrängen i projektområdet är kuperad med markhöjder 
på 170-190 meter över havet. Tre tätorter finns i inom 5 km från projektområdet, Smålandsstenar, Skeppshult och Reftele. Utöver ovan nämnda 
tätorter finns flertalet mindre byar i närområdet runt de planerade vindkraftverken, bland annat Käringanäs, Vimmelstorp, Östra Kallset och 
Tronebo. Enstaka bostäder och fritidshus ligger insprängda här och var i landskapet. 
Även omgivningarna runt den planerade vindkraftsparken domineras av skogsbruk och är mjukt kuperade. Det barrskogsdominerade, böljande 
landskapet är till övervägande del av storskalig karaktär. På de flesta platser i landskapet skapar skogen slutna landskapsrum med mycket begränsad
sikt. 
Att vindkraftverken i projekt Vimmelstorp inte placeras på markanta höjder bidrar till att begränsa synligheten från platser med skog. Synligheten 
blir istället störst från den bortre sidan av närliggande sjöar. Verken kan också komma att synas tydligt från områden med öppen mark, exempel-vis 
jordbruksmark och mossar. 
Sammantaget visar fotomontage och synbarhetsanalys att boende öster och sydöst om projekt-området, exempelvis i Käringanäs och Vimmelstorp, 
kommer att uppleva störst förändring i land-skapsbilden. Dessa byar ligger relativt nära anläggningen och samtidigt på höjder med öppna sikt-
linjer. 
Påverkan på det storskaliga landskapet är helt och hållet koncentrerad till driftsfasen. Upplevelsen av både landskap och vindkraftverk är subjektiv 
och uppfattningen om vindkraftens påverkan på landskapsbilden är beroende av den enskilde betraktarens bakgrund, natursyn, attityd, kunskap m.m. 
Subjektiva värderingar spelar en helt avgörande roll för hur störande vindkraftverk upplevs i landskapet. Det är därför inte möjligt att fastslå en viss 
grad av påverkan som är den-samma för alla betraktare. 
Konsekvenserna för landskapsbilden kan röra sig över hela spannet, från positiva till stora negativa konsekvenser. 

Kommentar: Att bo på 750 m från närmaste vindkraftverk och se en gigantisk indiustrianläggning 
med blinkande vitt sken och röd belysning är inte människovärdigt. Att dag och natt tvingas se och 
påminnas om en anläggning som har destruktiva effekter på hälsa, miljö och privatekonomiska 
konsekvenser är förnedrande. 
Studier visar att synintryck förhöjer frustration och förstärker irritationen över bullerintrånget.
Påstående om subjektiva värderingar faller helt på faktum att allmänheten ännu inte fått korrekt 
information om riskerna. 

8.8 Friluftsliv och turism 
Projektområdet används för jakt och friluftsliv av närboende och markägare. Det har dock inte den rekreativa karaktären av ett 
orört skogsområde. Genom området löper en väg som trafikeras av boende runt Hallasjön. Utbredda våtmarker gör stora delar av 
projektområdet svårtillgängligt. För dem som ändå använder området kan vindkraftverken dock förändra upplevelsen av området ur
rekreationssynpunkt. 
Vindkraftsetableringen medför inga fysiska hinder för friluftslivet eftersom området inte kommer att spärras av. Ljud och rörliga 
skuggor från vindkraftverken kan dock förändra upplevelsen av området ur rekreationssynpunkt. Under byggnationen kommer dock 
framkomligheten begränsas av säkerhetsskäl. 
Flertalet fritidshus finns runt Hallasjön. Från vissa av dessa kan vindkraftverken förväntas synas tydligt, främst längs sjöns östra 
och norra strand. Vindkraftverken kan också påverka upplevelsen av lugn och ro vid fiske i Hallasjön. Det finns i dagsläget ingen 
betydande turism i närområdet. 
Möjligheten att bedriva jakt i området kommer att påverkas under byggnationen. Detta till följd av att vilt kan förväntas lämna 
området under denna period och dels av säkerhetsskäl. Under drifttiden finns dock inga skäl att begränsa jakten. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och turism bli små under drift och avveckling. För det lokala friluftslivet 
inklusive jakt bedöms konsekvenserna bli måttliga under byggnationen. 
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Kommentar: Jaktupplevelsen i en industriell energianläggning är noll. Viltets hälsotillstånd 
försämras. Studie av grävlingar i UK (2014), visade att de som levde en km från vindkraftverken 
hade 2,6-faldigt högre kortisolvärde i blodet än de som bodde 10 km från verken. Detta torde gälla 
för såväl människor och djur i området

Polsk studie visade att svin som uppföddes nära vindkraftverk hade 10 kg lägre slaktvikt än de som 
bodde 1,5 km från verken. Den försämrade vegetativa tillväxten medför sämre bete för klövvilt. 
Fritidshusens ursprungliga läge i tystnaden byts mot industriellt buller dag och natt. 

8.9 Ljud 
Enligt praxis och Naturvårdsverkets rekommendationer bör den ekvivalenta ljudnivån från vind-kraft inte överskrida 40 dB(A) 
utomhus vid bostäder. Beräkningar av ljudutbredningen runt vindkraftsanläggningen har gjorts i enlighet med Naturvårdsverkets 
modell. 

Kommentar: 
Vi har i separata avsnitt redovisat direkta hot mot de boendes hälsa baserade på irrelevanta och 
ovetenskapliga beräkningsmodeller. Total mörkläggning av medicinska effekter av infraljud.
Detta oseriösa agerande har avslöjats i två studier av två svenska experter Thomas Lagö (Professor i
akustik) och Bertil Persson (Civilingenjör). Studierna har redovisats internationellt.
1. Internoise konferensen i Madrid, juni 2019.

Wind Turbine Noise Challenges in Sweden
Sammanfattning
Vindkraftverk producerar mycket lågfrekvent ljud. De företag som driver vindkraftverk hävdar att 
de alltid följer lagstiftningen. MMÖD (Supreme Court) säger också i sitt domstolsbeslut 2017 att 
vindkraftsbuller inte ska mätas när det är blåsigt - endast kalkylerat enligt Nord2000 och 
sommardata. Det är möjligt att göra korrekta mätningar av vindkraftverk, men det innebär en serie 
av utmaningar som måste hanteras korrekt. Det svenska Naturvårdsverket har misslyckats med att 
hantera sitt ansvar. Det svenska Naturvårdsverket har misslyckats med att driva sin egen
rekommendation om 35 dBA vid en vindkraftverk med tonfrekvens 5 dB över omgivande 
frekvenser eller i områden med tyst bakgrundsljud. Ej heller att svara på kritik av den rigida  
"praxisen" 40 dBA och den inkonsekventa tillämpningen av dagligt medelvärde.
Nord2000-programvaran möjliggör manipulation utan att externa konsulter får validera och 
verifiera om förutsägelserna är korrekta. Företagen gör beräkning för dagtid med perfekta sommar-
förhållanden med låg relativ luftfuktighet och höga gröna fält, medan bostadsägaren störs främst på 
vintern med frusen mark, fri från vegetation och nattförhållanden kopplade till hög relativ
fuktighet. Eftersom det bara är dessa certifierade experter, i samverkan med vindkraftsindustrin,
som får göra beräkningarna i Sverige, ställer det verkligen frågor om partiskhet och diskvalifikation
av resultaten. En annan myndighet, Swedac, som certifierar företag för att göra bullermätningar, 
säger att inget certifierat företag finns för att göra certifierade mätningar av vindkraftbuller eftersom
en certifierad metod för att göra denna mätning saknas i Sverige.
Studien visar tydligt att de samlade ljudnivåerna överstiger den lagliga gränsen. Uppgifter har 
samlats in med professionell utrustning och ljudteknisk expertis, med flera metoder för validering 
och felkontroll. Alla inblandade kritiska faktorer har har hanterats och dokumenterats.
Slutresultatet är att teoretiska förutsägelser (av vindkraftsägare och deras experter) och professio-
nella mätningar utförda vid bostaden står i tydlig kontrast till varandra. Trots det kan inte husägaren
bevisa att bullernivåerna från vindkraftverken överskrider den lagliga gränsen.
2. Internoise konferensen i Seol, Sydkorea, juni 2020.
Wind Power Noise Systematically Misjudged in Sweden
Numerisk studie av mätfel avseende vindkraftverk i Sverige. För detta ändamål utvärderades 17
rapporter om buller från vindkraftsanläggningar, med mellan en  och 32 vkv. Parallella studier av
ljudnivån utfördes med analytiska metoder. Tekniskt sett var ljudnivån undervärderad med mer än
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2 dB (A). Vindskyddets dämpande effekt beaktades vanligtvis inte, varken avståndet mellan verkets
baksida och själva verket eller det felaktiga avståndet mellan mikrofonen och mätplattan. I vissa fall
absorberades ljud av snö på marken som gav fel mätning och felaktiga resultat.
Noggrannhet togs inte med i något av de 17 mätfallen som i sin tur minskade ljudnivåerna med 
ytterligare 2 dB (A). Sammanfattningsvis var vindkraftens ljudnivåer undertryckt med cirka 
5 dB (A) för de vindkraftverk som analyserats i Sverige. Studien resulterar i en differentierad 
modell jämfört med gällande regelverk IEC64100-11. Projektet genomfördes mellan åren 2011 och 
2019. 
Kommentar: Starkt bevisvärde för att stoppa tillämpningen av nu inaktuella beräkningsmodeller.
Behov av parlamentarisk delegation för översyn av regelverket enligt WHO:s rekommendationer.
Pågående projekt måste avbrytas.

Ljudet kan komma att uppfattas som en olägenhet för enstaka individer och för andra inte. Kon-sekvenserna av ljudutbredningen 
från vindkraftsparken bedöms bli små till måttliga för boende i närområdet. Ljudnivåerna bör dock ses som acceptabla med 
hänvisning till att gällande gränsvärden kommer att innehållas. 
Vindkraftsetableringen medför inga fysiska hinder för friluftslivet eftersom området inte kommer att spärras av. Ljud och rörliga 
skuggor från vindkraftverken kan dock förändra upplevelsen av området ur rekreationssynpunkt. Under byggnationen kommer dock 
framkomligheten begränsas av säkerhetsskäl. 
Flertalet fritidshus finns runt Hallasjön. Från vissa av dessa kan vindkraftverken förväntas synas tydligt, främst längs sjöns östra 
och norra strand. Vindkraftverken kan också påverka upplevelsen av lugn och ro vid fiske i Hallasjön. Det finns i dagsläget ingen 
betydande turism i närområdet. 
Möjligheten att bedriva jakt i området kommer att påverkas under byggnationen. Detta till följd av att vilt kan förväntas lämna 
området under denna period och dels av säkerhetsskäl. Under drifttiden finns dock inga skäl att begränsa jakten. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och turism bli små under drift och avveckling. För det lokala friluftslivet 
inklusive jakt bedöms konsekvenserna bli måttliga under byggnationen.

Kommentar: Klassiskt internationellt landgrabbingresonemang, där lokalbefolkningen trängs 
undan.
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Diarie nr: 2019.240
Skrivelse gällande Gruppstation för vindkraft vid Vimmelstorp i Gislaved kommun den 19 augusti
2020

Hej! Vi är antal fastighetsägare och fritidsboende runt om det det planeras att bygga upp hela 9 st
vindkraftsverk! Vi motsäger oss alla att detta ska bli av! Jag och många med mig vill ha hjälp med att
stoppa detta ... Alla vill ju värna om lugnet ... att kunna bo på landet... kunna ta över sin
släktgård..värna om fågel och djurlivet och att må bra utan en massa oljud , reflexer från vingar och
framförallt vindkraftverket hela dominans i omgivningen. Vindkraft Vimmelstorp NEJ TACK Mvh Siv o
Tommy   Hanna o Markus ....  Emma ... Jonny 
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ZVI - Standard ZVI summary

Calculation: 9st Eno114-3,5MW tot 200m

Scale 1:250 000

New WTG

Assumptions for ZVI calculation

Center for calculation Swedish UTM 33-SWEREF99 (SE)  East: 407 509  North: 6 332 089

Width of calculation area 21 000 m

Height of calculation area 21 000 m

Calculation step 25 m

Eye height 1,5 m

Calculation area 45 288 ha

Highest relevant visible part of a WTG Hub height + ½ rotor diameter

Obstacles used in calculation 0

DHM object Height Contours: Hight LM 10m.wpo (1)

Area object(s) used in calculation ZVI Vimmelstorp

Height of background area type 12,00 m

New WTGs used in calculation 9

Existing WTGs used in calculation 0

No maximum distance to WTG

ZVI Results

WTGs visible Area Area

[ha] [%]

0 40 396 89,2

1 532 1,2

2 481 1,1

3 523 1,2

4 390 0,9

5 352 0,8

6 391 0,9

7 302 0,7

8 275 0,6

9 1 648 3,6

WTGs

Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Easting Northing Z

rated diameter height

[kW] [m] [m] [m]

1 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 407 341 6 332 902 180,7

2 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 407 000 6 330 064 170,0

3 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 407 350 6 330 568 170,0

4 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 406 980 6 332 332 180,0

5 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 407 669 6 331 149 176,7

6 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 407 242 6 331 510 180,0

7 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 406 627 6 330 223 170,0

8 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 407 420 6 332 499 180,0

9 Yes eno eno 114 3.5-3 500 3 500 114,9 142,0 407 055 6 330 793 174,3
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Till
Bygg och miljönämnden i Gislaveds kommun

      Stockanäs 9 augusti 2020
kommunstyrelsen i Gislaveds kommun
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Inger   

       bekräfta att detta mejl mottagits
Synpunkter på vindkraftsprojekt Vimmelstorp
Jag hoppas på ett kommunalt NEJ till etablering av vindkraftsparken i Vimmelstorp och
lämnar följande synpunkter;
- Lågfrekvent ljud är en stor källa till oro vars negativa effekter på människors hälsa ingen
profession eller forskning i nuläget tycks kunna svara på.
Vad jag vet har inga ljudmätningar gjorts vid mitt boningshus (Kulla 1:4, Stockanäs)
trots att avståndet till mitt hus och planerade verk 1 och 8 är endast 890 - 962 m
Också mitt läge i delvis skydd vid en ås och i mesta vindriktningen befarar jag kan förstärka
buller från en ev vindkraftsparken då ljud förstärks över sjön.
Beräknade ljudnivåer har gjorts efter en typ av vindkraftverk, men vilken typ av verk som kan
komma ifråga vid en ev etablering vet inte eno energy idag.
-”Det är viktigt för verksamhetsutövaren att i nuläget inte binda miljötillståndet till en viss
placering av vinkraftverk och kranplats då detta kan innebära betydande begränsningar vid
byggnation”……..”inte sägas exakt vilken modell av vindkraftverk som kommer att
byggas”…..”nygjorda fältinventeringar bör rimligen väga tyngre än 20 år gamla
flygbildstolkningar i detta fall, varför sökanden avstår från att redovisa exakt placering av
vindkraftverk och kranplats” (s 14 i komplettering till ansökan)
Detta är en mycket anmärkningsvärd och oprecis information och borde ge avslag på
ansökan. Att vid en så stor miljöpåverkande verksamhet som vindkraft inte kunna beskriva
placering av verk, tornhöjd, kranar, dimensioner m m är för mig inte acceptabelt.
-Ca 12 % av objekten har besökts i fält. Jag anser att 100% borde besökts i fält
-Verk 1, 4 och 8 planeras i nära/direkt anslutning till våtmarksområden och borde ses som en
så försvårande omständighet att de inte ges tillstånd. Dessa verk är också placerade på
markanta höjder något som inte beskrevs i MKB vilket jag har påpekat. Detta har nu
korrigerats i kompletteringen, men det ger mig en kvarstående osäkerhet kring MKB.
-Från Stockanäs (Kulla 1:4) till verk 1 uppges 962m och till verk 8 anges 890m
Detta är i sig ett alldeles för nära avstånd till bostadshus för att undvika störningar från
vindkraftverk av tex buller och rörliga skuggor. Skulle dessutom flyttmånen på 100m
utnyttjas skulle verk 8 kunna hamna så nära som 800 m från mitt hus vilket jag menar är
en oacceptabel boendemiljö. Alla nio verken är planerade inom 890 – 2992 m från
Stockanäs.
-Eno energy kan inte precisera någon planerad ledningsdragning för elnät. Man menar att det
får komma senare, efter hand, beroende på elnätsägaren osv.
Jag anser att tillstånd inte kan beviljas på så oprecisa uppgifter
-För logistikytor och fundament behövs god bärighet, men vad jag kan läsa i ansökan har man
inte på förhand undersökt detta, utan det får komma senare, när man väl är på plats. Man tror
det blir gravitationsfundament, men tycks inte ha undersökt saken ordentligt. Är inte
acceptabelt.
-Eno har inte tagit ställning till hur projektet ska förses med olika typer av stenmaterial,
täktverksamhet eller betongtillverkning. Avsaknad av detta borde inte ge tillstånd.



-Mellan mitt boningshus och verk 1 löper en liten ås varifrån mitt dricksvatten kommer. Vad 
kan hända med tillgång och kvalité på mitt dricksvatten vid en ev byggnation?

Att miljön här skulle tåla ett mastodontprojekt med nio 200 m höga vindkraftverk är inte 
möjligt. Inte för naturen, inte för djuren och inte för människor. Jag har alltid uppfattat 
naturen här som ”den lilla naturen”. Skog i olika åldrar, mossar, skogssjöar, någon tjärn, ett 
svagt kuperat landskap med några mindre höjder. Hjortronmossar och blåbärsskogar, små 
bäckar och vattendrag, strövstigar, skogens däggdjur, fåglar och generellt en fridfullhet och ett 
lugnt som är svårt att hitta idag. Denna miljö har ett högt rekreationsvärde. 
Vindkraftsprojektet innefattar för många och för stora verk på en förhållandevis liten och 
begränsad yta som dessutom kringgärdas av välbevarade och bebodda hus, gårdar och byar 
där åkrar och ängar fortfarande brukas och vårdas.
Nästan varje sommar besöker jag Öland och nästan varje besök brukar innebära en utflykt till 
Ottenby och fyren Långe Jan. Enligt nationalencyklopedin är fyren 42m hög.  Jag stannade 
till på landsvägen och tittade bort mot den höjd där verk 8 är planerad. Nästan 5 st Långe Jan 
rakt upp i luften! Det är inte möjligt tänker jag, startar bilen och kör vidare med en klump i 
halsen.
Jag är fjärde generationen på Stockanäs (Kulla 1:4 )och tillbringar i princip all ledig tid här, 
året om. Bodde här som liten och har genom hela livet tillbringat mycket tid på och omkring 
gården.
Min fastighet gränsar till Rem 2:1

Kopia på detta mejl skickas till Länsstyrelsen i Jönköping

Inger
Fastighetsägare 
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Sammanfattning

Sammanfattning av utförda beräkningar
eno Energy Sweden AB (bolaget) projekterar för vindpark Vimmelstorp i Gisslaveds kommun. I samband med tillståndsprocessen har bolaget erhållit ett 
kompletteringsföreläggande av prövande myndighet, miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, rörande bl.a. redovisning av lågfrekvent 
ljud enligt nedan:

"I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs lågfrekvent ljud från vindkraft generellt. Det anges att beräkningar för lågfrekvent buller bör tas fram i 
upphandlingsfasen, innan byggnation, när det är känt vilken frekvensfördelning som kommer att vara aktuell på platsen.

Miljöprövningsdelegationen bedömer emellertid att utredning avseende påverkan genom lågfrekvent buller behöver redovisas innan tillstånd meddelas. 
Komplettera med en beräkning av lågfrekvent ljud och en beskrivning hur det kan säkerställas att de riktvärden avseende lågfrekvent buller som anges i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) kommer att innehållas."

Bolaget har därvid anlitat Akustikkonsulten i Sverige AB (Akustikkonsulten) för att utföra dessa beräkningar av lågfrekvent ljud i enlighet med 
kompletteringsföreläggandet.

Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus utförs för vindpark Vimmelstorp, 9 vindkraftverk av verkstyp Vestas V126-3.6 MW med navhöjd 137 m och totalhöjd 
200 m, med den nordiska beräkningsmetoden Nord2000 i enlighet med praxis. Praxis innebär att beräkningarna utförts för medvind 8 m/s på 10 m höjd. 
Lågfrekvent ljud inomhus beräknas mellan 31,5-200 Hz, baserat på beräknad ljudnivå i samma frekvensband utomhus och en antagen konservativ 
fasaddämpning. Beräkningarna redovisas som lågfrekvent ljud inomhus mellan 31,5-200 Hz i 45 ljudkänsliga punkter vid bostadshus.

Resultatet för lågfrekvent ljud inomhus jämförs mot riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. 
Folkhälsomyndighetens riktvärden redovisas i detalj på sida 4 inklusive hur riktvärdena har tillämpats för vindparker enligt flera domar i Mark-och 
miljööverdomstolen (MÖD). Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus utgår från Akustikkonsultens metod beskriven på sida 5. 

Resultatet kan sammanfattas enligt nedan:
Jämförelse mot riktvärden - Lågfrekvent ljud
Riktvärdena  inomhus i 1/3-oktavband mellan 31,5-200 Hz, motsvarande Folkhälsomyndighetens riktvärden i FoHMFS 2014:13, innehålls för alla frekvenser i 
samtliga 45 ljudkänsliga punkter. Här kan noteras att, enligt uppgift från bolaget, ljudkänslig punkt G inte behöver beaktas gällande ljud. Detta innebär att det 
är minst 6 dB i marginal mot riktvärdena, för alla frekvenser och samtliga ljudkänsliga punkter som ska beaktas. 

Detta bedöms visa att det finns faktiska och tekniska möjligheter att innehålla Folkhälsomyndighetens riktvärden på lågfrekvent ljud för den sökta 
vindparken. Denna slutsats anses även gälla för andra moderna vindkraftverk på marknaden år 2020, enligt Akustikkonsultens erfarenhet från ett stort 
antal utredningar av lågfrekvent ljud. Detta är även i enlighet med information från Naturvårdsverket, som nämner att om riktvärdet 40 dBA innehålls så 
är det troligt att även Folkhälsomyndighetens riktvärden innehålls som i aktuellt fall.
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Innehållsförteckning

Sida Innehåll

4 Riktvärden lågfrekvent ljud

5 Metod lågfrekvent ljud

6 Beräkningsförutsättningar

7 Ljuddata

8 Verksdata

9 Indexering ljudkänsliga punkter

10-16 Resultat - Lågfrekvent ljud
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Riktvärden lågfrekvent ljud

Tabell 1. Riktvärden för lågfrekvent ljud enligt FoHMFS 2014:13.

Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (dB)

31,5 56

40 49

50 43

63 42

80 40

100 38

125 36

160 34

200 32

Riktvärden lågfrekvent ljud
För riktvärden och bedömning av lågfrekvent ljud hänvisar Naturvårdsverket till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. 
Riktvärdena redovisas i Tabell 1. 

Det finns även exempel i rättspraxis på att lågfrekvent ljud reglerats enligt dessa riktvärden. Se t.ex. Mark-och miljööverdomstolen (MÖD) domar i mål       
M 1067-15 och M 1064-15. Det är därvid också, utifrån dessa domar, lämpligt att göra bedömning av lågfrekvent ljud från vindparker mot 
Folkhälsomyndighetens riktvärden, i de fall det anses nödvändigt. I de hänvisade domarna anges även förtydliganden kring vad som gäller vid överskridande 
av riktvärdena. Det anges dels att ett visst antal överskridande av riktvärdena tillåts enligt nedan: 

”Om bostäder på grund av verksamheten mer än vid enstaka tillfällen, och högst fem dygn per år, exponeras för lågfrekvent buller som ger upphov till 
överskridanden inomhus av följande värden, ska bolaget genomföra bullerbegränsande åtgärder.”

Därutöver anges hur de bullerbegränsande åtgärderna bör genomföras vid överskridande:

”Målet för åtgärderna ska vara att uppnå en ljudnivå inomhus som inte överskrider dessa värden. Åtgärderna ska vidtas endast om kostnaderna är rimliga 
med hänsyn till bostadens standard, värde och användning samt med hänsyn till den effekt som uppnås. Åtgärderna ska utformas och utföras i samråd med 
fastighetsägaren.”
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Metod lågfrekvent ljud

Tabell 2. Antagen fasaddämpning enligt Hoffmeyer  och Jakobsen.

Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (dB)

31,5 6,7

40 7,6

50 10,3

63 14,2

80 17,5

100 18,4

125 17,5

160 18,6

200 22,4

Metodbeskrivning - Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus
Det finns ingen av Naturvårdsverket anvisad metod för beräkning av lågfrekvent ljud inomhus för jämförelse mot Folkhälsomyndighetens riktvärden. Den 
metod som används i aktuella beräkningar är baserad på Akustikkonsultens erfarenhet, från ett stort antal utredningar av lågfrekvent ljud både genom 
beräkning och kontrollmätning, och bedöms ge ett bra underlag för bedömning mot aktuella riktvärden. Metoden redovisas enligt nedan. 

Utredningen baseras på beräkning av ljudnivåer utomhus i 1/3-oktavband, mellan 31,5-200 Hz, med den nordiska beräkningsmetoden Nord2000. Därefter 
beräknas ljudnivåer inomhus i 1/3-oktavband utifrån en antagen konservativ fasaddämpning, för jämförelse mot riktvärdena enligt Tabell 1. 

Den fasaddämpning som antas, se Tabell 2, är från en artikel om ljudisolering i bostäder vid låga frekvenser av Hoffmeyer och Jakobsen, Sound insulation of 
dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, no 1,pp 15-23. 2010. Enligt studien har 80 - 90 % av typiska 
danska bostäder bättre fasaddämpning. Noterbart är också att fasaddämpningen är uppmätt på hus i Danmark och normalt har bostadshus i Sverige fasader 
med bättre isolering som dämpar ljudet bättre. Det kan dock också finnas hus med sämre fasaddämpning. Akustikkonsultens bedömning är att dessa värden 
på fasaddämpningen utgör en rimlig skattning för svenska förhållanden, så länge inga andra rekommendationer finns att tillgå från Naturvårdsverket.

Beräkningsgång för beräkning av lågfrekvent ljud inomhus kan sammanfattas i punktform enligt punkt A-D:

A. Beräkning av ljudnivå mellan 31,5-200 Hz utomhus med Nord2000
B. Antagande av fasaddämpning enligt Tabell 2
C. Beräkning av ljudnivå inomhus mellan 31,5-200 Hz, Punkt A – Punkt B
D. De beräknade ljudnivåerna inomhus i punkt C jämförs mot riktvärden i Tabell 1
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Beräkningsförutsättningar

Navhöjd [m]

137

Beräkningsprogram SoundPLAN 8.1

Beräkningsstandard Nord2000

Sökradie 30 000 m

Beräkningshöjd 1,5 m

Lufttryck 1013,25 mbar

Relativ luftfuktighet 70 %

Temperatur 15 °C

Temperaturgradient 0,05 °C/m

Råhetslängd enligt NV Rapport 6241 0,3 m

Höjd anemometer 10 m

Vindhastighet 8 m/s

Standardavvikelse vindhastighet 0,5 m/s

Vindriktning Medvind åt alla håll

Turbulenta vindhastighetsfluktuationer 0,12 m4/3/s2

Turbulenta temperaturfluktuationer 0,008 K/s2

Effektiv flödesresistans mark Klass D

Effektiv flödesresistans vatten Klass H

Koordinatsystem SWEREF99 TM (15˚)

Höjddata 5 m höjdlinjer

200

Totalhöjd [m] Ljudeffektnivå [dBA]

104,9

Beräkningsparametrar i programvara

Vindpark

Vimmelstorp

Verkstyp

Vestas V126-3.6 MW

Antal vindkraftverk

9

Information om beräkningsparametrar
Eftersom vädret under ett normalår är högst varierande i Sverige väljs värden på vädret 
enligt praxis, vilket även motsvarar värden enligt ISA-Standarden (International 
Standard Atmosphere) för lufttryck och temperatur. Lufttrycket ska då vara 1013,25 
mbar och temperaturen 15°C. Luftfuktigheten 70% och temperaturen 15°C 
rekommenderas även i de nya finska riktlinjerna för beräkning av ljud från vindkraft 
med Nord2000 liksom i de danska industribullerföreskrifterna. I beräkningsmetoden för 
externt industribuller, rapport DAL-32, som brukar användas i Sverige för 
industribullerberäkningar rekommenderas luftfuktigheten 70% och temperaturen 15°C 
för planeringsändamål. 

Noterbart är också att beräkningarna är utförda för positiv temperaturgradient vilket 
motsvarar svag inversion. Värdet 0,05 °C/m är det högsta värdet som är godkänt enligt 
mätmetoden för ljudimmission av vindkraft enligt den av Naturvårdsverket 
rekommenderade mätmetoden Elforsk 98:24. Ljudnivån vid positiv temperaturgradient 
blir i regel högre än vid negativ temperaturgradient. 

Markens "hårdhet" eller impedans anges  i Nord2000 som effektiv flödesresistans. Det 
finns totalt 8 klasser, A-H, där A är väldigt mjuk mark och H är väldigt hård mark. Klass D 
klassas som normal mark. I aktuella beräkningar används klass D för normal mark och 
klass H för vattenytor.
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Ljuddata

Vindkraftverk Reglerinställning

Vestas V126-3.6 MW PO1 STE*

Ljudeffektnivå, LwA [dBA]

104,9

Referens ljuddata: Ljudeffektnivå och frekvensspektrum i 1/3-oktavband har tagits från leverantörens dokument: 0057-8207_V01 daterat 2016-11-30. Den angivna 
ljudeffektnivån för reglerinställning "PO1 STE" är 104,9 dBA. 

Dokumentet har erhållits av Vestas. Enligt sekretessavtal (NDA) mellan Vestas och Akustikkonsulten i Sverige AB får frekvensdata ej redovisas. 

*STE=Blades with serrated trailing edge

Information om ljuddata
Beräkningar gäller utifrån de använda ljuddata, ljudeffekt samt frekvenspektrum. Dessa ljuddata garanteras inte av Akustikkonsulten i Sverige AB.
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Verksdata

Vindkraftverk Verkstyp X(Öst) [m] Y(Nord) [m] Reglerinställning Ljudeffekt [dB(A)] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh]

1 Vestas V126-3.6 MW 407341 6332902 PO1 STE 104,9 137 322 185

2 Vestas V126-3.6 MW 407000 6330064 PO1 STE 104,9 137 307 170

3 Vestas V126-3.6 MW 407350 6330568 PO1 STE 104,9 137 308 171

4 Vestas V126-3.6 MW 406980 6332332 PO1 STE 104,9 137 317 180

5 Vestas V126-3.6 MW 407669 6331149 PO1 STE 104,9 137 317 180

6 Vestas V126-3.6 MW 407242 6331510 PO1 STE 104,9 137 317 180

7 Vestas V126-3.6 MW 406627 6330223 PO1 STE 104,9 137 312 175

8 Vestas V126-3.6 MW 407420 6332499 PO1 STE 104,9 137 322 185

9 Vestas V126-3.6 MW 407055 6330793 PO1 STE 104,9 137 313 176

Vindpark Vimmelstorp
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Projekt: Vindpark Vimmelstorp Indexering ljudkänsliga punkter
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A 47 46 46 45 43 41 39 34 31

AA 40 39 39 37 36 34 32 28 30

AB 43 42 40 39 37 35 34 28 30

AC 46 45 45 43 41 40 38 34 30

AD 45 45 45 44 42 40 38 31 31

AE 46 45 44 42 40 38 36 33 32

AF 45 45 44 43 41 39 37 34 30

AG 44 43 43 41 39 37 36 32 30

AH 45 44 43 42 41 39 35 27 30

AI 47 46 46 44 43 41 38 31 31

AJ 47 46 45 44 42 40 38 31 31

AK 45 45 44 43 41 39 36 30 30

AL 46 44 44 43 41 39 37 32 30

AM 45 44 43 41 39 37 36 33 30

AN 45 45 45 43 42 40 37 28 30

AO 44 44 44 43 41 39 36 28 30

AP 43 42 41 40 38 36 34 30 29

AQ 42 41 40 40 39 37 33 27 29

AR 39 41 42 41 39 37 33 26 29

AS 41 42 41 38 36 35 34 31 29

B 49 48 47 46 44 42 39 32 32

C 48 48 47 46 44 42 39 32 32

D 48 48 47 46 44 42 39 32 32

E 47 46 45 44 42 40 38 34 32

F 47 46 46 44 42 40 38 34 32

Ljudnivå utomhus i 1/3-oktavband [dB]1)

1) Punkt A: Beräknade ljudnivåer utomhus mellan 31,5-200 Hz. Beräkningarna har utförts med den nordiska beräkningsmodellen Nord2000 enligt praxis, vilket
innebär att det blåser medvind 8 m/s på 10 m höjd.
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

G 52 51 51 49 47 44 40 36 40

H 48 47 46 45 43 41 39 32 32

I 49 48 47 46 44 42 40 34 32

J 46 45 45 44 42 40 38 32 31

K 48 47 46 45 43 41 38 31 32

L 47 46 45 44 43 41 38 30 32

M 45 45 45 44 42 40 37 28 31

N 46 46 45 43 42 40 38 34 30

O 45 44 44 43 41 38 37 33 30

P 45 44 44 42 40 38 37 33 29

Q 47 46 45 44 42 40 38 34 30

R 47 47 46 45 43 41 37 30 32

S 47 46 46 44 42 41 38 33 31

T 47 46 46 44 43 40 37 29 31

U 46 46 45 44 42 40 38 32 31

V 45 45 44 42 41 39 37 31 30

W 45 44 44 42 41 39 36 29 30

X 42 41 41 40 38 36 34 27 30

Y 41 41 40 39 37 35 33 29 27

Z 42 41 40 37 34 34 33 30 28

Ljudnivå utomhus i 1/3-oktavband [dB]
1)
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Resultat - Lågfrekvent ljud

31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

6,7 7,6 10,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A 40 39 36 31 26 23 22 16 8

AA 33 32 28 23 18 15 14 9 7

AB 36 34 30 25 20 17 17 9 8

AC 40 38 35 29 24 22 20 15 7

AD 39 37 35 30 25 22 20 13 9

AE 39 38 34 28 22 19 18 14 9

AF 38 37 34 29 24 21 20 15 8

AG 38 36 32 27 22 19 18 14 8

AH 38 36 33 28 23 20 18 9 8

AI 40 39 35 30 25 22 21 12 9

AJ 40 38 35 30 25 22 21 12 9

AK 38 37 34 29 24 21 19 12 8

AL 39 37 34 29 24 21 20 13 8

AM 38 36 33 27 21 19 19 15 8

AN 38 37 34 29 24 21 19 10 8

AO 37 36 34 29 24 21 18 10 8

AP 36 35 31 26 20 18 16 12 6

AQ 36 33 30 25 21 19 16 8 7

AR 32 33 32 27 22 19 15 7 7

AS 35 34 30 24 18 17 17 12 7

Fasaddämpning [dB] enligt Hoffmeyer och Jakobsen2)

Ljudnivå inomhus i 1/3-oktavband [dB]3)

2) Punkt B: Fasaddämpning enligt artikeln Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29,
no 1,pp 15-23. 2010 av Hoffmeyer och Jakobsen.

3) Punkt C: Ljudnivån inomhus fås genom att subtrahera ljudnivån utomhus i varje 1/3-oktavband med motsvarande frekvensband för fasaddämpningen, Punkt
A – Punkt B.
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

B 42 40 37 32 27 24 22 14 10

C 41 40 37 32 27 24 21 13 9

D 42 40 37 32 27 24 22 13 10

E 40 38 35 30 25 22 20 16 10

F 40 39 36 30 25 22 20 15 9

G 45 44 40 35 29 26 23 18 18

H 41 39 36 31 26 23 21 13 9

I 42 40 37 32 27 24 22 16 9

J 39 38 35 30 25 22 21 13 9

K 41 39 36 31 26 22 20 12 10

L 40 38 35 30 25 22 21 12 9

M 38 37 35 30 25 22 19 10 9

N 40 38 35 29 24 21 20 15 8

O 38 37 34 28 23 20 19 15 7

P 38 37 34 28 23 20 20 15 7

Q 40 38 35 30 25 22 20 15 7

R 41 39 36 30 25 22 19 11 9

S 40 39 35 30 25 22 21 14 8

T 40 39 35 30 25 22 19 10 9

U 40 38 35 29 24 22 20 14 8

V 39 37 34 28 23 21 19 12 8

W 38 37 33 28 23 20 18 10 8

X 35 34 31 26 21 18 16 8 7

Y 35 33 30 25 20 17 16 11 5

Z 35 33 29 23 16 15 15 12 5

Ljudnivå inomhus i 1/3-oktavband [dB]
3)
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Datum: 2020-03-26

Projekt: Vindpark Vimmelstorp Resultat - Lågfrekvent ljud

31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

56 49 43 42 40 38 36 34 32

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A -16 -10 -7 -11 -14 -15 -14 -18 -24

AA -23 -17 -15 -19 -22 -23 -22 -25 -25

AB -20 -15 -13 -17 -20 -21 -19 -25 -24

AC -16 -11 -8 -13 -16 -16 -16 -19 -25

AD -17 -12 -8 -12 -15 -16 -16 -21 -23

AE -17 -11 -9 -14 -18 -19 -18 -20 -23

AF -18 -12 -9 -13 -16 -17 -16 -19 -24

AG -18 -13 -11 -15 -18 -19 -18 -20 -24

AH -18 -13 -10 -14 -17 -18 -18 -25 -24

AI -16 -10 -8 -12 -15 -16 -15 -22 -23

AJ -16 -11 -8 -12 -15 -16 -15 -22 -23

AK -18 -12 -9 -13 -16 -17 -17 -22 -24

AL -17 -12 -9 -13 -16 -17 -16 -21 -24

AM -18 -13 -10 -15 -19 -19 -17 -19 -24

AN -18 -12 -9 -13 -16 -17 -17 -24 -24

AO -19 -13 -9 -13 -16 -17 -18 -24 -24

AP -20 -14 -12 -16 -20 -20 -20 -22 -26

AQ -20 -16 -13 -17 -19 -19 -20 -26 -25

Riktvärden [dB] enligt FoHMFS 2014:13
4)

Jämförelse med riktvärden, 1/3-oktavband [dB]
5)

4) Riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för lågfrekvent ljud inomhus, FoHMFS 2014:13.

5) Punkt D: Tabellen visar skillnaden mellan ljudnivån inomhus i varje 1/3-oktavband och riktvärden enligt punkt 4) i motsvarande frekvensband. Ett negativt 
grönt värde indikerar att riktvärdet innehålls medan ett positivt rött värde indikerar ett överskridande. 

Detta illustreras även i grafen där den röda streckade linjen utgör riktvärdena för lågfrekvent ljud och de övriga linjerna utgör beräknade ljudnivåer inomhus 
mellan 31,5-200 Hz. Om linjerna ligger under den röda streckade linjen innehålls riktvärdena.
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Projekt: Vindpark Vimmelstorp Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

AR -24 -16 -11 -15 -18 -19 -21 -27 -25

AS -21 -15 -13 -18 -22 -21 -19 -22 -25

B -14 -9 -6 -10 -13 -14 -14 -20 -22

C -15 -9 -6 -10 -13 -14 -15 -21 -23

D -14 -9 -6 -10 -13 -14 -14 -21 -22

E -16 -11 -8 -12 -15 -16 -16 -18 -22

F -16 -10 -7 -12 -15 -16 -16 -19 -23

G -11 -5 -3 -7 -11 -12 -13 -16 -14

H -15 -10 -7 -11 -14 -15 -15 -21 -23

I -14 -9 -6 -10 -13 -14 -14 -18 -23

J -17 -11 -8 -12 -15 -16 -15 -21 -23

K -15 -10 -7 -11 -14 -16 -16 -22 -22

L -16 -11 -8 -12 -15 -16 -15 -22 -23

M -18 -12 -8 -12 -15 -16 -17 -24 -23

N -16 -11 -8 -13 -16 -17 -16 -19 -24

O -18 -12 -9 -14 -17 -18 -17 -19 -25

P -18 -12 -9 -14 -17 -18 -16 -19 -25

Q -16 -11 -8 -12 -15 -16 -16 -19 -25

R -15 -10 -7 -12 -15 -16 -17 -23 -23

S -16 -10 -8 -12 -15 -16 -15 -20 -24

T -16 -10 -8 -12 -15 -16 -17 -24 -23

U -16 -11 -8 -13 -16 -16 -16 -20 -24

V -17 -12 -9 -14 -17 -17 -17 -22 -24

W -18 -12 -10 -14 -17 -18 -18 -24 -24

X -21 -15 -12 -16 -19 -20 -20 -26 -25

Y -21 -16 -13 -17 -20 -21 -20 -23 -27

Z -21 -16 -14 -19 -24 -23 -21 -22 -27

Riktvärden [dB] enligt FoHMFS 2014:13
4)
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Projekt: Vindpark Vimmelstorp Resultat - Lågfrekvent ljud
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1. Sammanfattning
Calluna AB fick våren 2013 i uppdrag av Hansa vind AB att genomföra en fågelinventering vid 
Vimmelstorp i Hylte och Gislaveds kommuner med anledning av en planerad vindpark.

I rapporten presenteras resultatet från inventeringen och en bedömning av sannolik påverkan på 
de fågelarter som påträffades vid inventeringstillfällena. Underlaget ska kunna användas i det 
fortsatta arbetet med vindkraftparken och till MKB:n som ska upprättas som en del av 
tillståndsansökan.

För att få en bild av hur fågelfaunan i området ser ut har inventeringar gjorts från slutet av 
februari till och med slutet av oktober 2013 och totalt användes 133 timmars inventeringstid. 
Ingående moment har varit spaning efter spelflygande och tidigt häckande rovfåglar, eftersök av 
ugglor, inventering av skogshöns inklusive spelplatser, häckfågelinventering, eftersök av 
nattskärra samt höststräcksinventering.

Inventeringarna har utförts som en kombination av linje- och punkttaxering. Linjetaxeringen har 
skett längs de vägar som finns i området och genom terrängen upp mot de planerade 
verksplatserna. Punkttaxering har utförts med stopp längs den inventerade sträckan, samt på 
platser som bedömts som intressanta i och runt området som är aktuellt för vindkraft.

1.1 Fågelinventering

Totalt 57 arter observerades under inventeringen i och runt det tilltänkta vindkraftsområdet. 
Fyra rödlistade arter observerades varav tre även är listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. 
Ytterligare sex arter listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 observerades.

Havsörn, kungsörn och nattskärra (rödlistade NT samt listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1) 
samt göktyta (rödlistad NT). Orre, spillkråka, storlom, tjäder, trana och törnskata som är listade 
i EU:s fågeldirektiv bilaga 1

Förekomsten av rovfåglar inom det inventerade vindkraftsområdet var relativt liten och av mer 
känsliga arter gjordes enstaka observationer av havsörn och kungsörn. Det finns viss 
kollisionsrisk med de planerade vindkraftverken om de rör sig i landskapet men risken bedöms 
som liten då endast en enstaka fåglar observerades och de inte sågs röra sig in över 
vindkraftsområdet. Inga häckningar observerades.

Förutom dessa observerades även duvhök, lärkfalk och ormvråk och av ugglor observerades 
kattuggla. Det finns viss risk för kollisioner och störningar men dessa arter är relativt vanliga i 
det svenska landskapet, enstaka individer kan kollidera med vindkraftverken men 
konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små. 

Orre har en spridd förekomst i området och aktivt orrspel med flera tuppar konstaterades på två 
olika ställen inom det undersökta området och utöver dessa observationer har enstaka tuppar 
observerats på ett par andra ställen. Enstaka spelande tjädertuppar har observerats. SOF (2013) 
rekommenderar skyddszoner runt spelplatser, där det förekommer fem eller fler tuppar men den 
storleken på spelplatser har inte konstaterats inom det inventerade området.  
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Eftersöken av spelplatser gjordes under senare delen av april och arenaspelen där flera tuppar 
samlas sker oftast tidigare på våren vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. Det kan finnas 
viss risk för kollisioner om fåglarna rör sig i vindkraftsområdena, men flyghöjden understiger 
förmodligen rotorhöjden.

För grågås finns risk för kollisioner när fåglarna rör sig över det planerade vindkraftsområdet 
och problemen uppstår främst vid dåliga siktförhållanden. Vid inventeringarna observerades 
flera flockar med grågås sträckande tvärs igenom vindkraftsområdet i sydvästlig riktning bland 
annat en större flock på 380 stycken individer. Den sträckriktning som observerades kan 
medföra att det kan uppstå en viss barriäreffekt då fåglarna rör sig över den planerade 
vindkraftsparken. 

För kanadagås och trana bedöms påverkan som liten då det inte observerats mer än enstaka 
fåglar.

Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön, rastande fåglar observerades i Kosjön, 
Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Inga häckningar har observerats i eller i anslutning till 
vindkraftsområdet. Det finns risk för kollisioner om lommarna rör sig in över vindkraftsområdet  
när de rör sig mellan olika fiskesjöar men den bedöms som liten då det endast varit fråga om 
enstaka observationer av lom.

Enstaka observationer gjordes av spillkråka, törnskata och göktyta, fåglarna kan störas under 
bygg- och anläggningsfasen men störning- och kollisionsrisk under driftsfasen bedöms som låg. 

Spelande nattskärra hördes vid Bockasjö. Viss risk finns för kollisioner då nattskärra födosöker 
nattetid och skulle kunna lockas till vindkraftverk på grund av att insekter dras till belysningen 
och den vindskugga som bildas bakom vindkraftsverket. Risken bedöms som liten då endast en 
fågel hörts spela.

Övriga arter, som observerats i området, är till större delen allmänna i det svenska landskapet 
och lite tyder på att de skulle hotas av vindkraftverk i detta område. Enstaka individer kan 
kollidera med vindkraftverken, men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små.
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte

Calluna AB fick våren 2013 i uppdrag av Hansa vind AB att genomföra en fågelinventering vid 
Vimmelstorp i Hylte och Gislaveds kommuner med anledning av en planerad vindpark. 
I rapporten presenteras resultatet från inventeringen och en bedömning av sannolik påverkan på 
de fågelarter som påträffades. Underlaget ska kunna användas i det fortsatta arbetet med 
vindkraftparken och till MKB:n som ska upprättas som en del av tillståndsansökan.

2.2 Allmän beskrivning av naturen 

Området som planeras för en vindkraftpark är dominerat av produktionsskog och beläget väst 
om Vimmelstorp, i Hylte och Gislaveds kommuner. Produktionsskogarna är främst av yngre 
karaktär med begränsade naturvärden. Även våtare skogsområden präglar området, med stora 
utbredda mossar. Lövinslaget i området är starkt begränsat och består främst av yngre björk och 
klibbal insprängt i främst fuktiga skogsområden. Inga riksintressen för naturvård, naturreservat, 
eller Natura 2000-områden finns inom utredningsområdet. 
Inventerat område visas på karta 1.

3. Förstudie

3.1 Känd kunskap

Vid förstudien undersöktes tidigare kända fynd i området genom att i artportalen söka ut arter 
funna inom en tre km vid zon runt det aktuella vindkraftsområdet. Här har det rapporterats in 
fyra rödlistade arter samt ytterligare åtta arter som ingår i bilaga 1 i Fågeldirektivet, se tabell 1.

Vid kontakt med Henrik Blanck på Länsstyrelsen i Jönköpings län framkom det att det finns en 
kungsörnshäckning ca 1,5 mil från området. Martin Broberg på Länsstyrelsen i Halland hade 
inte senaste informationen om rovfågelhäckningar men tipsade om Halmstads ornitologiska 
förening. Även Bitte Rosén-Nilsson miljöhandläggare i Hylte kommunsamt Bengt Göran 
Erikson Miljöhandläggare i Gislaveds kommun kontaktades.

Tabell 1. Hänsynskrävande arter som kan förekomma inom och runt det aktuella vindkraftsområdet. Arter som 
är listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv är känsliga arter för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas 
(utdrag ur Svalan-rapportsystemet för fåglar).

Art Rödlistad Listad i bil. 1 till EU:s 
fågeldirektivet

Bivråk VU X

Fiskgjuse X

Fisktärna X

Havsörn NT X

Kungsörn NT X
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Art Rödlistad Listad i bil. 1 till EU:s 
fågeldirektivet

Orre X

Pilgrimsfalk VU X

Röd glada X

Spillkråka X

Storlom X

Sångsvan X

Trana X

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi till 
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf 

4 Fågelinventering 
För att kunna bedöma om platsen är lämplig för etablering av vindkraftverk har vi undersökt 
följande aspekter:

1. Vilka fågelarter uppehåller sig eller häckar i området?

2. Är platsen av betydelse som rastplats eller för övervintring?

3. Är platsen en flaskhals där flyttande fåglar koncentreras?

4. Förekommer arter som är listade enligt Fågeldirektivets bilaga 1 eller rödlistan?

För att få en bild av hur fågelfaunan i området ser ut har inventeringar gjorts från slutet av 
februari till och med slutet av oktober 2013. Ingående moment har varit spaning efter 
spelflygande och tidigt häckande rovfåglar, eftersök av ugglor, inventering av skogshöns 
inklusive spelplatser, häckfågelinventering, eftersök av nattskärra samt höststräcksinventering. 

Området besöktes den 26-28 februari, 1 mars, 11-13 mars, 25 april, 2-maj, 6 maj, 17-20 juni, 
9-10 oktober och slutligen 5-6 november. Besöken har gjorts spritt över dygnet för att få med 
fåglar som är aktiva under olika perioder och totalt användes 133 timmars inventeringstid.

Inventeringarna har utförts som en kombination av linje- och punkttaxering. 

Linjetaxeringen har skett längs de vägar som finns i området och genom terrängen upp mot de 
planerade verksplatserna. Punkttaxering har utförts med stopp längs den inventerade sträckan, 
samt på platser som bedömts som intressanta i och runt området som är aktuellt för vindkraft. 
Det inventerade området redovisas i karta 1.
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Fokus vid inventeringen har lagts på de arter som kan vara känsliga för vindkraft och där ingår 
främst rovfåglar, ugglor och skogshöns samt rödlistade arter eller arter som ingår i EU:s 
fågeldirektiv. Övriga arter har enbart noterats med förekomst. 

5. Resultat 

5.1 Observerade hänsynskrävande arter 

Totalt 57 arter observerades under inventeringen i och runt det tilltänkta vindkraftsområdet. 
Fyra rödlistade arter observerades varav tre även är listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. 
Ytterligare sex arter listade i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 observerades. 

I bilagorna finns en lista över alla påträffade arter. I tabell 2 kommenteras de arter som riskerar 
att påverkas av de planerade vindkraftverken. 

Tabell 2. Här redovisas de arter som riskerar att komma i konflikt med de planerade vindkraftverken i 
området. Rödlistade arter anges med aktuell hotkategori och arter som är upptagna i EU:s fågeldirektiv 
bilaga 1 markeras i tabellen. Sist i tabellen beskrivs respektive hotartskategori.

Art Känsliga fågelarter Känsliga fågelarter Känsliga fågelarter Art

Hotkategori 
i rödlista

EU;s fågeldirektiv bilaga 1. Kommentar

Göktyta NT väster om Kronobomossen

Havsörn NT  x i Nissans dalgång vid Boarp samt vid Svenshult, 
två individer sågs över Fågelhult cirka 5 kilometer 
öster om vindkraftsområdet

Kungsörn NT x väster om Tronebosjön

Nattskärra NT x vid Bockasjö

Orre x orrspel i södra delen av Kronbomossen, 
orrspel norr om Brunnstorp
orrspel sydväst omVimmelstorp, 
orrspel  norra delen av Tjuvemossen, 

Spillkråka x väster om Svartsjön

Storlom x ett par i norra delen av Hallasjön, 
ensamma fåglar i Kosjön, Lilla Sävsjön och i 
Svartsjön

Tjäder x en spelande tjäder nordost om  Kvarnadungen, 
hördes även uppflog av ytterligare två tjädrar, lite 
längre åt nordost ytterligare ett uppflog av tjäder.
två tuppar väster om Vimmelstorp.
en tupp öster om Lunnaström

Trana x två fåglar vid Stora Sävsjön, en individ vid 
Svartsjön,  en mellan Svartsjön och Tronebosjön, 
en mellan Svartsjön och Hallasjön

Törnskata x söder om Svartsjön
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Art Känsliga fågelarter Känsliga fågelarter Känsliga fågelarter Art

Hotkategori 
i rödlista

EU;s fågeldirektiv bilaga 1. Kommentar

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 
Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 
Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 
Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi  
till http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf

5.2 Övriga observerade känsliga arter

Vid inventeringarna har det även observerats duvhök, grågås, kanadagås, kattuggla, lärkfalk och 
ormvråk. Dessa arter är varken rödlistade eller upptagna i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 men kan 
påverkas av en vindkraftsutbyggnad i det aktuella området.  

6 Bedömning av känslighet
Speciellt fokus vid inventeringen har lagts på  förekomsten av arter som kan vara känsliga för 
vindkraft samt rödlistade arter (Gärdefors 2010) och arter som står med i Fågeldirektivets bilaga 
1 (EU 2009) noterades. 

Samtliga i Sverige naturligt förekommande fågelarter omfattas av Artskyddsförordningen 
(2007:845a, se http://www.notisum.se/rnp/SLS/ lag/20070845.htm) och det finns begränsade 
möjligheter att få dispens från denna. Artens bevarandestatus får inte äventyras. 

Artskyddsförordningen är kopplad till EUs habitatdirektiv (92/43/EEC), EUs fågeldirektiv 
(79/409/EEG) samt nationella fridlysningsbestämmelser. Enligt § 4 i artskyddsförordningen är 
det förbjudet att avsiktligt döda eller skada vilda fåglar. Det är dessutom förbjudet att avsiktligt 
störa vilda fåglar, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. 
Med avsiktligt menas att det går att förutse att detta kommer att inträffa på grund av den 
verksamhet man bedriver och inte enbart att man har som direkt syfte att döda, skada eller störa 
fåglarna. 

R o v f å g l a r  o c h  u g g l o r

Rovfåglar tenderar att löpa större risk för kollision med vindkraftverk än andra fåglar (Langston 
& Pullan 2003, Lucas et al. 2004, 2008, Hötker et al. 2006, Hötker 2009). Detta kan verka 
förvånande, eftersom rovfåglar har mycket god syn, utmärkt manövreringsförmåga och sällan 
flyger under dåliga ljusförhållanden. De borde därför inte ha några problem med att upptäcka 
och undvika vindkraftverk. Dock sker kollisioner mellan ugglor och vindkraftverk ganska sällan 
(Rydell mfl 2011). Observationer redovisas på karta 2
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Havsörn
Havsörn är rödlistad (NT) och skyddad enligt EU:s fågeldirektiv bilaga 1. 
Ensamma fåglar observerades vid Boarp samt vid Svenshult i Nissans dalgång cirka fyra 
kilometer väster om det aktuella vindkraftsområdet. Två individer sågs tillsammans över 
Fågelhult cirka fem kilometer öster om vindkraftsområdet. Utöver dessa observationer sågs inga 
havsörnar vid inventeringarna och inga häckningar konstaterades. Det finns inte heller några 
kända havsörnshäckningar inom trekilomterersradien runt den planerade vindkraftsparken. Det 
finns viss kollisionsrisk med de planerade vindkraftverken om havsörn rör sig i landskapet. 

Kungsörn
Kungsörn är rödlistad (NT) och skyddad enligt EU:s fågeldirektiv bilaga 1.
En individ observerades flygande strax väster om Tronebosjön, utöver denna observation sågs 
inga kungsörnar vid inventeringarna och inga häckningar konstaterades. Det finns inte heller 
några kända havsörnshäckningar inom trekilomterersradien runt den planerade vindkraftsparken 
men enligt uppgift från Henrik Blanck på Länsstyrelsen i Jönköpings län finns en 
kungsörnshäckning ca 1,5 mil från området. Det finns viss kollisionsrisk med de planerade 
vindkraftverken om kungsörn rör sig i landskapet.

Duvhök
En duvhök observerades nordost om Stockanäs men ingen häckning konstaterades. Det finns 
risk för kollisioner och störningar om fåglarna rör sig över det aktuella vindkraftsområdet. 
Duvhök är vanlig i det svenska landskapet, enstaka individer kanske kan kollidera med 
vindkraftverken men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små.

Lärkfalk
En lärkfalk observerades öster om Tronebosjön men ingen häckning observerades. Det finns 
risk för kollisioner och störningar om fåglarna rör sig över det aktuella vindkraftsområdet. 
Duvhök är vanlig i det svenska landskapet, enstaka individer kanske kan kollidera med 
vindkraftverken men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små.

Ormvråk
Ormvråk observerades på flera ställen inom det inventerade området men ingen häckning 
konstaterades. Observationerna gjordes runt Tronebo och Tronebosjön samt vid Boarp.
Ormvråk rör sig över större områden, de är termikflygare och använder sig av uppvindarna som 
bildas över öppna områden i landskapet. Det finns risk för kollisioner och störningar men 
ormvråk är vanlig i det svenska landskapet, enstaka individer kanske kan kollidera med 
vindkraftverken men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små.

Kattuggla
Kattuggla hördes vid Eseryssjön. Kattugglor rör sig över öppna ytor i landskapet när de jagar. 
Det finns risk för kollisioner och störningar men kattuggla är relativt vanlig i det svenska 
landskapet, enstaka individer kanske kan kollidera med vindkraftverken men konsekvenserna på 
populationsnivå bedöms som små.
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G ä s s ,  t r a n o r  o c h  s å n g s v a n

Observationer redovisas på karta 3.

Grågås
Förbisträckande grågås observerades vid höststräcksinventeringen. En större flock med 380 
fåglar passerade rakt över vindkraftsområdet i sydvästlig riktning, utöver denna observation 
passerade mindre flockar innehållande 45, 22 och 14 individer området i sydvästlig riktning. 
Passagerna skedde på en höjd av cirka 100 till 150 meter. Det finns en kollisionsrisk för 
förbisträckande fåglar då de passerar över vindkraftsområdet på det sätt som observerats. 

Kanadagås
Två rastande kanadagäss observerades i Svartsjön. Det finns viss risk för kollisioner för 
rastande fåglar då de i samband med att de skall landa vid rastplatserna rör sig över området på 
lägre höjd

Trana
Trana är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Två fåglar observerades vid Stora 
Sävsjön, en individ vid Svartsjön, en mellan Svartsjön och Tronebosjön och slutligen en mellan 
Svartsjön och Hallasjön. Det har inte observerats några sträckande tranor över området under 
inventeringsperioden. Risk för kollisioner finns för rastande fåglar, då de rör sig över området 
på lägre höjd. För sträckande fåglar är risken för kollisioner liten, då de oftast passerar på hög 
höjd.

S k o g s h ö n s

Hönsfåglar har relativt begränsad manövreringsförmåga och det har också har visat sig att de 
förhållandevis ofta kolliderar med vindkraftverk. Den begränsade manövreringsförmågan är en 
följd av att hönsfåglar är tunga i förhållande till sin vingyta (Rydell mfl 2011). Riskerna för 
påverkan från vindkraft på populationer av skogshöns är dock nästan obefintliga då arten är 
vanligt förekommande.  Observationer visas på karta 4.

Orre
Orre är är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Orren har spridd förekomst i området 
men inga större spelplatser observerades. Dessa spelplatser finns oftast på öppna ytor i mossar 
och på myrar där de befinner sig från tidig vår till fram i juni. Aktivt orrspel med flera tuppar 
konstaterades på två olika ställen inom det undersökta området, i södra delen av 
Kronobomossen, samt sydväst om Vimmelstorp. Enstaka spelande orrtuppar observerades i 
norra delen av Tjuvemossen samt i området norr området norr om Brunnstorp. 

SOF (2013) rekommenderar skyddszoner runt spelplatser, där det förekommer fem eller fler 
tuppar men den storleken på spelplatser har inte konstaterats inom det inventerade området. 
Eftersöken av spelplatser gjordes under senare delen av april och arenaspelen där flera tuppar 
samlas sker oftast tidigare på våren vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. Det kan finnas 
viss risk för kollisioner om fåglarna rör sig i vindkraftsområdena, men flyghöjden understiger 
förmodligen rotorhöjden.  
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Tjäder 
Tjäder är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Två spelande tuppar observerades 
väster om Vimmelstorp, en tupp observerades öster om Lunnaström. Nordost om Kvarnadungen 
observerades en spelande tupp och här hördes även uppflog av ytterligare två tjädrar, oklart om 
de var tuppar eller hönor. I område hördes även ytterligare ett uppflog vid ett senare besök.

SOF (2013) rekommenderar skyddszoner runt spelplatser, där det förekommer fem eller fler 
tuppar men den storleken på spelplatser har inte konstaterats inom det inventerade området. 
Eftersöken av spelplatser gjordes under senare delen av april och arenaspelen där flera tuppar 
samlas sker oftast tidigare på våren vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. Det kan finnas 
viss risk för kollisioner om fåglarna rör sig i vindkraftsområdena, men flyghöjden understiger 
förmodligen rotorhöjden. Inga större spel observerades därför bedöms risken för störning som 
liten.  Hackspettar

Spillkråka
Spillkråka är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Ett exemplar observerades väster 
om Svartsjön. Fåglarna kan störas under bygg- och anläggningsfasen men störning- och 
kollisionsrisk under driftsfasen bedöms som låg. Observationer redovisas på karta 5.

Lommar

Storlom
Storlom är rödlistad (NT) och listad EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). Ett par observerades 
i norra delen av Hallasjön, rastande fåglar observerades i Kosjön, Lilla Sävsjön och i Svartsjön. 
Inga häckningar har observerats i eller i anslutning till vindkraftsområdet. Det finns risk för 
kollisioner om lommarna rör sig in över vindkraftsområdet när de rör sig mellan olika 
fiskesjöar. Observationer redovisas på karta 5.

Nattskärror

Nattskärra
Nattskärra är rödlistad (NT). Enstaka spelande nattskärra hördes vid Bockasjö. Viss risk finns 
för kollisioner då nattskärra födosöker nattetid och skulle kunna lockas till vindkraftverk på 
grund av att insekter dras till belysningen. Observationer redovisas på karta 5. 

Ö v r i g a  f å g l a r
Observationer redovisas på karta 5.

Törnskata
Törnskata är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 (EU 2009). En törnskata observerades söder om 
Svartsjön. Häckning kan inte helt uteslutas då törnskatan är relativt vanlig i det svenska 
landskapet. Kan störas under bygg- och anläggningsfasen men störnings- och  kollisionsrisken 
bedöms som låg.

Göktyta
Göktyta är rödlistad (NT). En göktyta observerades väster om Kronobomossen. Fåglarna kan 
ibland häcka i anslutning till nyupptagna hyggen vilket förekommer inom det undersökta 
området. Fåglarna kan störas under bygg- och anläggningsfasen men störnings- och 
kollisionsrisken bedöms som låg.
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6.2 Manövrering och flygbeteende

Risken för kollision mellan fågel och vindkraftverk varierar kraftigt mellan olika fågelarter. 
Detta har kopplats till deras manövreringsförmåga och flygbeteenden (Barrios & Rodrigues 
2004, Drewitt & Langston 2006). Stora och tunga fåglar som manövrerar långsamt har antagits 
löpa större risk att kollidera med hinder i deras flygväg (Brown et al. 1992, Lucas et al. 2008). 

Fåglar som häckar, rastar eller övervintrar, det vill säga spenderar längre tid inom ett visst 
område, löper större risk att kollidera med vindkraftverk än de som enbart passerar området 
under flyttning. Generellt förefaller risken att dödas vid vindkraftverk vara större för stora och 
medelstora rovfåglar som segelflyger mycket, medan mindre arter och sådana som flyger mer 
aktivt inte drabbas lika hårt. Till den första gruppen hör örnar, vråkar och glador. Till den andra 
gruppen hör kärrhökar samt sparvhök och duvhök. Hämtat från Rydell mfl (2011).

Större rovfåglar och tranor använder termik vid flyttningen, vilket innebär att de nyttjar den 
uppstigande värmen från marken under soliga dagar. Fåglarna tar höjd genom att kretsa runt och 
skruva sig upp på högre höjder och därefter glider de i rak kurs i vald sträckriktning, varvid de 
gradvis tappar höjd. Vid en viss höjd upprepar de sedan samma procedur. De är höghöjdsflyttare 
och kan bra dagar kretsa upp på höga höjder mellan 3 000 och 6 000 meter. Den lägsta 
flyghöjden är sällan lägre än 300 meter, men vid en plötslig väderförändring kan de tvingas ner 
på lägre höjder.

Flyghöjden, särskilt under flyttningen, beror på vindriktning och vindstyrka då de flyger 
betydligt högre i medvind än i motvind (Alerstam 1990). Fåglar som flyttar i medvind vistas 
högt över alla vindkraftverk, medan de i motvind ofta befinner sig på höjder där de kan 
kollidera med vindkraftverk. Hur vindriktningen påverkar kollisionsfrekvensen är dock inte 
undersökt. För flyttande fåglar har inga tillfällen med mycket höga kollisionstal registrerats vid 
vindkraftverk. När massdöd inträffat vid höga master, byggnader och broar, de flesta med stark 
belysning, har det skett i samband med plötslig väderförsämring med nedsatt sikt och ibland 
hård vind, vilket har tvingat de flyttande fåglarna ner på lägre höjd, där kollisionerna sedan skett 
(Rydell mfl, 2011).
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6.3 Undvikandebeteende

Risken för kollision verkar generellt sett vara kopplad till hur fågeln reagerar när den närmar sig 
ett vindkraftverks rotorblad. Fåglar som uppvisar starka undvikandebeteenden har också visat 
sig ha en relativt låg kollisionsfrekvens (Hötker et al. 2006). Exempel på sådana är sjöfåglar 
(gäss och änder) och vadare. Rovfåglar verkar inte undvika vindkraftverk och andra hinder med 
lika stor marginal som andra fåglar. Det förefaller som om rovfåglar, och andra skickliga flygare 
med god manövreringsförmåga, helt enkelt litar på att de har kapacitet att undvika eventuella 
hinder även på mycket korta avstånd. Detta fungerar i allmänhet alldeles utmärkt med saker som 
står stilla, såsom byggnader och master, men kanske inte lika bra med saker som rör sig såsom 
ett vindkraftverks rotorblad. 

En annan hypotes om varför just rovfåglar och en del andra fåglar kolliderar oftare än förväntat, 
med exempelvis vindkraftverk, är kopplad till fåglarnas syn och ögonens placering i huvudet. 
De flesta fåglar har ögonen placerade på sidan av huvudet. Detta innebär att synfältet är mycket 
begränsat i flygriktningen, om fågeln samtidigt spanar nedåt exempelvis efter byten på marken. 
Man menar därför att rovfåglar, och en del andra fåglar kan tänkas flyga in i vindkraftverk eller 
upptäcka dessa ”för sent” eftersom de ibland fokuserar på något nedanför (Martin & Shaw 
2010, Martin 2011). Hämtat från Rydell mfl (2011).

7. Påverkan på fågellivet 
Vindkraft kan påverka fåglar på flera sätt och det är framförallt tre potentiella effekter av 
vindkraft på fåglar som har diskuterats under senare år. Dessa är (1) kollisioner med ökad 
dödlighet som följd, (2) habitatförluster som kan vara direkta (till följd av exploatering av själva 
miljön) eller indirekta (till följd av störning), med minskande lokala tätheter som följd och (3) 
barriäreffekter (Dierschke & Garthe 2006, Fox et al. 2006, Drewitt & Langston 2008). 
Rovfåglar klassas som mest känsliga, följt av vadare, måsfåglar, andfåglar, tättingar och övriga 
(Rydell mfl 2011).

Efter stycke 7.1 som beskriver påverkan på fågellivet i det undersökta området följer en 
mer omfattande, allmän litteratursammanställning över hur etablering av vindkraft kan 
påverka fågellivet i ett område.

7.1 Påverkan på fågellivet i Vimmelstorp

Landskapet är skogsdominerat. Stora delar består av brukad skog med relativt stora arealer 
hyggen och ungskog och den typen av biotoper är oftast art- och individfattiga med låga värden 
för fågelfaunan. I och med att området mestadels består av yngre till medelålders 
produktionsskog lämpar sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar.  

I det inventerade området ligger några mossekomplex med omkringliggande områden med 
sumpskog vilket är viktiga biotoper för bland annat skogshöns och utöver detta finns även några 
sjöar och mindre gölar. 

Det aktuella vindkraftsområdet bedöms inte vara av särskild betydelse som rastplats för fåglar 
som rör sig i landskapet men det observerades förbisträckande fåglar rakt över området.
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Observationer av havsörn gjordes både öster och väster om det aktuella vindkraftsområdet på ett 
avstånd av 4-5 kilometer. Utöver dessa observationer sågs inga havsörnar vid inventeringarna 
och inga häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända havsörnshäckningar inom 
trekilomterersradien runt den planerade vindkraftsparken. Det finns viss kollisionsrisk med de 
planerade vindkraftverken om havsörn rör sig i landskapet men risken bedöms som mindre då 
inga fåglar observerades över vindkraftsområdet.

En observation av kungsörn gjordes utöver denna observation sågs inga kungsörnar vid 
inventeringarna och inga häckningar konstaterades. Det finns inte heller några kända 
havsörnshäckningar inom trekilomterersradien runt den planerade vindkraftsparken men enligt 
uppgift finns en kungsörnshäckning ca 1,5 mil från området. Det finns viss kollisionsrisk med 
de planerade vindkraftverken om kungsörn rör sig i landskapet.

För de övriga observerade rovfågelsarterna finns risk för kollisioner och störningar när de rör 
sig över eller passerar området. Enstaka individer kan kollidera med vindkraftverken, men 
konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små. Det kan även uppstå en viss barriäreffekt 
för de rovfåglar som rör sig i området.

Kattuggla observerades men utöver dessa observerades inga större ugglor som exempelvis 
berguv. Det finns viss risk för kollisioner och störningar men sparvuggla och kattuggla är 
relativt vanlig i det svenska landskapet, enstaka individer kan kollidera med vindkraftverken 
men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små. 

Orre har spridd förekomst i området och aktivt orrspel med flera tuppar har konstaterades på två 
olika ställen inom det undersökta området och utöver dessa observationer har enstaka tuppar 
observerats på ett par andra ställen. SOF (2013) rekommenderar skyddszoner runt spelplatser, 
där det förekommer fem eller fler tuppar men den storleken på spelplatser har inte konstaterats 
inom det inventerade området. Eftersöken av spelplatser gjordes under senare delen av april och 
arenaspelen där flera tuppar samlas sker oftast tidigare på våren vilket eventuellt kan ha 
påverkat resultatet. Det kan finnas viss risk för kollisioner om fåglarna rör sig i 
vindkraftsområdena, men flyghöjden understiger förmodligen rotorhöjden.  

Enstaka spelande tjädertuppar har observerats men inga större spelplatser har identifierats. SOF 
(2013) rekommenderar skyddszoner runt spelplatser, där det förekommer fem eller fler tuppar 
men den storleken på spelplatser har inte konstaterats inom det inventerade området.Eftersöken 
av spelplatser gjordes under senare delen av april och arenaspelen där flera tuppar samlas sker 
oftast tidigare på våren vilket eventuellt kan ha påverkat resultatet. Det kan finnas viss risk för 
kollisioner om fåglarna rör sig i vindkraftsområdena, men flyghöjden understiger förmodligen 
rotorhöjden. 

För grågås finns risk för kollisioner när fåglarna rör sig över det planerade vindkraftsområdet 
och problemen uppstår främst vid dåliga siktförhållanden. Vid inventeringarna observerades 
flera flockar med grågås sträckande tvärs igenom vindkraftsområdet i sydvästlig riktning bland 
annat en större flock på 380 stycken individer.Den sträckriktning som observerades kan medföra 
att det kan uppstå en viss barriäreffekt då fåglarna rör sig över den planerade vindkraftsparken. 

För kanadagås och trana bedöms påverkan som liten då det inte observerats mer än enstaka 
fåglar.
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Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön, rastande fåglar observerades i Kosjön, 
Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Inga häckningar har observerats i eller i anslutning till 
vindkraftsområdet. Det finns risk för kollisioner om lommarna rör sig in över vindkraftsområdet  
när de rör sig mellan olika fiskesjöar men den bedöms som liten då det endast varit fråga om 
enstaka observationer av lom.

Enstaka observationer gjordes av spillkråka, törnskata och göktyta, fåglarna kan störas under 
bygg- och anläggningsfasen men störning- och kollisionsrisk under driftsfasen bedöms som låg. 

Spelande nattskärra hördes vid Bockasjö. Viss risk finns för kollisioner då nattskärra födosöker 
nattetid och skulle kunna lockas till vindkraftverk på grund av att insekter dras till belysningen 
och den vindskugga som bildas bakom vindkraftsverket. Risken bedöms som liten då endast en 
fågel hörts spela.

Övriga arter, som observerats i området, är till större delen allmänna i det svenska landskapet 
och lite tyder på att de skulle hotas av vindkraftverk i detta område. Enstaka individer kan 
kollidera med vindkraftverken, men konsekvenserna på populationsnivå bedöms som små. 
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7.2 Kollisioner

Fåglar kolliderar året runt utan uppenbar koppling till årstid och väderlek. De kolliderar med 
kraftverkens rotorblad, eller i vissa fall torn, på ett mer slumpmässigt sätt, antingen för att de av 
någon anledning inte uppfattar faran i tid eller för att de ignorerar den. Högre vindkraftverk 
dödar inte fler fåglar (utom vissa rovfåglar) än lägre verk. 

I övrigt verkar inte olycksfrekvensen (antal kollisioner per verk) påverkas nämnvärt av verkens 
konstruktion, belysning och inbördes placering och inte heller av rotorbladens höjd (frigång) 
över marken eller vindkraftsparkernas storlek (antal verk). Kollisioner leder vanligtvis till 
omedelbar död för fågeln eller till skador som gör att den omkommer senare. 
Kollisionsfrekvensen i en vindkraftspark minskar vanligen inte med tiden, vilket innebär att 
fåglar inte lär sig att hantera faran. De flesta undersökningar av kollisioner mellan fåglar och 
vindkraftverk är gjorda i USA. I Europa har inte kollisionsproblematiken ägnats lika stort 
intresse. I Sverige har endast någon enstaka undersökning av kollisionsfrekvenser genomförts, 
men flera har nu startats inom ramen för olika kontrollprogram. Sammantaget är risken att 
fåglar dödas av vindkraftverk antagligen liten i förhållande till risken att de omkommer på 
grund av annan mänsklig påverkan. (Rydell mfl 2011).

7.3 Habitatförlust

Uppförandet av en vindkraftspark eller ett enstaka vindkraftverk kan tänkas påverka tätheten av 
fåglar i närheten. En direkt förlust av livsmiljö (habitatförlust) uppkommer givetvis på platsen 
där vindkraftverket byggs, men också på visst avstånd därifrån. Det som dessutom tillkommer 
är den omgivande infrastrukturen, vilken kan variera i omfattning beroende på 
vindkraftsparkens placering och storlek. 

Ytor måste röjas, vägar byggas, ledningar dras och vatten ledas bort. Den yta som påverkas 
direkt på detta sätt är oftast mycket liten och är antagligen försumbar i de flesta fall. Men, om 
vindkraftsparken placeras i orörda områden kan nyanlagda vägar leda till fragmentering av 
tidigare sammanhållna ytor, vilket i värsta fall kan innebära större förluster än själva ingreppet i 
sig. Effekterna kan sedan möjligen variera med tiden efter att anläggningen har färdigställts 
(Langston & Pullan 2003). Habitatförluster har inte studerats lika länge som 
kollisionsproblematiken och frågan har undersökts mer i Europa än i Nordamerika. I Sverige är 
endast få undersökningar gjorda, men flera är påbörjade eller planerade. (Rydell mfl, 2011).

7.4 Barriäreffekt

En barriäreffekt innebär att ett vindkraftverk eller vindkraftspark fungerar som en barriär, ett 
hinder, för passerande fåglar. De undviker att flyga i närheten av vindkraftverken och tar en 
annan väg. Detta beteende minskar givetvis kollisionsrisken, men samtidigt behöver fåglarna 
flyga en längre sträcka. Barriäreffekter kan på så vis öka fåglarnas energiförbrukning under 
flyttning eller transport mellan födosöks-, häcknings- och övernattningsplatser. Undvikandet 
sträcker sig i regel mellan 100 och 500 meter från kraftverket, men för vissa arter (lommar) kan 
avståndet vara större. Störst störningsavstånd finns hos gäss, änder och vadare, medan de 
kortaste finns hos rovfåglar och tättingar. 
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Fåglar vänjer sig ofta vid upprepade, men ofarliga, störningar och störningseffekten blir därmed 
efterhand mindre. Detta verkar dock inte vara fallet med störningar från vindkraftverk. Antalet 
undersökningar där man konstaterat att störningsavståndet minskar med tiden är ungefär lika 
många som de där man inte sett någon förändring. Det skulle även kunna vara så att 
störningsavstånden efterhand ökar. Detta anges som en av orsakerna till det gradvis minskande 
antalet orrar vid några vindkraftverk i Alperna (Zeiler & Grünschachner-Berger 2009). 

7.5 Lokalisering

De flesta verk drivs idag utan någon större effekt på fåglar och de dödar få eller inga fåglar, 
medan några få verk dödar många. Medianvärdet för alla undersökta vindkraftsparker är 2,3 
döda fåglar per vindkraftverk och år. En utbyggnad i Sverige till 5 000 vindkraftverk till år 2020 
skulle, om kollisionsfrekvensen förblir 2,3 fåglar per vindkraftverk och år, medföra att 11 500 
fåglar dödas årligen. 

Verkens placering i relation till topografi och omgivande miljö i övrigt har avgörande betydelse 
för hur många fåglar som riskerar att dödas. För fåglar sker olyckor i första hand där de 
koncentreras, som vid våtmarker och vatten, och i höjdlägen som åsryggar och krön. Ledlinjer i 
landskapet såsom sjöstränder, floder, dalgångar och större vägar, och i mindre skala även alléer, 
skogsbryn, stenmurar och liknande, bör också betraktas som risklägen. Hämtat från Rydell mfl 
(2011).

7.6 Etablering

Ett enkelt första steg vid planeringen är att först göra en inventering av fåglar på platsen. De 
fåglar som störs mest av vindkraftsetableringar, och för vilka vindkraftverk kan leda till minskat  
utnyttjande av området, är vadare under häckningstid samt lommar, andfåglar och vadare under 
icke-häckningstid. Förekomst av dessa fåglar i större antal eller täthet bör leda till en 
noggrannare undersökning av det aktuella området och hur det utnyttjas av fåglarna. Det 
enklaste sättet att minimera risker för olyckor med rovfåglar är att undvika vindkraftverk nära 
boplatser eller platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar.  Hämtat från Rydell mfl 
(2011).

7.7 Buffertzoner

Häckningsplatser eller vistelseplatser för hotade och känsliga arter har i olika sammanhang 
försetts med buffertzoner, där syftet är att undvika eller reducera störning från en verksamhet av 
något slag. Detta är ett effektivt och rimligt sätt att motverka potentiell påverkan och det har 
tillämpats vid vindkraftetableringar. Det är dock viktigt att påpeka att de buffertzoner som anges 
som regel grundas på försiktighetsprincipen och bästa möjliga bedömning. Zonerna är på intet 
vis vetenskapligt baserade, uppmätta avstånd innanför vilka en eventuell vindkraftetablering, 
eller annan form av exploatering, alltid får negativa följder. Omvänt är det inte heller så att det 
utanför angivna avstånd inte finns några risker för negativ påverkan. Zonerna ska istället ses 
som en rekommendation som man kan använda sig av om man vill minimera riskerna och som 
en utgångspunkt för vidare studier och diskussioner av de lokala förhållandena. Buffertzoner 
anges med en viss radie från boplatser, kolonier och andra typer av lokaler. Hämtat från Rydell 
mfl (2011).
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Tabell 4. Buffertzoner föreslagna av Sveriges Ornitologiska Förening. Lämpligt avstånd från boplats, koloni 
eller annan typ av lokal, där man bör överväga mer detaljerade undersökningar för att kunna anpassa 
utbyggnaden. Individantal för havs- och kungsörn avser det högsta antal som förekommer regelbundet. Från 
Rydell mfl (2011).

Fågelgrupp/Art Typ av lokal Buffertzon (km)

Havsörn Boplatser 2-3

Havsörn Naturliga koncentrationer (>10 ex) 2-3

Kungsörn Boplatser 2-3

Kungsörn Naturliga koncentrationer (>5 ex) 2-3

Jaktfalk Boplatser 3

Pilgrimsfalk Boplatser 2-3

Övriga stora och medelstora 
fåglar

Boplatser 1

Måsar Häckningskolonier 1

Tärnor Häckningskolonier 1

Berguv Boplatser 2-3

Vadare Häckningslokaler* 0,5

Vadare Rastningslokaler** 0,5

Andfåglar Rastningslokaler*** 0,5

Tjäder Spelplatser (>5 tuppar) 1

Orre Spelplatser (>10 tuppar) 1

*Strandängar, myrar, fågelskär med rödlistade arter eller arter medtagna i Fågeldirektivets 
bilaga 1 eller med höga tätheter av vadare generellt.
** kust- och strandängslokaler som regelbundet hyser många vadare. Gäller ej åkermark. 
*** fågelsjöar, kustlokaler som regelbundet hyser många andfåglar. Gäller ej åkermark.
En variant på buffertzon är att istället locka fåglar bort från kraftverken genom att erbjuda 
alternativa, helst bättre, habitat lite längre bort. ”Habitat management” av den här typen har 
provats när det gäller kungsörn (Walker et al. 2005). Fåglar, möjligen med undantag för svalor 
och seglare, attraheras normalt inte till vindkraftverk, utan de snarare undviker eller ignorerar 
dem. Detta gäller både på land och till havs.
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9. Bilagor

Bilaga 1 Artlista 

Samlad lista från över alla påträffade arter under inventeringen 2013.

Art Hot-kategori EU;s 
fågeldirektiv 
bilaga 1. 

Kommentar

Björktrast

Blåmes

Bofink

Buskskvätta

Domherre

Dubbeltrast

Duvhök nordost om Stockanäs

Enkelbeckasin

Grågås 14 stycken sträckande i sydvästlig riktning på 
cirka 130 meters höjd,
22 stycken sträckande i sydvästlig riktning på 
cirka 130 meters höjd, 
45 stycken sträckande i sydvästlig riktning på 
cirka 130 meters höjd, 
380 stycken sträckande i sydvästlig riktning 
på cirka 130 meters höjd 

Gråhäger

Gräsand

Grönfink

Gransångare

Gulsparv

Gärdsmyg

Gök

Göktyta NT väster om Kronobomossen
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Art Hot-kategori EU;s 
fågeldirektiv 
bilaga 1. 

Kommentar

Havsörn NT  x i Nisans dalgång vid Boarp samt vid 
Svenshult, 
två individer sågs över Fågelhult cirka 5 
kilometer öster om vindkraftsopmrådet

Järnsparv

Kaja

Kanadagås ett rastande par i Svartsjön

Kattuggla vid Eserydssjön

Knipa

Koltrast

Korp

Kricka

Kråka

Kungsfågel

Kungsörn NT x väster om Tronebosjön

Lärkfalk öster om Tronebosjön

Lövsångare

Morkulla

Nattskärra NT x vid Bockasjö

Nötskrika

Ormvråk vid Boarp, 
öster om Tronebosjön, 
öster om Tronebo, 
vid Lunnaström

Orre x orrspel i södra delen av Kronbomossen, 
orrspel norr om Brunnstorp
orrspel sydväst omVimmelstorp, 
orrspel  norra delen av Tjuvemossen, 

Pilfink

Ringduva

Rödhake
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Art Hot-kategori EU;s 
fågeldirektiv 
bilaga 1. 

Kommentar

Skata

Spillkråka x väster om Svartsjön

Stjärtmes

Storlom x ett par i norra delen av Hallasjön, 
ensamma fåglar i Kosjön, Lilla Sävsjön och i 
Svartsjön

Större 
hackspett

Svarthätta

Svartmes

Talgoxe

Taltrast

Talltita

Taltrast

Tjäder x en spelande tjäder nordost om  
Kvarnadungen, hördes även uppflog av 
ytterligare två tjädrar, lite längre åt nordost 
ytterligare ett uppflog av tjäder.
två tuppar väster om Vimmelstorp.
en tupp öster om Lunnaström

Tofsmes

Trana x två fåglar vid Stora Sävsjön, en individ vid 
Svartsjön,  en mellan Svartsjön och 
Tronebosjön, en mellan Svartsjön och 
Hallasjön

Trädpiplärka

Törnskata x söder om Svartsjön

Varfågel

Ärtsångare

Arternas risk att dö ut anges enligt kriterierna nedan. För vidare information om rödlistade arter hänvisar vi till 
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/rodlistan/ 

 NT= Nära hotad, VU= Sårbar, EN= Starkt hotad, CR= Akut hotad och RE= Nationellt utdöd

För vidare information om arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 hänvisar vi till http://
www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/faglar/vl_faglar_lathund.pdf
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Bilaga 2 Kartor

K a r t a  1 .  Ö v e r s i k t  i n v e n t e r i n g s o m r å d e t
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K a r t a  2 .  O b s e r v a t i o n e r  a v  r o v f å g l a r  o c h  u g g l o r
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K a r t a  3 .  O b s e r v a t i o n e r  a v  g ä s s  o c h  t r a n o r
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K a r t a  4 .  O b s e r v a t i o n e r  a v  s k o g s h ö n s
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K a r t a  5 .  O b s e r v a t i o n e r  a v  n a t t s k ä r r a , s t o r l o m ,  s p i l l k r å k a  o c h  ö v r i g a  f å g l a r
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1 YRKANDEN 

Bolaget ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) att uppföra och driva en grupp-
station med maximalt nio (9) vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter, på de fas-
tigheter och inom de ytor som anges i bilaga A, vid Vimmelstorp i Gislaved kommun. Ansökan 
innefattar även följdverksamheter i form av servicevägar, anläggning av kranplatser och uppställ-
ningsplatser, internt elnät, transformator- och kopplingsstationer samt servicebyggnader. I verk-
samheten ingår också all den skogsavverkning som behövs för anläggning av ovan nämnda bygg-
nader och infrastruktur.  
 
Bolaget yrkar vidare: 
 

1. att villkor meddelas i enlighet med förslag i avsnitt 2. 
2. att tiden för igångsättande av den ansökta verksamheten bestäms till tio (10) år efter att 

tillståndet vunnit laga kraft.  
3. att tillståndet ska gälla i 40 år från att det vunnit laga kraft. 

 

2 FÖRSLAG TILL VILLKOR 

Bolaget föreslår att följande villkor ska gälla för verksamheten: 
 
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med 

vad bolaget angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.  
 

2. Vindkraftverken ska placeras inom en anpassad flyttmån på upp till 100 meter från de i ansö-
kan angivna koordinaterna. Koordinater och flyttmån specificeras i Bilaga A.   

 
3. Förslag till slutlig placering av vindkraftverk, väg- och ledningsdragningar, placering av upp-

läggnings- och uppställningsytor, transformatorstationer med mera ska lämnas till tillsyns-
myndigheten för samråd senast tre månader innan anläggningsarbeten påbörjas. Förslaget 
ska även inbegripa beräkningar som verifierar att 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadshus, 
samt Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller inomhus kan innehållas.  

 
4. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och färgsättning. Endast verksamhets-

utövarens och tillverkarens namn får anges på vindkraftverkens maskinhus. Andra reklaman-
ordningar får inte placeras på verken.  

 
5. Hinderbelysningens intensitet ska reduceras så mycket som gällande föreskrifter medger.  

 

6. Buller från vindkraftverken ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljud-
nivå utomhus vid bostäder än 40 dB(A).  

 

7. Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller 
genom immissionsmätningar vid bostäder inom ett år, eller vid den senare tidpunkt som till-
synsmyndigheten bestämmer, från det att vindkraftsparken tagits i drift. Kontroll ska därefter 
ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller 
då tillsynsmyndigheten anser att kontroll av ljudnivån är befogad.  
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8. Rörliga skuggor från vindkraftsanläggningen får inte överstiga 8 timmar per år på störnings-
känslig plats vid bostäder. Som störningskänslig plats räknas uteplats eller en yta på 25 m2, 
som används för t.ex. rekreation, vila eller arbete, i anslutning till bostäder. 

 
9. För att minska risken för skada på fladdermöss ska vindkraftverk stängas av när medelvind-

hastigheten under 10 minuter är lägre än 6 m/s vid verkets nav och när temperaturen övers-
tiger 14 grader vid verkets nav. Detta gäller från solnedgång till soluppgång under perioden 
fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 15 september. 

 
10. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på ett sådant sätt att spridning och förore-

ning förhindras. Det avfall som eventuellt uppkommer ska transporteras bort.  
 

11. Bolaget ska senast en månad efter det att vindkraftverken har tagits i drift anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten. Temporärt utnyttjade markytor under anläggningstiden ska, om så be-
döms lämpligt, i möjligaste mån anpassas efter omgivande naturmiljö senast ett år efter drift-
sättningen av vindkraftverken.  

 
12. För verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram som möjliggör en bedömning av om 

villkoren uppfylls. Kontrollprogrammet ska gälla under såväl anläggningsfas som driftsfas. 
Förslag till kontrollprogram i den del det avser anläggningsarbeten ska inges till tillsynsmyn-
digheten senast sex veckor innan arbetena påbörjas. I övriga delar ska förslag till kontrollpro-
gram ges in till tillsynsmyndigheten inom tre månader efter det att vindkraftverken har tagits 
i drift.  

 
13. I god tid innan vindkraftverken permanent tas ur drift ska en anmälan om detta göras till 

tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla en åtgärds- och tidplan för återställning av plat-
serna. Avvecklingen ska därefter ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 
14. En säkerhet ska ställas för nedmonterings- och återställningsåtgärder om 1 250 000 SEK per 

vindkraftverk. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan anläggnings-
arbeten påbörjas.  

 

3 ANSÖKANS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

Bolaget avser att inom projektområdet uppföra maximalt nio (9) vindkraftverk på angivna posit-
ioner i bilaga A med en flyttmån på 100 meter. Tillåten flyttmån omfattar inte registrerade natur-
värdesobjekt inom denna yta.  
 
Ansökan omfattar dels byggnation, drift och avveckling av vindkraftverken, dels de övriga anlägg-
ningsarbeten och åtgärder som krävs, exempelvis byggnation av vägar och kranplatser, service-
byggnader, mobil betonganläggning, nedläggning av kablar m.m. Erforderliga tillstånd för even-
tuell linjekoncession för anslutning till överliggande elnät kommer att sökas separat.  
 
Verk nummer 4 planeras ca 96 meter från ett mindre, uträtat dike som avvattnar marken mot 
Svartsjön. Detta verk planeras därmed 4 meter inom bäckens strandskyddszon. Om flyttmånen 
på 100 meter utnyttjas maximalt så skulle även verk nummer 2, 7, 8 och 9 kunna hamna inom 
strandskydd mot mindre bäckar. Även vägar kommer att byggas och förstärkas i anslutning till 
vattendrag. De nya vägsträckningar som planeras till verk nummer 2, 4 och 7 planeras inom 
strandskyddat område, men det är endast vägen till verk 4 som passerar över vattendrag. Viss 
förstärkning av befintliga vägar kommer också att ske inom strandskydd runt bäckar och diken. 
Frågan om strandskydd utvecklas närmare i avsnitt 10.4 nedan.  
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4 ÖVRIGA PRÖVNINGAR 

Inom vindkraftparken avser bolaget att etablera ett icke-koncessionspliktigt elnät. I den omfatt-
ning det krävs får ansökan om koncession enligt ellagen för ledningsdragning mellan vindparken 
och anslutningspunkten till överliggande nät göras av berört nätbolag.  
 
Bolaget bedömer att gruppstationen för vindkraft inte kommer att utformas på ett sådant sätt 
att tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken krävs. Anmälan om vattenverksam-
het planeras att lämnas in eftersom väg till verk nr 4 kommer att passera ett vattendrag och åt-
gärderna bedöms omfatta en mindre bottenyta av vattendraget än 500 kvadratmeter. Om vat-
tenverksamhet därutöver skulle aktualiseras i samband med detaljprojektering kommer detta att 
anmälas eller tillstånd vid behov sökas.  
 
En arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts längs samtliga planerade vägar och runt kraft-
verkspositioner. Om sedan tidigare okända fornlämningar påträffas under jord när anläggnings-
arbeten påbörjas kommer arbetet att avbrytas på platsen och kontakt att tas med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet. Vid behov prövas påverkan på objektet eller objekten separat enligt kulturmin-
neslagen.  
 
Vid byggnation av vindkraftsparken kommer olika typer av stenmaterial att behövas. Bolaget har 
ännu inte tagit ställning till hur projektet ska förses med dessa massor. I det fall krossning, täkt-
verksamhet eller betongtillverkning kommer att utövas inom projektområdet ska, om så er-
fordras, separat anmälan eller ansökan göras för dessa verksamheter.  

 

5 BAKGRUND 

5.1 Verksamhetens syfte 
Syftet med verksamheten är att producera elkraft från vindenergi. Denna energikälla är oändligt 
förnybar. Omvandlingen till elkraft sker i princip helt utsläpps- och fossilfritt. De nio vindkraftver-
ken beräknas producera ca 104 600 MWh förnybar el per år under den tekniska livslängden på 
minst 20 år. Det finns mål för utbyggnad av förnybar elkraftproduktion samt minskning av växt-
husgasutsläpp både på global nivå, inom EU och nationellt. Verksamheten stämmer väl överens 
med samtliga dessa mål.  
 
Vindkraft i drift ger inte upphov till några utsläpp av koldioxid, partiklar och andra föroreningar 
vilket gör den till en av de renaste energikällorna.  
 

5.2 Historik 
Projekt Vimmelstorp drevs ursprungligen av Hansa Vind AB. Hansa Vind genomförde samråd, tog 
fram en första utformning av projektet samt lät utföra erforderliga utredningar och inventeringar. 
Våren 2014 köptes Hansa Vind AB av tidigare delägaren eno energy Sweden AB. Projektutveckl-
ingen har därefter skett i eno energys regi, med bl.a. förnyat samråd och kompletterande utred-
ningar.  
 

5.3 eno energy Sweden AB 
eno energy Sweden AB är helägt dotterbolag till eno energy GmbH med säte i Rostock, Tyskland. 
eno energy GmbH tillverkar vindkraftverk och bedriver egen projektutveckling. Det svenska bola-
get har sin bas i Helsingborg och bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom egen 
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projektutveckling samt förvärv, byggnation och drift av nyckelfärdiga vindkraftsprojekt. Inom bo-
laget och dess moderbolag finns således en bred kompetens och erfarenhet av vindkraft.  

6 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

6.1 Planerad verksamhet 
Projekt Vimmelstorp omfattar 9 vindkraftverk, vart och ett med en maximal totalhöjd på 200 me-
ter.  

Den tekniska utvecklingen inom vindkraftsbranschen går snabbt framåt. Den slutliga utform-
ningen av parken samt vilka verk bolaget väljer att uppföra avgörs i samband med detaljprojek-
teringen. Beräknat utifrån de vindkraftverk som finns på marknaden idag kommer verken att ha 
en uteffekt på ca 3-6 MW vardera. Storlek och effekt varierar något mellan leverantörerna.  

Medelvindhastigheten i området beräknas uppgå till 7 m/s vid 137 meters navhöjd. Med totalt 9 
vindkraftverk ger detta en beräknad årlig elproduktion på ca 104 600 MWh. Produktionen mots-
varar den årliga elförbrukningen för ca 5 200 villor med en förbrukning om 20 000 kWh/år. 

Fastigheterna där vindkraftverken planeras ägs av privatpersoner samt ett lokalt skogsbolag med 
vilka nyttjanderättsavtal har upprättats. Avtal har även tecknats med ägarna till de fastigheter där 
servicevägar planeras. 

6.2 Teknisk beskrivning 
Här beskrivs kortfattat projektets tekniska egenskaper. En fullständig teknisk beskrivning finns 
som kapitel 3 i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).  

Ett vindkraftverk utgörs av torn, rotor, nav och maskinhus. Tornet byggs av antingen stål eller 
betong eller en kombination av dessa material. Rotorn är trebladig och tillverkas i en kombination 
av i huvudsak glasfiber, epoxy och kolfiber. Rotorbladen förses med åskledare för avledning av 
eventuella blixtnedslag och antireflexbehandlas. I maskinhuset finns en huvudaxel med tillhö-
rande lager, generator, hydraulik, girmotorer och annan styrutrustning. Vindkraftverk som inte är 
direktdrivna har också en växellåda i anslutning till generatorn.  

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens gällande föreskrifter. 
Detta innebär i dagsläget att de yttre vindkraftverken i anläggningen markeras med högintensivt, 
vitt blinkande ljus. Övriga verk ska ha lågintensiv, röd belysning.  

Etableringen innefattar även följdverksamheter i form av servicevägar, anläggning av uppställ-
ningsplatser och logistikytor, internt elnät, transformator- och kopplingsstationer samt service-
byggnader. Det interna vägnätet kommer att uppgå till totalt ca 9,5 km, varav 3,2 km utgörs av 
befintliga vägar av god kvalitet. 4,6 km utgörs av befintliga vägar i behov av breddning och/eller 
förstärkning och 1,7 km utgörs av ny väg. Bredden på vägarna bör uppgå till 4,5-5 meter vid rak-
sträckor. Till vägarnas bredd tillkommer slänter och avverkning längs med vägens sidor. En preli-
minär plan för vägdragning presenteras i Bilaga A. Ändringar kan dock komma att göras av bygg-
tekniska skäl efter samråd med tillsynsmyndigheten.  

Vid varje vindkraftverk anläggs en hårdgjord uppställningsplats som används för montering och 
uppställning av lyftkran, montering av vindkraftverkets delar och förvaring av byggutrustning och 
fordon. Schablonmässigt kan sägas att den yta som ska bära lyftkranen bör uppgå till ca 1 400 m2 
och ha god bärighet. Dessutom behövs en yta för uppställning och montering av delar som 
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behöver vara ca 1 100 m2 stor. Totalt behövs alltså hårdgjord yta motsvarande ca 2 500 m2 vid 
varje vindkraftverk.  
 
Vindkraftverken förankras i marken med hjälp av fundament. I projekt Vimmelstorp är det troligt 
att det blir aktuellt med gravitationsfundament vid samtliga positioner. Dessa håller vindkraftver-
ket på plats med hjälp av sin vikt. För moderna vindkraftverk består fundamentet av ca 500-800 
m3 betong och tillhörande armering och upptar en yta på upp till 800 m2.   
 
Det kan också bli nödvändigt att anlägga 1-2 logistikytor för mellanlagring av torndelar, maskin-
hus, rotorblad, fordon m.m. Varje logistikyta omfattar 4 000-5 000 m2 och placeras på ytor som 
tas fram i samråd med markägare och vindkraftsleverantör. Områden med naturvärdesobjekt 
kommer att undvikas. 

 
För att överföra den producerade elektriciteten till kraftnätet krävs ett internt elnät inom parken 
och en anslutning till överliggande nät. En transformator i vindkraftstornets bas eller i en separat 
byggnad bredvid vindkraftverket tar emot trefasad växelström med en spänning på 400-1 000 V 
från vindkraftverkets generator. Transformatorn höjer spänningen till 10-40 kV för vidare inmat-
ning till det interna elnätet som anläggs med jordkablar. Kablar förläggs i huvudsak längs med 
befintliga och nyanlagda vägar i enlighet med gällande branschstandard.  
 
Genom det interna elnätet matas växelströmmen till en eller flera kopplingsstationer. Härifrån 
exporteras elen till överliggande regionnät via markförlagd kabel. Regionnätägaren E.ON har fö-
reslagit att vindkraftsparken ansluts med fyra markförlagda 20 kV högspänningskablar från två 
kopplingsstationer i parken till den befintliga regionstationen i Smålandsstenar. Detaljprojekte-
ring av elanslutningen sker i en separat tillståndsprocess enligt ellagen.  
 
Vindkraftverk har en teknisk livslängd på minst 20 år, ibland upp till 30 år. Därefter kan vindkraft-
verken antingen bytas ut (s.k. re-powering) eller monteras ned för gott. Vid en slutgiltig nedlägg-
ning av verksamheten monteras vindkraftverken ner. Stora delar av volymen utgörs av stål och 
andra metaller. Dessa materialåtervinns i sin helhet. Vissa komponenter kan återanvändas som 
reservdelar i andra vindkraftsanläggningar. Hur rotorbladen hanteras varierar och metoder för 
materialåtervinning är under utveckling. 
 
Servicevägar fram till vindkraftverken lämnas normalt kvar och kan användas av markägaren. 
Kranplatser och slänter tillåts att växa igen. Betongfundamenten kan antingen lämnas kvar i ma-
ken eller tas bort. Den metod som förespråkas idag är att det översta lagret bilas bort till cirka 50 
cm djup i skogsmark. Återstående delar av fundamentet täcks över med jord och marken återgår 
till tidigare användning. Det bör dock hållas öppet exakt vilka metoder som används vid återställ-
ning då en ständig utveckling sker på området.  

 

7 FYSISKA FÖRHÅLLANDEN OCH PLANFRÅGOR 

7.1 Områdesbeskrivning 
Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad ca 5 km öster om Skeppshult och 5 km sydöst om 
Smålandsstenar, i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Projektområdet domineras av produktions-
skog, främst av yngre karaktär, samt hyggen. Även våtare skogsområden finns i området, med 
mossar dominerade av tall. Vindkraftverken planeras generellt i yngre till medelålders skog och 
på hyggen. Området är beläget ca 170-190 meter över havet. Genom projektområdet löper en 
naturgasledning i nordöst-sydvästlig riktning.  
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7.2 Planförhållanden 
Gislaveds kommun har inte antagit någon specifik vindbruksplan. Istället har vindkraft lyfts in i 
översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2016 (ÖP 2016). Projekt-
området är inte markerat för någon särskild markanvändning. 
 
Vindkraft behandlas kortfattat i planen under avdelningen Energi. Kommunen gör i planen några 
generella ställningstaganden avseende vindkraft.  
 

• Gislaveds kommun är positiv till vindbruk. 

• Vindkraft ska lokaliseras till områden där det råder bra förutsättningar för vindbruk; där det 
blåser bra, där andra väsentliga intressen inte störs eller i redan påverkade områden. 

• Etableringar av vindkraftverk i naturreservat och Natura 2000-områden ska undvikas. 

• Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksintresse där områdets riksintressevärden på-
verkas. 

• Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätorter och värdefulla kulturmiljöer än 1 000 me-
ter. 

• Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets förutsättningar och så att intrång i naturmiljöer 
begränsas och störningar minimeras 

• Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas. 

• Vindkraftsetablering som bryter en flygplats hinderfria zon tillåts inte. 

• Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besöksnäringens och friluftslivets intressen och så 
att andra regionala och lokala intressen inte störs. 

 
I underlagsmaterialet till översiktsplanen finns en bedömning av olämpliga platser för vindkraft. 
Denna är mycket schematisk och utesluter platser med bland annat höga natur- och friluftsvär-
den. Projektområdet är inte markerat som olämpligt.  
 
Närmaste område där det finns fördjupad översiktsplan är Smålandsstenar och Skeppshult, ca 5 
km nordväst om projektområdet. Den gällande planen antogs av kommunfullmäktige 2018-11-
29. Planen sträcker sig bara precis runt tätorterna och berör inte projektområdet.  
 
Gislaveds kommun har även en klimatstrategi och en energistrategi med vilka projektet stämmer 
mycket väl överens.  
 

7.3 Riksintressen  
Projektområdet omfattas inte av några riksintressen. Det finns inte heller några riksintresseom-
råden närmare än 6 km från etableringsplatsen. Ca 6 km sydöst om området ligger Jälluntofta 
kyrkby, ett litet område av riksintresse för kulturmiljövård. Ett större område av riksintresse för 
kulturmiljö ligger ca 9 km öster om projektområdet; Finnvedens Folkland. Även i Villstad och Lan-
deryd finns mycket små områden av riksintresse för kulturmiljö. Sjön Bolmen med omnejd är 
klassad som riksintresse för friluftsliv och ligger ca 14 km sydöst om projektområdet. Det finns 
även sex olika områden utpekade som riksintresse för naturvård i omgivningen; Risamossen, Dra-
ven, Slättö strand, Yamossen, Storemossen-Färgån, Fegen och Isberga. Det kortaste avståndet 
mellan vindkraftverk och riksintresse för naturvård är ca 7,5 km.  

 

7.4 Övriga vindkraftsetableringar i närheten 
Det finns i dagsläget inga andra kända vindkraftsprojekt i planerings-, tillstånds- eller byggfas i 
närområdet. Det finns dock två uppförda verk i drift, nordöst om Reftele. Verken ligger drygt 10 
km nordöst om planerad vindkraftspark och går under benämningen Klämman.  
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8 MILJÖPÅVERKAN 

Nedan följer en sammanfattning av miljöpåverkan från den planerade verksamheten. En utförlig 
beskrivning av förutsättningar, försiktighetsåtgärder och bedömda konsekvenser finns i 4 kapitlet 
i miljökonsekvensbeskrivningen. Konsekvenserna har bedömts enligt skalan stora, måttliga, små, 
obetydliga och positiva konsekvenser.  
 
Nollalternativet definieras som en situation då ingen vindkraftpark byggs och motsvarande ener-
giutvinning sker med ändliga resurser. Det kan konstateras att vindkraftsparken medför fördelar 
för miljön genom att den ersätter andra energikällor med betydligt större miljöpåverkan och för-
brukning av ändliga resurser.  

 
Samtliga åtaganden i form av skyddsåtgärder som bolaget åtar sig att genomföra sammanfattas i 
avsnitt 9.  
 

8.1 Klimat 
Vindkraft ger upphov till utsläpp av växthusgaser till atmosfären främst under framställning av 
material, tillverkning, transport, service och byggnation, och till viss del under avvecklingen. Un-
der byggnationen är betongen till fundamenten en av de största källorna till utsläpp då koldioxid 
avges vid cementtillverkning. Under avvecklingen står transporter för den största delen av utsläp-
pen. 
 
Trots att utsläppen under byggfasen kan vara omfattande så kompenseras de snabbt av den för-
nybara elproduktionen när vindkraftverken är i drift. I takt med att turbinerna blir större och ef-
fektivare minskar utsläppen per producerad kWh. Det finns en mängd olika beräkningar av vind-
kraftverks totala utsläpp. En livscykelanalys som Vestas gjort för en turbin av modell V126 med 
totalhöjden 180 meter kommer fram till att denna modell ger upphov till växthusgaser motsva-
rande 6,4 g CO2-ekv/kWh. Omräknat för projekt Vimmelstorp skulle detta innebära ett totalt ut-
släpp på ca 700 ton CO2-ekv. per år. Detta ska jämföras med utsläppsbesparingen som uppstår 
under drifttiden. 

 
Under drift ger inte vindkraften upphov till några utsläpp av växthusgaser bortsett från en för-
sumbar mängd koldioxid från servicefordon. Då den beräknade elproduktionen från projekt Vim-
melstorp ställs mot utsläppsfaktorn 125,5 g CO2-ekv/kWh för nordisk elmix kan man konstatera 
att den ansökta verksamheten medför en utsläppsbesparing på 13 100 ton CO2-ekv/år. Bespa-
ringen är alltså mer än 18 gånger större än utsläppet.  

 
Den mest påtagliga skillnaden om projektet inte genomförs gäller utsläppsbesparingen. Vindkraft 
bidrar till att öka andelen förnybar energi i elsystemet och ersätter därmed elproduktion med 
större utsläpp. Om projektet inte genomförs så går man miste om ovan redovisade utsläppsbe-
sparing.  
 
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten medföra en positiv konsekvens för kli-
matet.  

 

8.2 Naturmiljö 
Inom 10 km avstånd från de planerade vindkraftverken finns två små Natura 2000-områden och 
ett naturreservat. Villstad (SE0310321) och Nennesmo (SE0310508), som ligger 8 respektive 9 km 
norr om projektområdet, är skyddade enligt art- och habitatdirektivet. Hastaböke naturreservat 
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ligger ca 2,5 km söder om projektområdet. Inget av dessa skyddade områden kommer att påver-
kas fysiskt av verksamheten.  
 
Inom projektområdet finns ett antal mindre bäckar där generellt strandskydd gäller. Verk num-
mer 4 planeras ca 96 meter från ett mindre, uträtat dike som avvattnar marken mot Svartsjön. 
Detta verk planeras därmed 4 meter inom bäckens strandskyddszon. Om flyttmånen på 100 me-
ter utnyttjas maximalt så skulle även verk nummer 2, 7, 8 och 9 kunna hamna inom strandskydd 
mot mindre bäckar. Även vägar kommer att byggas och förstärkas i anslutning till vattendrag. De 
nya vägsträckningar som planeras till verk nummer 2, 4 och 7 planeras inom strandskyddat om-
råde, men det är endast vägen till verk 4 som passerar över vattendrag. Viss förstärkning av be-
fintliga vägar kommer också att ske inom strandskydd runt bäckar och diken. 
 
Projektområdet utgörs huvudsakligen av ung produktionsskog och hyggen. Denna typ av skog har 
generellt begränsade naturvärden. Området är dock bitvis rikt på våtmarker. Det finns ett flertal 
registrerade sumpskogar och ytor klassade i den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Våt-
markerna som omfattas av VMI har klassats som låga, vissa eller höga naturvärden. De lägsta 
naturvärdena återfinns i projektområdets södra delar och de högsta runt Tronebosjön, ca 850 
meter väster om närmaste vindkraftverk. Våtmarkerna är till största del dikade och påverkade av 
intensivt skogsbruk.  

 
Planerade vägsträckningar samt verksplaceringar med ansökt flyttmån har naturvärdesinvente-
rats. Under inventeringen naturvärdeklassades 16 områden, varav 15 av klass 3 (naturvärde), och 
ett som klass 2 (högt naturvärde). Dessutom klassades sammanlagt 12 punkter, varav en av klass 
2 och övriga av klass 3. Naturvärdena är huvudsakligen kopplade till att skogsmarken är våt. Samt-
liga naturvärdesobjekt kräver extra hänsyn under byggnationen och vid placering av vindkraft-
verk. Naturvärdesobjekten, oavsett klassning, har undantagits från den ansökta flyttmånen.  
 
De naturvärden som identifierats längs med befintliga och planerade vägar finns nästan uteslu-
tande längs med den grusväg som löper genom hela området, från Tronebo mot Hallasjön. Mer-
parten av objekten utgörs av gamla träd, såsom ek, lönn, björk, tall samt högstubbar med anor 
från Tronebos och Rems gamla gårdstomter. Vägen är av god kvalitet. Bitvis kan den behöva rätas 
ut och förstärkas men det finns inget större behov av breddning. De värdefulla träden kommer 
sannolikt inte behöva avverkas, men undantag kan behöva göras efter byggteknisk undersökning 
beroende på leverantörens krav på hinderfrihet.   
 
I kapitel 4.3.1 i MKB:n redovisas skyddsåtgärder för att minimera påverkan på naturmiljön.  
 
Avseende skyddade områden bedöms konsekvenserna under byggnation, drift och avveckling bli 
obetydliga för strandskyddade områden då sökta åtgärder inte bedöms motverka strandskyddets 
syften. För samtliga områdesskydd kan konsekvenserna bli indirekt positiva genom att utbyggnad 
av förnybar elkraftproduktion bidrar till att begränsa klimatförändringarna som potentiellt kan ha 
en negativ påverkan på de aktuella biotoperna. 
 
Avseende lokala naturvärden i projektområdet så är värdena tätt knutna till våtmarker. Ett flertal 
försiktighetsåtgärder tillämpas för att minimera hydrologisk påverkan. Med tillämpning av dessa 
åtgärder bedöms konsekvenserna för lokala naturvärden bli obetydliga till små under byggnat-
ionen. Konsekvenserna under drift och avveckling bedöms som obetydliga. 
 

8.3 Fåglar 
Landskapet i projektområdet är skogsdominerat. Stora delar består av brukad skog med relativt 
stora arealer hyggen och ungskog och den typen av biotoper är oftast art- och individfattiga med 
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låga värden för fågelfaunan. I och med att området mestadels består av yngre till medelålders 
produktions-skog lämpar sig ytterst få träd som boträd för större rovfåglar. I projektområdet och 
dess närhet ligger några mossekomplex med omkringliggande sumpskogar vilket är viktiga bioto-
per för bland annat skogshöns. 
 
Fåglar inventerades i projektområdet år 2013 och 2017. En uppdaterande skrivbordsstudie ge-
nomfördes 2019.  
 
Flyttstreck av framför allt grågås förekommer över projektområdet. Nattskärra förekommer spritt 
i området men inte i några täta bestånd.  
 
Ett storlomspar observerades i norra delen av Hallasjön 2013. Enstaka ensamma individer av 
storlom observerades också i Kosjön, Lilla Sävsjön och i Svartsjön. Dock förekom ingen häckning. 
Vid uppföljningen 2017 konstaterades att varken storlom eller smålom förekom eller häckade i 
någon av sjöarna. Det par som uppehöll sig i Hallasjön 2013 fanns inte längre kvar.  
 
De fågelarter som både är känsliga för vindkraft och förekommer spritt i området utgörs av höns-
fåglarna tjäder och orre. Tjäder förekommer spritt i hela projektområdet men enbart mindre spel-
platser har identifierats. För orre identifierades en spelplats med 7 tuppar på Kronobomossen år 
2017. Då hönsfågelpopulationen kan variera mycket från år till år kan denna spelplats betecknas 
som relativt stor. Spelplatsen ligger biotopmässigt väl skiljt från vindkraftverken men kan påver-
kas negativt av rörliga skuggor. För att begränsa påverkan på orrspelet kommer skuggstyrning att 
användas på verk nr 1, 4 och 8 under spelperioden från 1 april till 31 maj.  
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för fågelfaunan som små både under byggnation, drift 
och avveckling. 
 

8.4 Fladdermöss 
Fladdermöss är en känslig djurgrupp i samband med vindkraftsetablering. De reproducerar sig 
långsamt vilket kan innebära en negativ inverkan på populationen om många fladdermöss skulle 
förolyckas innan de hinner reproducera sig. Olycksfallen vid vindkraftverk slår mycket ojämnt när 
det gäller olika arter av fladdermöss. Hela 98 % av de fladdermöss som omkommer vid vindkraft-
verk i Nordeuropa tillhör någon av åtta högriskarter i släktena Nyctalus, Pipistrellus, Vespertilio 
och i viss mån Eptesicus. Dessa arter är anpassade för jakt på mer eller mindre hög höjd i fria 
luften ovan trädtopparna. 
 
Fladdermöss inventerades i och runt projektområdet år 2013 och 2014. Elva arter påträffades 
vilket kan anses vara en hög artrikedom för denna typ av miljö. Dock var aktiviteten vid alla de 
undersöka platserna låg. På två platser förekom en högre aktivitet. 
 
De vanligaste arterna i området är nordisk fladdermus och artkomplexet mustasch/Brandts flad-
dermus. Dessa arter är mycket vanliga i miljöer av det här slaget. I antal följs de av dvärgfladder-
mus och långörad fladdermus. Ingen av dessa arter är sällsynt på nationell nivå. Av de arter som 
noterades under inventeringen är sex att betrakta som högriskarter och tre är rödlistade. Ingen 
av de rödlistade arterna är dock klassad som högriskart. För artvis beskrivning, förekomst, och 
bedömning, se MKB kapitel 4.5.  
 
För att minimera risken för kollision för de högriskarter som förekommer i området används så 
kallad stoppreglering, en teknik för att stänga av vindkraftverken under perioder då fladdermös-
sen riskerar att jaga vid verken. Då vindkraftverk drivs med stoppreglering stängs rotorn av auto-
matiskt vid låga vindhastigheter under de tider på dygnet då fladdermössen är aktiva. 
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Stoppreglering används från 15 juli till 15 september, från solnedgång till soluppgång, då vind-
styrkan i rotorhöjd är <6 m/s och då temperaturen samtidigt överstiger 14°C. Stoppreglering har 
visat sig minska dödligheten med upp till 90 % och är idag en vedertagen metod i fladdermusrika 
miljöer. Detta är en av flera försiktighetsåtgärder som kommer att tillämpas.  

 
Då föreslagna försiktighetsåtgärder genomförs så kan påverkan på fladdermusfaunan reduceras 
markant. Konsekvenserna för fladdermusfaunan bedöms då bli små till måttliga för högriskar-
terna (inte rödlistade) och obetydliga till små för övriga arter. 

 

8.5 Övrig fauna 
Olika arter påverkas i olika grad av buller, störningar och förändringar i miljön. Både vilda och 
domesticerade djur kan bli stressade av störningar, vilket påverkar betesro och fortplantning. 
Störningseffekter antas vara mindre på tama och domesticerade djur än på vilda djur. 
 
I projektområdet förekommer exempelvis rådjur, älg, räv och vildsvin. Rådjur och älg, som hör till 
klövdjuren, reagerar på störningar genom att fly från platsen där en fara upplevs. Hjortdjuren 
lämnar närområdet under tiden ett vindkraftverk byggs. Under driften kan större delen av de djur 
som lämnat området förväntas återetablera sig. Mindre, vilda däggdjur som räv och grävling har 
visat sig vara mer toleranta mot mänsklig störning. Tama djur som får, kor och hästar har i regel 
god förmåga att vänja sig vid störningar från vindkraftverk.  

 
Samtliga vilda däggdjur som förekommer i projektområdet är vanliga i det svenska landskapet 
och inga effekter på populationsnivå kan förväntas. Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
övrig fauna under byggnation, drift och avveckling bli små.  
 

8.6 Kulturmiljö 
Inom 10 km från projektområdet finns tre olika områden klassade som riksintresse för kulturmil-
jövård, Villstad (7 km), Jälluntofta kyrkby (6 km) och Finnvedens folkland (9 km). Synligheten från 
dessa kommer att vara mycket begränsad eller obefintlig. Konsekvenserna av vindkraftsparken 
på närliggande riksintressen för kulturmiljövård bedöms som obetydliga. 
 
Ur ett historiskt perspektiv har projektområdet varit ett utpräglat utmarksområde, med ett fåtal 
torp och backstugor. Troligen hade de boende här en försörjning som inte primärt var knuten till 
åkerbruk eller boskapsskötsel, utan till annan produktion knuten till skogen eller framväxande 
industrier i Skeppshult och Smålandsstenar. 
 
Under de senaste 100 åren har stora utdikningsinsatser skett i trakten varför de tidigare sankäng-
arna med det myller av bäckfåror som kan studeras i kartorna från 1700- och 1800-talet omvand-
lats till raka diken. Tronebosjön i områdets sydvästra del har sänkts kraftigt genom att kanaler 
grävts mellan denna och Hallasjön i nordöst. 
 
En arkeologisk utredning etapp 1 har genomfördes i området år 2013. Den södra delen av områ-
det konstaterades vara fattigt på kulturhistoriska lämningar medan den större grusväg som löper 
genom området, från Tronebo till Hallasjön, kantas av ett flertal lämningar. Längs med denna 
finns ett flertal rester av gamla torp samt fossil åker. Ett område med fossil åker bedömdes som 
fornlämning och inom utredningsområdet finns också två gårdstomter med anor från 1500-talet, 
Rem gårdstomt (fornlämning) och Tronebo gårdstomt (bevakningsobjekt).  
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En del av den nya väg som planeras till verk nummer 4 sammanfaller med Rems gamla gårdstomt, 
till följd av att omgivande terräng är mycket sank. Vägens planerade sträckning är redan starkt 
påverkad av djupa hjulspår från skogsmaskiner.  
 
Sökanden har samrått med Länsstyrelsen i Jönköpings län om resultatet av inventeringen och 
Länsstyrelsen har meddelat sin bedömning i frågan med förslag på fortsatta utredningar. Verk-
samhetsutövaren har för avsikt att följa de föreskrivna utredningskraven inför byggplaneringen. 
Utifrån resultaten av dessa kommer bästa möjliga vägsträckning, kabelförläggning och byggteknik 
att undersökas i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Sammantaget bedöms konsekven-
serna för kulturhistoriska lämningar i projektområdet bli små till måttliga. 

 

8.7 Landskapsbild 
Vindkraftsparken planeras i ett storskaligt område som domineras av rationellt skogsbruk. Ter-
rängen i projektområdet är kuperad med markhöjder på 170-190 meter över havet. Tre tätorter 
finns i inom 5 km från projektområdet, Smålandsstenar, Skeppshult och Reftele. Utöver ovan 
nämnda tätorter finns flertalet mindre byar i närområdet runt de planerade vindkraftverken, 
bland annat Käringanäs, Vimmelstorp, Östra Kallset och Tronebo. Enstaka bostäder och fritidshus 
ligger insprängda här och var i landskapet. 
 
Även omgivningarna runt den planerade vindkraftsparken domineras av skogsbruk och är mjukt 
kuperade. Det barrskogsdominerade, böljande landskapet är till övervägande del av storskalig 
karaktär. På de flesta platser i landskapet skapar skogen slutna landskapsrum med mycket be-
gränsad sikt.  
 
Att vindkraftverken i projekt Vimmelstorp inte placeras på markanta höjder bidrar till att begränsa 
synligheten från platser med skog. Synligheten blir istället störst från den bortre sidan av närlig-
gande sjöar. Verken kan också komma att synas tydligt från områden med öppen mark, exempel-
vis jordbruksmark och mossar.  
 
Sammantaget visar fotomontage och synbarhetsanalys att boende öster och sydöst om projekt-
området, exempelvis i Käringanäs och Vimmelstorp, kommer att uppleva störst förändring i land-
skapsbilden. Dessa byar ligger relativt nära anläggningen och samtidigt på höjder med öppna sikt-
linjer. 
 
Påverkan på det storskaliga landskapet är helt och hållet koncentrerad till driftsfasen.  Upplevel-
sen av både landskap och vindkraftverk är subjektiv och uppfattningen om vindkraftens påverkan 
på landskapsbilden är beroende av den enskilde betraktarens bakgrund, natursyn, attityd, kun-
skap m.m. Subjektiva värderingar spelar en helt avgörande roll för hur störande vindkraftverk 
upplevs i landskapet. Det är därför inte möjligt att fastslå en viss grad av påverkan som är den-
samma för alla betraktare. Konsekvenserna för landskapsbilden kan röra sig över hela spannet, 
från positiva till stora negativa konsekvenser. 

 

8.8 Friluftsliv och turism 
Projektområdet används för jakt och friluftsliv av närboende och markägare. Det har dock inte 
den rekreativa karaktären av ett orört skogsområde. Genom området löper en väg som trafikeras 
av boende runt Hallasjön. Utbredda våtmarker gör stora delar av projektområdet svårtillgängligt. 
För dem som ändå använder området kan vindkraftverken dock förändra upplevelsen av området 
ur rekreationssynpunkt.  
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Vindkraftsetableringen medför inga fysiska hinder för friluftslivet eftersom området inte kommer 
att spärras av. Ljud och rörliga skuggor från vindkraftverken kan dock förändra upplevelsen av 
området ur rekreationssynpunkt. Under byggnationen kommer dock framkomligheten begränsas 
av säkerhetsskäl. 
 
Flertalet fritidshus finns runt Hallasjön. Från vissa av dessa kan vindkraftverken förväntas synas 
tydligt, främst längs sjöns östra och norra strand. Vindkraftverken kan också påverka upplevelsen 
av lugn och ro vid fiske i Hallasjön. Det finns i dagsläget ingen betydande turism i närområdet. 
 
Möjligheten att bedriva jakt i området kommer att påverkas under byggnationen. Detta till följd 
av att vilt kan förväntas lämna området under denna period och dels av säkerhetsskäl.  Under 
drifttiden finns dock inga skäl att begränsa jakten.  
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftsliv och turism bli små under drift och avveckl-
ing. För det lokala friluftslivet inklusive jakt bedöms konsekvenserna bli måttliga under byggnat-
ionen.  

 

8.9 Ljud 
Enligt praxis och Naturvårdsverkets rekommendationer bör den ekvivalenta ljudnivån från vind-
kraft inte överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostäder. Beräkningar av ljudutbredningen runt vind-
kraftsanläggningen har gjorts i enlighet med Naturvårdsverkets modell.  
 
En byggnad (punkt G) beräknas utsättas för en ljudnivå på upp till 44,6 dB(A). Huset är en gammal 
byggnad, utan vatten, som främst används som jaktstuga. Ägaren har åtagit sig att avregistrera 
huset som bostad om vindkraftsprojektet realiseras. Byggnaden är därmed inte en begränsning 
för parkutformningen. Bortsett från ljudpunkt G beräknas inte gränsvärdet 40 dB(A) överskridas 
vid någon bostad. 
 
Ljudet kan komma att uppfattas som en olägenhet för enstaka individer och för andra inte. Kon-
sekvenserna av ljudutbredningen från vindkraftsparken bedöms bli små till måttliga för boende i 
närområdet. Ljudnivåerna bör dock ses som acceptabla med hänvisning till att gällande gränsvär-
den kommer att innehållas.  
 
Under byggnationen och till viss del under avvecklingen kan framför allt tunga transporter i nära 
anslutning till bostadshus uppfattas som en olägenhet. Dessa störningar uppstår under begränsad 
tid och under dagtid, varför konsekvenserna ändå bedöms bli små. 

 

8.10 Rörliga skuggor 
Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen 
står vinkelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar 
detta som ett blinkande eller fladdrande ljus. Enligt praxis ska tiden med rörliga skuggor vid bo-
städer som riktvärde inte överskrida 8 h/år. Denna tid beräknas överskridas vid 13 bostäder.  

 
För att säkerställa att de rekommenderade riktvärdena innehålls kommer de vindkraftverk som 
orsakar för höga skuggnivåer att förses med teknik för skuggstyrning. Detta är ett system som 
automatiskt stänger av rotorn då det finns risk för rörliga skuggor på de aktuella platserna. Även 
de bostäder som beräknas få mindre än 8 h rörlig skugga per år kommer att gynnas av skuggstyr-
ningen.  
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Då skuggstyrning kommer att användas bedöms konsekvenserna från rörliga skuggor bli obetyd-
liga. 

 

8.11 Hinderbelysning 
Vindkraftverken ska förses med hindermarkeringar enligt Transportstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten, TSFS 2010:155 (ändrad 
genom TSFS 2013:9). Ett vindkraftverk, som inklusive rotorn i sitt högsta läge, har en höjd som är 
högre än 150 meter över mark- eller vattenytan ska förses med högintensivt, vitt, blinkande ljus. 
I en park ska minst de verk som utgör parkens yttre gräns markeras med denna typ av belysning. 
I Vimmelstorp skulle det troligtvis bli aktuellt med fem vindkraftverk med högintensivt, vitt ljus 
och fyra med lågintensivt, fast, rött ljus. Beroende på hur flyttmånen utnyttjas kan markhöjder 
och placeringar innebära att fördelningen ändras.  
 
Den vita belysningen kommer att vara tänd med maximal styrka under dagtid. Under denna tid 
skall intensiteten för de högintensiva lamporna uppgå till 100 000 candela (cd) i maxpunkten. Vid 
skymning reduceras ljusstyrkan till 20 000 cd för att under mörker uppgå till 2 000 cd d.v.s. 2 % 
av ljusintensitet under dagtid. Vid gryning skall intensiteten åter vara 20 000 cd.  
 
Vegetationen kommer att skymma hinderbelysningen från många platser i landskapet och sikten 
från närliggande tätorter kommer vara mycket begränsad. Vissa mindre byar ligger dock på höj-
der i landskapet och har öppna siktlinjer mot verken. Från dessa platser, exempelvis Käringanäs, 
Vimmelstorp och Stjärnelid, kan maskinhuset och därmed hinderbelysningen förväntas synas tyd-
ligt. Vissa boende på dessa platser kan komma att uppleva hinderbelysningen som en olägenhet. 
 
Avskärmning av ljuset i riktning nedåt kan användas men har varierande effektivitet vid olika me-
teorologiska förhållanden och beroende på avståndet från parken. Det kan inte sägas på förhand 
vilken effekt sådana åtgärder får men avskärmningen är i regel effektivast i nära anslutning till 
verken. De aktuella byarna som nämnts ovan ligger inom 1-2 km från planerade vindkraftverk. 
Inom detta avstånd bedöms avskärmningen ha positiv effekt. Sammantaget bedöms konsekven-
serna av hinderbelysningen bli måttliga. 

 

8.12 Elektromagnetiska fält 
All elektrisk utrustning, kablar, ledningar m.m. ger upphov till elektriska och magnetiska fält. 
Dessa är inte skadliga för människor om gällande riktlinjer följs. Kablarna i det interna parknätet 
kommer att grävas ner enligt gällande branschstandard. Magnetfälten från kablarna avskärmas 
därmed. Vid byggnation av transformatorstation och montering av elektiska komponenter i vind-
kraftverken kommer tillgängliga rekommendationer och försiktighetsmått att följas. 
 
Konsekvenserna av elektromagnetiska fält bedöms som obetydliga under både byggnation, drift 
och avveckling. 

 

8.13 Utsläpp till luft och vatten 
Under byggnation ger projektet upphov till luftutsläpp i form av t.ex. koldioxid, partiklar och kvä-
veoxider från transportfordon. Det finns även en liten risk för oljeläckage från transport- och ar-
betsfordon. Risken för utsläpp under byggnationen reduceras genom åtgärder såsom användning 
av godkända fordon, saneringsutrustning på plats, tydliga arbetsmiljöföreskrifter och ansvarsom-
råden under byggtid. 
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Under driften ger vindkraftverken inte upphov till några utsläpp till luften. Oljeläckage förekom-
mer dock vid sällsynta tillfällen från växellåda och hydraulik i maskinhuset. Regelbunden service 
och underhåll är den viktigaste åtgärden för att minimera risken för utsläpp i samband med drif-
ten. Inga oljor eller andra kemikalier förvaras i vindkraftsområdet under drifttiden. 
 
Under byggnationen är konsekvenserna av utsläpp från transportfordon små till måttliga på lokal 
nivå. I ett nationellt perspektiv är utsläppen obetydliga. Under driften och avvecklingen bedöms 
kon-sekvenserna av utsläpp till luft och vatten som obetydliga.   
 

8.14 Hushållning med mark och vatten samt övriga naturresurser 
Marken i projektområdet används för modernt skogsbruk vilket är väl förenligt med vindkraft. 
Platsen omfattas inte heller av några riksintressen. Påverkan på riksintressen inom 10 km från 
planerade vindkraftverk har beskrivits under övriga avsnitt.  
 
Vid anläggning av vindkraftverk sker en god hushållning med marken och övriga naturresurser då 
vindkraftverken placeras i så bra vindlägen som möjligt, samtidigt som natur- och kulturvärden 
undviks. Då befintliga vägar används så långt som möjligt behöver minimalt med ny yta tas i an-
språk vid byggnationen.  

 
Vid anläggning av vägar, kranplatser och fundament kommer berg- och grusmaterial samt sand 
att användas. Detta är ändliga resurser som kräver mycket energi vid brytning, behandling, trans-
port och krossning. Det ligger i både samhällets och verksamhetsutövarens intresse att hushålla 
med dessa naturresurser. En massbalans eftersträvas inom projektområdet genom att befintligt 
schaktmaterial från fundamentplatser och diken återanvänds i möjligaste mån. Förbrukningen av 
naturresurser i form av sten-, grus- och sandmaterial kräver god byggplanering för att begränsa 
transporter och uttag från täkter. Då en hög grad av återanvändning eftersträvas bedöms konse-
kvenserna för hushållningen med naturresurser under byggnationen bli små. 
 
Under driften producerar vindkraftverken förnybar el och bidrar till hushållning med ändliga na-
turresurser såsom fossila bränslen och uran. Vid avvecklingen kan samtliga delar av vindkraftver-
ken antingen återanvändas eller återvinnas, samtidigt som inget farligt eller radioaktivt avfall 
kvarstår efter bearbetning av materialen. Vägarna som lämnas kvar kan användas vid skogsbruk 
och friluftsliv. Under drift och avveckling bedöms konsekvenserna avseende hushållning med 
mark och vatten som positiva. 

 

9 ÅTAGANDEN OM SKYDDSÅTGÄRDER 

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas ett stort antal skyddsåtgärder som verksamhetsutöva-
ren har för avsikt att tillämpa. Nedan sammanfattas de åtaganden som bolaget gör i syfte för att 
minimera påverkan på människors hälsa och miljön.  

 
1. De allmänna försiktighetsåtgärder avseende naturvärden som anges i avsnitt 4.3.1 i miljö-

konsekvensbeskrivningen ska tillämpas så långt som möjligt. Mindre undantag kan behöva 
göras av byggtekniska skäl, i samråd med tillsynsmyndigheten.  
 

2. För vindkraftverk 1, 4 och 8 skall skuggstyrning användas i syfte att begränsa rörliga skuggor 
vid orrspelplatsen på Tronebomossen under perioden 1 april till 31 maj, från gryningen till 
kl. 9:00.  

 
3. Vindkraftverken ska förses med teknisk utrustning för s.k. fladdermusdrift.  
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4. De allmänna försiktighetsåtgärder avseende fladdermöss som anges i avsnitt 4.5.1 i miljö-

konsekvensbeskrivningen ska tillämpas så långt som möjligt. Mindre undantag kan behöva 
göras av byggtekniska skäl, i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 
5. De allmänna försiktighetsåtgärder avseende kulturmiljö som anges i avsnitt 4.7.1 i miljökon-

sekvensbeskrivningen ska tillämpas.  
 
6. Ljudmätningar utförs i enlighet med vad som fastställs i villkor. 

 
7. Under byggnation och avveckling regleras bullernivåerna genom att arbetstiderna koncen-

treras till dagtid (07:00-18:00). Vid specialleveranser kan enstaka undantag förekomma.  
 
8. Automatisk skuggstyrning installeras på samtliga berörda vindkraftverk och aktiviteter inom 

ramen för skuggstyrningen loggas för att möjliggöra uppföljning.  
 
9. Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras i den utsträckning som lagstiftningen med-

ger under gryning, skymning och mörker. Blinkningarna synkroniseras med varandra.  
 
10. Massbalans eftersträvas inom projektområdet genom att befintligt schaktmaterial från 

fundamentplatser och diken i möjligaste mån återanvänds. Bergkross används alltid som 
förstahandsmaterial istället för naturgrus.  

 
11. Rotorbladen antireflexbehandlas för att minska risken för störande ljusreflexer.  
 
12. Verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med gällande regler för elsäkerhet.  
 
 

10 TILLÅTLIGHET 

10.1 Hänsynsregler 
Alla verksamheter måste beakta de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken. Nedan 
redogörs för hur bolaget beaktat hänsynsreglerna.  

 
Kunskapskravet 
Eno energy Sweden AB är helägt dotterbolag till eno energy GmbH som grundades 1999. Moder-
bolaget har 182 anställda och har 369 vindkraftverk i drift i Tyskland, Frankrike och Sverige. Ytter-
ligare byggnation av 400 MW planeras i olika faser. Bolagets verksamhet omfattar hela kedjan 
från utvärdering av platser och projektutveckling till produktion av vindkraftverk, byggnation samt 
service och underhåll.  
 
Inom eno energy Sweden AB finns flera personer med mångårig erfarenhet av byggnation och 
drift av vindkraft. Verksamhetsutövaren har tät kontakt med moderbolaget och har ständigt till-
gång till den kompetens och erfarenhet som finns där. Bolaget har även ett nätverk av konsulter 
med många års erfarenhet av projektutveckling.  
 
Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 
Bolaget stävar efter att alltid använda bästa möjliga teknik i syfte att maximera elproduktionen 
med minimal miljöpåverkan. Vindkraftverken kommer t.ex. att förses med automatisk skuggstyr-
ning för att begränsa påverkan från rörliga skuggor, och teknisk utrustning för s.k. fladdermus-
drift.  
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I denna tillståndsansökan anges inte någon maximal tornhöjd, rotordiameter eller uteffekt. Di-
mensionerna bör vara så fria som möjligt inom ramen för totalhöjden i syfte att lämpligaste möj-
liga vindkraftverk ska kunna väljas utifrån det utbud som finns på marknaden vid byggnation. 
Detta möjliggör att den bästa tekniken används. 
 
Bolaget har åtagit sig att vidta de försiktighetsmått som kan anses vara motiverade för att mini-
mera negativa konsekvenser för miljön vid etablering av vindkraftsparken. Tillsammans med fö-
reslagna villkor får det anses klarlagt att försiktighetsprincipen innehålls. 
 
Produktvalsprincipen 
De kemiska produkter som används i verksamheten är huvudsakligen växellådsolja, hydrauloljor 
och drivmedel till servicebilar. Bolaget stävar alltid efter att använda sådana kemiska produkter 
som är mindre farliga för människors hälsa och miljön men ändå lämpar sig för ändamålet. Detta 
gäller både vid drift och underhålla av vindkraftverk och i den dagliga verksamheten.  
 
Hushållningsprincipen 
Vindkraften är en viktig del i ett resurseffektivt energisystem. All förnybar energi bidrar till att 
minska beroendet av fossila bränslen och andra ändliga resurser såsom uran. Vindkraft bidrar 
därmed till såväl en förbättrad hushållning med fossila bränslen som minskning av den miljöpå-
verkan som uppstår när dessa bränslen används. Vindkraftverken i projekt Vimmelstorp beräknas 
bidra till en utsläppsbesparing på 13 100 ton CO2-ekv/år (jämfört med utsläppsfaktorn för nordisk 
elmix). Utsläppsbesparingen är ca 18 gånger större än motsvarande utsläpp under livscykeln. 

 
Återanvändning och återvinning blir i huvudsak aktuellt under byggnationsfasen samt när vind-
kraftverken monteras ned.  
 
Under byggnationen stävar bolaget efter att i största möjliga mån återanvända massor inom pro-
jektområdet. Exempelvis kan massor från fundamentsgropar användas som fyllnadsmaterial vid 
vägbyggnation.  
 
Vid nedmontering plockas vindkraftverkens delar isär. Det ligger i bolagets intresse att tillvarata 
materialen och komponenterna i vindkraftverken i så stor utsträckning som möjligt, både av mil-
jöskäl och av ekonomiska skäl. Vissa delar har vid avveckling ännu inte uppnått sin tekniska livs-
längd utan kan rustas upp och återanvändas. Stora delar av verken utgörs av metaller, inte minst 
ståltornet, som återvinns i sin helhet.  
 
Lokaliseringsprincipen 
Vindkraftsetablering förutsätter att en rad specifika förutsättningar uppfylls, exempelvis goda 
vindförhållanden, relativt få närboende, tillräcklig yta, få motstående intressen och tillgång till 
ledig kapacitet på överliggande elnät.  
 
Bolaget utreder kontinuerligt olika platsers lämplighet för vindkraftsetablering. I miljökonse-
kvensbeskrivningen presenteras urvalsprocessen och förutsättningarna vid två olika alternativa 
lokaliseringar som inte levt upp till kraven.  
 
Sökanden har valt att söka miljötillstånd för projekt Vimmelstorp bl.a. på grund av den stora till-
gängliga ytan och överensstämmelsen med kommunala planer. Området är starkt påverkat av 
skogsbruk och saknar höga rekreationsvärden. Det omfattande skogsbilsnätet i området bidrar 
till resurseffektiv byggnation med minimerat intrång i naturmiljön.  
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10.2 Tillåtlighet enligt 3-4 kap. miljöbalken 
Den planerade verksamheten bedöms vara förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbal-
ken, se vidare kapitel 4.15 i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 

10.3 Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken 
Vindkraftsetableringen vid Vimmelstorp bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer för 
luft eller vatten kommer att överskridas. Tvärtom ger den ansökta verksamheten möjligheter att 
uppfylla miljökvalitetsnormer på andra håll där de idag inte uppfylls. Denna potentiellt positiva 
påverkan har sin grund i att utbyggnad av förnybar energi i förlängningen kan ersätta energislag 
med högra utsläppsnivåer, exempelvis kolkraft.  
 
Miljökvalitetsnormen för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser, till-
ståndspliktiga hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna. Vind-
kraftsetablering omfattas därmed inte av normen. Buller från vindkraft regleras med separata 
begränsningsvärden vilka kommer att innehållas. 
 

10.4 Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken 
I och runt projektområdet finns flera mindre sjöar som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-
15 §§ miljöbalken. Inget av vindkraftverken kommer att placeras inom strandskyddat område 
runt sjö. Dock kommer vissa förstärknings- och breddningsarbeten genomföras längs den befint-
liga väg som omfattas av Hallasjöns strandskydd.  
 
Generellt strandskydd gäller också längs med bäckar och diken. I projektområdet finns både na-
turliga, mindre vattenflöden och uträtade diken som löper över våtmarkerna. Vindkraftverkens 
huvudsakliga positioner har anpassats efter strandskydd runt mindre vattendrag. Verk nummer 
4 planeras dock ca 96 meter från ett mindre, uträtat dike som avvattnar marken mot Svartsjön. 
Detta verk planeras därmed 4 meter inom bäckens strandskyddszon.  
 
Om flyttmånen på 100 meter utnyttjas maximalt så skulle även verk nummer 2, 7, 8 och 9 poten-
tiellt kunna hamna inom strandskydd mot mindre bäckar. Även vägar kommer att byggas och 
förstärkas i anslutning till vattendrag. De nya vägsträckningar som planeras till verk nummer 2, 4 
och 7 löper inom strandskyddat område, men det är endast vägen till verk 4 som passerar över 
vattendrag. Viss förstärkning av befintliga vägar kommer också att ske inom strandskydd runt 
bäckar och diken.  
 
 Utförandet av åtgärder inom strandskyddsområden är nödvändigt för tillgängligheten till och 
inom vindparksområdet. De krav som ställs på vägarna gör att åtgärderna inte kan utföras på 
annan plats. När det gäller lokaliseringen av vindkraftverken har platserna valts för att så långt 
som möjlig optimera produktionen av elkraft utan att vindkraftverken placeras inom områden 
med identifierade naturvärden. Den valda lokaliseringen och utförandet leder således samman-
fattningsvis till att tillgodose ett angeläget allmänt intresse av att särskilt i södra Sverige öka pro-
duktionen av utsläppsfri- och fossilfri elkraft. Placeringen motverkar inte strandskyddets syfte till 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
Det planerade verksamhetsområdet sammanfaller inte med några andra områdesskydd enligt 7 
kap. miljöbalken. Avståndet till närmaste skyddade område är ca 2,5 km. 
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10.5 Tillåtlighet enligt 16 kap. 4 § miljöbalken 
Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses 
att uppföras har tillstyrkt det.    
 

11 KONTROLL AV VERKSAMHETEN 

För att övervaka vindkraftsparkens påverkan på omgivningen kommer bolaget att utarbeta kon-
trollprogram för egenkontroll under byggnation och drift. Kontrollprogrammet för byggnationen 
kommer att omfatta uppföljning av störningar under byggfasen.  
 
Under driften kontrolleras verksamheten i flera avseenden. Emissionsmätning av ljud från vind-
kraftverken genomförs i enlighet med villkoren i detta tillstånd och skuggstyrning installeras på 
samtliga berörda vindkraftverk. Samtliga automatiska stopp som görs inom ramen för skuggstyr-
ningen loggas för att möjliggöra uppföljning.  

 
Kontrollprogram utarbetas förslagsvis inför byggnation i samråd med tillsynsmyndigheten.  
 

12 SAMRÅDSFÖRFARANDE 

Ett samrådsförfarande i enlighet med 6 kap. miljöbalken har genomförts och sammanfattas ne-
dan. Verksamheten antas automatiskt medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Den kommun och Länsstyrelse som blir direkt berörda av projekt Vimmelstorp är Gislaveds kom-
mun och Jönköpings län. Projektområdet ligger dock mycket nära läns- och kommungränsen. 
Samråd har därför hållits även med Hylte kommun och Länsstyrelsen i Hallands län.  
 
Samrådet med kommuner och länsstyrelser har genomförts vid tre olika möten, 23 april 2013, 24 
november 2014 och 10 mars 2017 samt med hjälp av skriftliga yttranden vid samma tider. Delta-
gande och yttranden sammanfattas i tabellen nedan.  

 

Samrådsmöte 
Gislaveds kom-
mun 

Hylte kommun 
Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen i 
Hallands län 

2013-04-23 Närvarande Avböjt inbjudan 
Närvarande samt 
skriftligt yttrande 

Avböjt inbjudan 

2014-11-24 Närvarande Närvarande Avböjt inbjudan Skriftligt yttrande 

2017-03-10 Närvarande Avböjt inbjudan 
Närvarande samt 
skriftligt yttrande 

Avböjt inbjudan 

 
Skriftligt samråd har hållits med övriga myndigheter, intresseorganisationer och övriga intressen-
ter med hjälp av remissförfrågningar. Remisser har skickats ut i tre omgångar under perioden 
2012-2017. Till Försvarsmakten har en uppdaterad förfrågan skickats 2019.  
 
Samråd med allmänhet och särskilt berörda har genomförts vid två olika tillfällen, våren 2013 och 
2017. Samrådsmötet 2013 hölls den 1 juni i form av öppet hus kl. 12:00-16:00 i Smålandsstenars 
församlingshem. Detta följdes upp med ett nytt samråd med allmänheten den 4 maj 2017. Sam-
rådsmötet hölls i form av muntlig presentation med gemensam diskussion kl. 18:00-20:30 på 
samma plats.  
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Verksamhetens omfattning och utformning har inte ändrats efter samrådsförfarandet och förut-
sättningarna är likartade. Av den anledningen har verksamhetsutövaren valt att inte göra om 
samrådsförfarandet ytterligare en gång, trots att ett par år har förflutit sedan dess.  

 
En fullständig samrådsredogörelse finns som bilaga 2 till miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

13 ÖVRIGT 

13.1 Aktförvarare 
 

Som aktförvarare föreslås Gislaved kommun.  
 

13.2 Kungörelseorgan 
 

Som kungörelseorgan föreslås Värnamo Nyheter.  
 

14 ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

Bolaget ansöker om att få uppföra och driva högst nio (9) vindkraftverk med en maximal höjd om 
200 meter vid området Vimmelstorp i Gislaved kommun. Produktionen av el från vindkraftverken 
ersätter annan elkraftproduktion och bidrar därmed till en begräsning av koldioxid samt försu-
rande och övergödande utsläpp.  
 
Vindtillgången är god på den aktuella platsen. Anläggningen har utformats för att erhålla en hög 
elkraftproduktion utan att medföra oacceptabel påverkan på omgivningen. 
 
Vindkraftverken ger upphov till ljud och rörlig skuggbildning. Gällande gränsvärden för detta kan 
efterlevas med vidtagande av skyddsåtgärder. Tillkomsten av de aktuella verken kommer att in-
nebära en visuell påverkan.  
 
Anläggningen är förenlig med de allmänna hushållningsreglerna och övriga regler om tillåtlighet i 
miljöbalken. Erforderliga samråd har hållits. En mer utförlig sammanfattning återfinns i miljökon-
sekvensbeskrivningen.  
 

 
 
 

 
__________________________________ 
Ort och datum 
 
 
__________________________________ 
Martina Köhn, VD, eno energy Sweden AB 
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1 Inledning  
Den som avser att bedriva en verksamhet som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ge-
nomföra en samrådsprocess enligt 6 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren ska samråda med läns-
styrelsen, tillsynsmyndigheten, de enskilda som kan antas bli berörda av verksamheten samt de övriga 
statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.  
 
Samrådet ska genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd görs och 
miljökonsekvensbeskrivningen upprättas. Det som ska omfattas av samrådet är verksamhetens lokali-
sering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning. Före samrådet ska den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden lämna 
uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förut-
sedda miljöpåverkan i ett så kallat samrådsunderlag.  
 
För projekt Vimmelstorp har samrådsprocessen genomförts i etapper och förnyats vid flera tillfällen 
mellan 2013 och 2017.  

2 Samråd med Länsstyrelse och kommun 
Den kommun och länsstyrelse som blir direkt berörda av projekt Vimmelstorp är Gislaveds kommun 
och Jönköpings län. Projektområdet ligger dock mycket nära läns- och kommungränsen. Samråd har 
därför hållits även med Hylte kommun och länsstyrelsen i Halland.  
 
Samrådet med kommuner och länsstyrelser har genomförts vid tre olika möten, 23 april 2013, 24 no-
vember 2014 och 10 mars 2017 samt med hjälp av skriftliga yttranden vid samma tider. Det första 
samrådsmötet genomfördes i Hansa Vinds regi och de två senare i Eno Energys regi. Närvaro vid mö-
ten samt form av yttrande sammanfattas i Tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Översikt över samråd med länsstyrelser och kommuner 

Samrådsmöte Gislaveds kommun Hylte kommun 
Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 

Länsstyrelsen i 
Hallands län 

2013-04-23 Närvarande Avböjt inbjudan 
Närvarande samt 
skriftligt yttrande 

Avböjt inbjudan 

2014-11-24 Närvarande Närvarande Avböjt inbjudan Skriftligt yttrande 

2017-03-10 Närvarande Avböjt inbjudan 
Närvarande samt 
skriftligt yttrande 

Avböjt inbjudan 

 
 
Till varje enskilt möte utarbetades ett samrådsunderlag med information om projektets lokalisering, 
utformning, omfattning samt förväntad miljöpåverkan. Till underlaget bifogades ljud- och skuggberäk-
ningar samt fotomontage. Underlaget utvecklades inför varje möte med ny information och föränd-
rade förutsättningar. I Bilaga 1 återfinns den senaste versionen av samrådsunderlaget som togs fram 
inför mötet den 10 mars 2017.  
 

2.1 Sökandens bemötande av synpunkter 
De synpunkter och krav som framkommit under samråden med kommuner och länsstyrelser har till-
godosetts i möjligaste mån. Synpunkter samt sökandens bemötanden sammanfattas i Tabell 2. Syn-
punkter listas i kronologisk ordning, med de äldsta först. Observera att samrådsanteckningarna även 
innehåller ett stort antal diskussionspunkter som inte tas upp här.  
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Tabell 2. Synpunkter, krav och önskemål som framkommit i samband med samråd med länsstyrelser och kommuner, 
tillsammans med sökandens bemötande.  

Synpunkt/önskemål Hänvisning/bemötande 

Minnesanteckningar och skriftliga synpunkter från samråd 2013-04-23 

Ansökan/MKB bör innehålla de uppgifter som krävs 
enligt 6 kap. 7 § första stycket, miljöbalken. 

Samtliga uppgifter finns i MKB kap. 1-6.   

Ansökan/MKB bör innehålla en redovisning av det 
interna elnätet. 

MKB kap. 3.2.5.  

Ansökan/MKB bör innehålla en landskapskaraktäri-
sering. En beskrivning av landskapet bör göras i 
både ett stort och litet perspektiv samt med en 
historisk dimension. I karaktäriseringen skall även 
friluftsliv samt kulturmiljö ingå. 

Landskapskaraktärisering: MKB kap. 4.8.  
Friluftsliv: MKB kap. 4.9. 
Kulturmiljö: MKB kap. 4.7.  

En arkeologisk utredning etapp 1 krävs. Bilaga 3g till MKB.  

Ansökan/MKB bör innehålla en översiktskarta med 
alla lager/skikt. Skala 1:10 000 

Bilaga 1b.  

Minnesanteckningar och skriftliga synpunkter från samråd 2014-11-24 

Det kan eventuellt bli nödvändigt att utöka inven-
teringen av hönsfågel (främst spelplatser med fler 
än 5 tuppar) 

Kompletterades 2017. Se Bilaga 3d till MKB och 
MKB kap. 4.4.  

Sökanden bör undersöka om nattskärran har in-
venterats under rätt tid på året. 

Kompletterades 2017. Se Bilaga 3d till MKB och 
MKB kap. 4.4.  

Fotomontagen bör kompletteras med en foto-
punkt från Käringanäs.  

Bilaga 4.  

Ansökan/MKB bör innehålla skiss över kranplatser-
na. 

Då ansökan avser fasta positioner med en flyttmån 
på 100 meter kan kranplatserna inte placeras ut i 
terrängen innan det är klarlagt exakt var verken 
kommer byggas. En ungefärlig skiss och ytangivel-
ser finns dock i MKB kap. 3.2.2.  

Ansökan/MKB bör innehålla en kalkyl med kostna-
der för avveckling och återställning.  

Verksamhetsutövaren har istället valt att föreslå 
ett belopp som nyligen fastslagits i dom från 
MMöD. Se MKB kap 3.4.1.  

Ansökan/MKB bör innehålla en beskrivning av 
planerade transporter under byggnationen. 

MKB kap. 3.2.6. 

Ansökan/MKB bör innehålla en beskrivning av hur 
verksamhetsutövaren kan undvika att hindra flödet 
där vägar passerar våtmarker. Detta gäller vägen 
till vkv 8 och vkv 1 som ligger mitt i en våtmark. 

Vägen till verk 8 går inte genom våtmark även om 
det ser ut så enligt våtmarksinventeringen. Vägen 
till verk 1 går till viss del genom våtmark. Skyddsåt-
gärder beskrivs i MKB kap. 4.3.1.  

Ansökan/MKB bör innehålla en beskrivning av Metod och sammanfattning av resultat: MKB kap.  
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genomförandet av fladdermusinventeringen. In-
venteringens omfattning i dagar och timmar samt 
var och när de olika arterna påträffades bör 
framgå. 

4.5. 
Kartor med inventeringsfynd: Bilaga 3e och 3f.  

Ansökan/MKB bör innehålla en beskrivning av 
genomförandet av fågelinventeringen. Invente-
ringens omfattning i dagar och timmar samt var 
och när de olika arterna påträffades bör framgå. 

Metod och sammanfattning av resultat: MKB kap. 
4.4.  
Artspecifika kartor: Bilaga 3c och 3d.  

Ansökan/MKB bör innehålla en beskrivning av 
förutsättningarna för att förse vindkraftverken 
med ett system som innebär att hinderbelysningen 
bara tänds när ett flygplan eller en helikopter när-
mar sig.  

MKB kap. 4.12 

Ansökan/MKB bör innehålla en beskrivning av 
förutsättningarna för att stänga av vindkraftverken 
från en timme före solnedgång till en timme efter 
soluppgång under perioden 15 juli-15 oktober, när 
medelvindhastigheten understiger 5 m/s.  

MKB kap. 4.5.  
Specifikationerna för tidsperiod och vindhastighet 
har uppdaterats efter rekommendationer från 
Vindval 2017.  

Minnesanteckningar och skriftliga synpunkter från samråd 2017-03-10 

Ansökan/MKB bör ta upp den fördjupade över-
siktsplanen för Skeppshult och Smålandsstenar. 

MKB kap. 2.7.4.  

En ny ljudberäkning bör tas fram så att denna 
motsvarar den ansökta maxhöjden 200 m.  

• Isolinjer bör visas på upp till 2 km avstånd 
från verken. 

• Beräkningen bör innehålla en tydlig fastig-
hetsförteckning så att man kan identifiera 
enskilda ljudpunkter på kartan 

Bilaga 6 till MKB.  

Ljudpunkt G bör avregistreras som bostad innan 
kommunen tar ställning till eventuell tillstyrkan.  

Noteras.  

Ansökan/MKB bör innehålla en beskrivning av vad 
vindskugga är och en bedömning om detta skulle 
kunna uppkomma vid någon bostad.  

MKB kap. 4.10.  

Ansökan/MKB bör innehålla ett resonemang kring 
lågfrekvent ljud. 

MKB kap. 4.10.  

Ansökan/MKB bör innehålla en redogörelse för hur 
ljudet från vindkraftverken påverkas av ispåbygg-
nad. 

MKB kap. 4.10.  

En ny skuggberäkning bör tas fram så att denna 
motsvarar den ansökta maxhöjden 200 m. 

Bilaga 7. 

Sökanden bör åtminstone åta sig att söka dispens 
för användning av nedsläckningsteknik för hinder-
belysningen.  

Detta kan inte anses vara relevant längre då det 
helt uppenbart inte ges några dispenser från 
Transportstyrelsens föreskrifter.  
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Ansökan/MKB bör innehålla alternativa skyddsåt-
gärder gällande hinderbelysning, exempelvis syn-
kronisering.  

MKB kap. 4.12.1.  

Ansökan/MKB bör innehålla en redogörelse för 
vilka sjöar och våtmarker som kalkas samt hur väl 
skyddsavstånd till dessa uppfylls och vilka skydds-
åtgärder som kan vidtas. 

MKB kap. 2.10.  

Ansökan/MKB bör innehålla skyddsåtgärder för att 
minimera hydrologisk påverkan.  

MKB kap. 4.3.1 

Naturvärdesinventeringen behöver inte uppdate-
ras men artportalen bör kontrolleras och GIS-skikt 
med gamla/skyddsvärda träd bör laddas ned.  

Artportalen har kontrollerats och GIS-skikt laddats 
ned. Inventeringen har även kompletterats med 
tidigare oinventerade ytor i flyttmånen 2019.   

Inventering av fåglar bör till viss del uppdateras 
våren 2017 (muntligen meddelat vintern 2017) 

Bilaga 3d.  

En kontroll av nyrapporterade fynd av fladdermöss 
i artportalen bör göras. 

Har gjorts. Inga fynd.  

Fotomontagen bör kompletteras med fotopunkter 
från: 

• Gravfältet/domarringarna i Smålandsstenar 

• Jälluntofta kyrka 

• Bostäder väster om parken 

Bilaga 4 till MKB.  

Ansökan/MKB bör innehålla en redogörelse för 
vilka åtgärder som kan vidtas för att avisa verken. 

MKB kap. 3.5.1.  

Ansökan/MKB bör innehålla en preliminär plan för 
elnätsanslutning. 

MKB kap. 3.2.5.  

Ansökan/MKB bör innehålla en översiktskarta i 
skala 1:10 000 med alla kartskikt av intresse. Flera 
kartor om det blir för grötigt. 

Bilaga 1a till MKB.  

Ansökan/MKB bör innehålla en kalkyl för avveckl-
ingskostnader. Kalkylen ska följa Energimyndighet-
ens vägledning. Viktigt att skrotvärdet inte räknas 
med och att kostnaderna indexuppräknas.  

MKB kap. 3.4.1  

I första hand ska verk, kranplatser och tillfartsvä-
gar, med tillhörande arbetsområde, placeras så att 
fornlämningar inte påverkas. Vid eventuella in-
grepp i RÄÄ-nr Villstad 407, RÄÄ-nr Reftele 602, 
RÄÄ-nr Reftele 616 eller RÄÄ-nr Reftele 603 ska 
lämningarna utredas vidare alternativt märkas ut i 
fält i enlighet med Kulturmiljöenhetens med-
delande 2017-02-09.  

Noteras.  
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3 Samråd med andra myndigheter, intresseorganisationer och övriga 
Samråd med övriga myndigheter, intresseorganisationer och övriga intressenter görs enklas genom 
skriftliga utskick med förfrågan om yttrande, så kallade remisser. Remisser har skickats ut i tre om-
gångar under perioden 2012-2017. Till Försvarsmakten har en uppdaterad förfrågan skickats 2019. 
Remissens utformning har justerats något efter de olika mottagarnas krav men har i samtliga fall av-
sett vindkraftverk med totalhöjden 200 meter.  
 
Skickade remisser samt sammanfattning av inkomna svar redovisas i Tabell 3. I de fall som remissvaren 
från en intressent motsäger varandra så anges det senaste svaret vilket får anses ersätta tidigare svar.  
 
 
Tabell 3. Sammanfattning av de remisser som skickats samt inkomna svar. 

Myndighet/företag/  
organisation 

Datum för yttrande Synpunkter 

Post- och telestyrelsen Första ej datummärkt  
2014-09-26 
2017-02-03 
 

Fyra tillståndshavare har frekvenstillstånd för använd-
ning av radiolänk över hela landet. Tillståndshavarna 
är: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
TeliaSonera AB, Hi3G Access AB och Net4Mobility HB. 
 
Utöver dessa fyra har 3G Infrastructure Services AB 
(3GIS) tillstånd för radiolänkar inom 2 km från angiva 
verkskoordinater.  
  

TeliaSonera 2014-01-27 
2014-10-16 
2017-02-03 

Ingen erinran 

Net4Mobility/Telenor 2014-02-17 
2017-02-06 

Ingen erinran 

3GIS 2014-02-26 
2017-02-06 

Ingen erinran 

Tele2 2014-02-17 
2014-10-09 
2017-02-02 

Ingen erinran 

Tre/Hi3G Access 2017-05-29 Verk nr. 1 ligger inom skyddszonen för radiolänkstråk.  

Teracom 2013-04-17 
2014-09-24 
2017-02-02 

Ingen erinran 

Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap 
(MSB) 

2013-05-30 
2014-10-01 
2017-02-22 

Ingen erinran 

Trafikverket 2013-05-29 
2014-12-05 
2017-03-07 

Verk 2 och 7 inom riskavstånd för iskast från väg 541. 
397,5 m riskavstånd för iskast. Vkv 2 ligger 394 m från 
väg (avvikelse 3,5 m) och vkv 7 ligger 225 m från väg 
(avvikelse 172,5 m). 
 
Instruktioner kring väganslutningar, transportplanering 
och dispensförfaranden inför byggnation. 
 
Ingen påverkan på järnvägens radio- och telesystem. 
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Inom MSA-yta för Halmstads flygplats.  
 
Förutsätter att flygplatser, luftfartsverket och för-
svarsmakten får tillfälle att yttra sig.  

Försvarsmakten 2012-08-13 
2017-05-18 
2019-07-05 

Ingen erinran  

Luftfartsverket (LFV) 2015-02-25 
2017-07-07 

Ingen påverkan på CNS-utrustning.  
Flyghinderanalys: Inom MSA-yta för Halmstads flyg-
plats men ingen påverkan bedöms uppkomma.  
 
Smålandsstenar flygplats ligger på ett avstånd om 4,68 
km från det närmsta vindkraftverket. Detta flygfält är 
av typen VFR-fält mörker, och dess hinderytor går ut 
2000 meter i banans förlängning enligt TSFS 2010:123. 
Således påverkar inte vindkraftverken dagens publice-
rade VFR-inflygningar.  

Halmstad City Airport - Förfrågan skickad 2017-02-02 med bifogad flyghinder-
analys. Inget svar har inkommit.  

Smålandsstenar flygfält 2017-05-24 
2017-06-08 

Vindkraftverk 1,4,8,6, kommer i flygplatsens trafikvarv, 
vänstervarv för bana 22, samt inverkar på sektorerna 
som ger lägsta tillåtna höjd för landning vid sämre 
väder.  

Skogsstyrelsen 2014-10-15 
2017-03-06 

Placering av vindkraftverk, vägar och annan infrastruk-
tur bör göras på ett sådant sätt att naturvärden, sump-
skogar, kulturminnen, flora och fauna inte skadas eller 
blir starkt missgynnade.  
 
Påverkan på rekreation viktigt att beakta. 
 
Förbättring och anläggning av skogsbilvägar samråds 
normalt med skogsstyrelsen.  

Sveriges Geologiska 
Undersökningar (SGU) 

2014-10-07 
2017-02-14 

Inget att erinra. Området har inget speciellt skydds-
värde ur geologisk synvinkel. En mindre rullstensås 
löper genom området.  
 
MKB bör innehålla information om grundläggningsme-
toder, försörjning av betongballast och vägbyggnads-
material. Hellre bergkross än naturgrus. Det ska också 
finnas en trovärdig plan för efterbehandling av områ-
det efter avslutad verksamhet. 

Naturskyddsföreningen 
Gislaved 

- Inget yttrande har inkommit. 

Naturskyddsföreningen 
Hylte 

- Inget yttrande har inkommit.  

Västbo Fågelklubb 2014-09-28 
2014-09-29 
2017-05-04 

Känner inte till några störningskänsliga arter i området 
men intresserade av att ta del av inventeringsresultat.  

Ledningskollen 2017-02-10 Förfrågan skickad till samtliga ledningsägare i området 
(el, fiber, gas, värme m.m.). Ärende med förfrågnings-
underlag upplagt via ledningskollen.se. 
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Svar erhållet från: 

• E.ON Elnät, Gas Värme 

• Gislaved Energi  

• Långaryds Fiberförening 

• Skanova 

• Swedgas 

• Svenska Stadsnät Briggnet 

• Tele2 
 
En högtrycksledning för naturgas löper genom områ-
det, i direkt anslutning till ytor där anläggningsarbeten 
planeras. Kommunikation med ledningsägaren inför 
byggnation. Kartmaterial är sekretessbelagt och bifo-
gas ej i denna samrådsredogörelse.  

Arbetsmiljöverket - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede.  

Bergsstaten - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Boverket - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Elsäkerhetsverket - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Energimyndigheten - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Energimarknads-
inspektionen 

- Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Havs- och Vattenmyndig-
heten 

- Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Kammarkollegiet - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Naturvårdsverket - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Riksantikvarieämbetet - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Sjöfartsverket - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

Svenska Kraftnät - Remissförfrågan skickad 2013. Inget uppdaterat ut-
skick i senare skede. 

 
 

3.1 Sökandens bemötande av synpunkter 
 
Tre/Hi3G Access 
Remisser har skickats till samtliga tillståndshavare av radiolänkar i området. Tre/Hi3G Access har i sent 
skede inkommit med negativt svar för vindkraftverk nr. 1. Verket är placerat inom skyddsavstånd för 
operatörens radiolänkstråk och skulle behöva flyttas ca 150 meter åt söder, något som inte är möjligt 
p.g.a. terrängen. Sökanden har under 2018 och -19 haft en dialog med Tre som föreslagit att länkhop-
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pet leds om via en annan sträckning om vindkraftsparken får tillstånd. Situationen kan därmed lösas 
och vindkraftverket behåller sin nuvarande position.  
 
Trafikverket 
Ett säkerhetsavstånd motsvarande vindkraftverkens totalhöjd kommer att tillämpas till allmän väg. 
Sökanden ifrågasätter Trafikverkets rekommendation att säkerhetsavståndet till allmän väg bör utgå 
från riskavståndet för iskast. Ett sådant säkerhetsavstånd kan knappast tillämpas generellt vid alla 
allmänna vägar i landet. Hänsyn måste tas till förutsättningarna vid varje väg samt risken för nedisning 
på den aktuella platsen.  
 
Sökanden har granskat risken för iskast mot väg 541 och bedömer att ett säkerhetsavstånd på 397,5 
m, som Trafikverket förordar, inte är motiverat i detta fall. Årsmedeldygnstrafiken på väg 541 uppgår 
enligt Trafikverkets webbtjänst NVDB till endast 273 fordon per dygn (uppmätt 1999-2016). Detta 
ligger inom det näst lägsta trafikflödet i Trafikverkets kategorisering av vägar. Den låga trafiktätheten, 
samt att förhärskande vindriktning från sydväst talar för att eventuella iskast inte kommer att riktas 
mot vägen, pekar mot att risken för iskast mot förbipasserande fordon är försvinnande liten. Ett längre 
skyddsavstånd än 200 m är därför inte relevant. 
 
Problematik med nedisning kan förekomma enstaka dagar per år i de södra delarna av Sverige. Om-
fattningen är dock så liten att det inte är motiverat att installera avisningssystem av samma typ som 
används i Norrland.  
 
Dispens kommer att sökas och en transportplan kommer att tas fram inför byggnation. Luftfartsverket, 
berörda flygplatser och Försvarsmakten har kontaktats. 
 
Smålandsstenar flygfält 
Flygfältet motsätter sig placeringen av vindkraftverk 1, 4, 8 och 6. Den bedömning som flygfältets 
ägare gör bygger på en gammal utredning (2010) som gjorts för det fall flygplatsen uppgraderas från 
VFR till instrumentflygplats. Sökanden har haft telefonkontakt med Luftfartsverket (LFV) och diskuterat 
förutsättningarna. LFV anser att bedömning ska göras utifrån nuvarande och godkänd användning, för 
vilken ingen konflikt föreligger.  
 
Av flyghinderanalysen från 2017 framgår att Smålandsstenar flygplats ligger på ett avstånd om 4,68 
km från det närmsta vindkraftverket. Detta flygfält är av typen VFR-fält mörker, och dess hinderytor 
går ut 2000 meter i banans förlängning enligt TSFS 2010:123. Således påverkar inte vindkraftverken 
dagens publicerade VFR-inflygningar. 
 
Även sökanden är av meningen att nuvarande, godkänd användning av flygfältet skall ligga till grund 
för bedömningen av eventuell påverkan.  
 
Skogsstyrelsen 
Hänsyn har tagits till naturvärden vid placering av verk och vägar. Påverkan på friluftslivet beskrivs i 
MKB.  
 
Inför byggnation kommer kontakt att tas med Skogsstyrelsen i den mån det är nödvändigt.  
 
SGU 
Grundläggningsmetoder, försörjning av betongballast och vägbyggnadsmaterial samt efterbehand-
lingsmetoder beskrivs i MKB, kapitel 3.18 och 3.20.  
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Västbo fågelklubb 
Fågelinventeringsrapporten från 2013 skickades till Västbo Fågelklubb 2014-09-30. Därefter har inga 
ytterligare synpunkter inkommit.  
 
Naturgasledning 
Inför anläggningsarbetena kommer kontakt att tas med ledningsägaren för diskussion om byggrestrikt-
ioner.  

4 Samråd med allmänhet och särskilt berörda 
Samråd med allmänhet och särskilt berörda har genomförts vid två olika tillfällen, våren 2013 och 
2017. Det första samrådsmötet genomfördes i Hansa Vinds regi och det senare i eno Energys regi.  
 
Samråd 2013 
Hansa Vind AB höll ett samrådsmöte med allmänheten i Smålandsstenars församlingshem den 1 juni 
2013. Tre veckor innan mötesdatum skickades inbjudan och samrådsunderlag ut per post till samtliga 
fastighetsägare inom 2 km runt projektområdet. Datum, plats och tid för samrådet annonserades även 
i Värnamo Nyheter den 28 maj.  
 
Samrådsmötet hölls i form av öppet hus kl. 12:00-16:00 i Smålandsstenars församlingshem. Under 
eftermiddagen noterades 20 besökare. Vid samrådet delades formulär ut där deltagarna kunde skriva 
ned sina frågor och lämna in till projektören. Deltagarna hade också möjlighet att lämna in skriftliga 
synpunkter. En skriftlig synpunkt och en skriftlig fråga inkom i samband med samrådet och yttrandeti-
den därefter.  
 
Informationsutskick 2014 
I december 2014 gjordes ett allmänt informationsutskick till fastighetsägare inom 2 km från vindkraft-
verken. I brevet beskrevs vad som händer i projektet och hur tillståndsprocessen fungerar. Boende 
gavs också möjlighet att anmäla intresse till ett eventuellt informationsmöte. Intresset för ytterliga 
information var lågt, varför sökanden valde att för stunden inte arrangera något nytt mötestillfälle.  
 
Samråd 2017 
eno Energy Sweden AB höll ett nytt samråd med allmänheten den 4 maj 2017. Tre veckor innan mö-
tesdatum skickades inbjudan ut per post till samtliga fastighetsägare inom drygt 2 km runt projektom-
rådet. Datum, plats och tid för samrådet annonserades även i Värnamo Nyheter den 13 och 29 april 
samt i Hallandsposten den 13 och 27 april. Det fanns möjlighet att beställa skriftligt samrådsunderlag 
från projektören, vilket några utnyttjade. Samrådsunderlaget fanns också tillgängligt för nedladdning 
på miljökonsultens hemsida (www.miljonavigatoren.se).  
 
Samrådsinbjudan skickades också till:  

• Delägare i vägsamfälligheter och gemensamhetsanläggningar inom 2 km från projektområdet.  

• Västbo Fågelklubb  

• Långaryd Norra Hembygdsförening 

• Orienteringsklubben Vivill 

• Reftele Orienteringsklubb 

• Hylte Orienteringsklubb 

• Naturskyddsföreningen Gislaved (remiss) 

• Naturskyddsföreningen Hylte (remiss) 

• Smålandsstenars flygfält (remiss) 
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Samrådsmötet hölls i form av muntlig presentation med gemensam diskussion kl. 18:00-20:30 i Små-
landsstenars församlingshem. Under kvällen noterades 33 besökare. Vid samrådet delades formulär ut 
där deltagarna kunde skriva ned sina eventuella synpunkter och frågor och skicka till projektören un-
der yttrandetiden fram till den 26 maj. Efter mötet tillhandahölls mötesanteckningar och presentat-
ionsmaterialet via miljökonsultens hemsida (www.miljonavigatoren.se).  
 
Totalt 13 skriftliga synpunkter inkom i samband med samrådet och yttrandetiden därefter. Flera av 
yttrandena var underskrivna av mer än en person. Totalt 35 unika personer har skrivit under inkomna 
yttranden. Synpunkterna berör huvudsakligen ljud, lågfrekvent ljud och infraljud, hinderbelysning och 
landskapsbild. Även frågor om arrendefördelning och minskad rådighet över egen mark tas upp i ett 
flertal yttranden.  
 

4.1 Sökandens bemötande av synpunkter 
Alla som ställt frågor om projektet och dess miljökonsekvenser har fått svar antingen muntligt eller 
skriftligt. Informationsmaterial och beräkningar har också sickats till alla som begärt det.  
 
Flera personer har i sent skede begärt att fotomontage ska tas fram från deras respektive fastigheter 
för att de ska kunna yttra sig om projektet. Verksamhetsutövaren har övervägt detta men bedömt 
begäran som orimlig. Ett stort antal fotomontage har tagits fram från olika, representativa platser i 
landskapet, i varierande riktningar och miljöer. Det urval som har presenterats bör vara tillräckligt för 
att samtliga ska ha möjlighet att yttra sig.  
 
För att tillmötesgå önskemålen har istället en synbarhetsanalys (ZVI) tagits fram och levererats till de 
personer som begärt fotomontage. En ZVI fyller samma funktion på ett mer kostnadseffektivt sätt och 
kommer fler närboende (samt myndigheter) till gagn än enstaka fotomontage.  
 
Utöver de yttranden som redovisas i Bilaga 3 finns en mängd dokumenterade e-postkonversationer 
som kan levereras på begäran.  

5 Samråd om kalkning 
Sökanden har varit i kontakt med Gislaved och Hylte kommun samt respektive kalkningsentreprenör-
för eventuella synpunkter avseende kommunens kalkningsverksamhet. Kontakterna har huvudsakligen 
varit muntliga.  
 
Gislaved kommun bedriver, genom entreprenören MOVAB AB, helikopterkalkning i flera sjöar och 
vattendrag i projektområdets närhet. MOVAB tillämpar skyddsavståndet 300 meter mellan kalknings-
punkt och stillastående vindkraftverk. Mellan kalkningspunkt och vindkraftverk i drift krävs ett säker-
hetsavstånd på 1000 meter. Vindkraftverk nummer 1, 4 och 8 ligger inom 1000 meter från kalknings-
punkter och kommer att stängas av när entreprenören förvarnar om kalkning.  
 
Hylte kommun bedriver kalkning genom entreprenören Myrica AB. Det nordligaste vattendra-
get/våtmarken som kalkas i Hylte kommun ligger ca 4 km från projektområdet och berörs därmed inte 
av projektet.  
 
Entreprenörer för kalkning kan förändras med tiden, men ovanstående skyddsavstånd är i princip 
standard.  



Malin Crona
Tidskriften Sveriges Natur - Naturskyddsföreningens medlemstidning 

Angående artikel Kommissionen kritiserar Sverige för Natura2000. 2020-05-18.
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/kommissionen-kritiserar-sverige-for-natura-2000/
Avsändare: Ove Björklund, Halmstad. 

Jag är ledamot i styrelsen för God Livsmiljö Hylte som är ansluten till riksorganisa-
tionen Svenskt Landskapsskydd och den europeiska organisationen EPAW, med över 
1600 lokala medlemsorganisationer från 31 länder.
Jag har sedan 2013 fullmakt att stödja Ängersjö byalag i Härjedalen, i kampen mot tre 
vindkraftsprojekt (OX2 och Renewable Ltd London/Spanish Power) i förhärskande 
synfält framför byn. I huvudsak på statligt ägd mark (Sveaskog AB). Projektet 
Svartåsen på Garpkölen avslogs föredömligt enligt 4 §, Artskyddsförordningen med 
hänvisning till 4 kungsörnsrevir och ett berguvsrevir samt att området är dokumenterat 
som frekvent övervintrings- och viloområde för de jämtländska och norrländska örnarna
(GPS-studier). De specifika habitaten i Ängersjö är också skyddade enligt länsstyrelsen 
Jämtlands strategiska plan för skydd av vitala kungsörnsrevir, genom värderingen 
högsta skyddsklass med säkerhetsavståndet 10 km. De statliga myndigheterna 
(Länsstyrelsen och Naturvårdsverket) vägrade att ingripa för skydd av de dubbelt 
”fridlysta” reviren, genom återkallelse av två närliggande mindre projekt som närmast 
2,5 km. Ett projekt var inträngt mellan tre revir och baserat på vilseledande information.
Naturvårdsverket angav först bristande resurser och att ärendet var för litet. De följande 
makabra domstolsprocesserna omformades till prövning av Naturvårdsverkets uppdrag 
och skyldighet att ingripa. Handläggningen beskrivs i vårt ”complaint” till EU-
kommissionen (Bilaga), som tillsammans med andra fall ligger till grund för 
kommissionens agerande mot svenska staten.
Jag har sedan 2008 följt en rad projekt och kan konstatera att miljöprövnings-
processerna ofta är en fars, där vetenskapliga fakta blockeras och det saknas en 
trovärdig risk- och hållbarhetsanalys av vindkraftens effekter på folkhälsa, klimat, 
ekosystem, artskydd och skogsnäringen. Processerna uppfyller inte kraven på 
medverkan av oberoende vetenskapsmän och allmänhet enligt Kap 6 MB.
Riskerna med den ojämna effektbalansen, kostnader och miljöpåverkan vid nödvändig 
utbyggnad av kraftledningar och lagringskapacitet för regeringens planer på 100 TWh 
vindkraft har inte utvärderats. 
Processerna trampar också på mänskliga rättigheter där lokalbefolkningen förvägrats 
talerätt, medan internationella fondbolag ges rätt att friskriva sig från ansvar för 
presenterade bullerberäkningar och undermåliga beslutsunderlag (MKB). Människor 
påtvingas intrång ända in i sovrummen, vilket medför ohälsa, förluster av livskvalité 
och förlorad rådighet över framtiden. De internationella exploatörerna får ekonomiskt 
stöd, medan lokalbefolkningen betalar ett högt pris utan skadestånd för privat-
ekonomiska förluster i form av sänkta fastighetsvärden och försämrad lönsamhet i skog 
och turism-näringarna. Därtill samhällsekonomiska förluster genom avfolkning och  
försämrad service etc.
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Frågan har också en geopolitisk dignitet om hur långt andra länder ska få idka 
landgrabbing i svenska kulturbygder och de sista vildmarkerna. Kinas statliga 
kärnkraftsbolag China General Nuclear (CGN Europe Energy) står för en femtedel av 
investeringarna i svensk vindkraft. Bolaget har redan dominans i Markbygdenprojektet 
och äger ytterligare anläggningar. Företaget är tung medlem i branschorganisationen 
Svensk Vindkraft, som agerar för att avskaffa den kommunala vetorätten. Detta hot mot 
demokratin stöds också av ca 25 internationella bolag och fonder, tre statliga företag 
(Sveaskog, Svevia, Vattenfall), sex kommunala bolag, Jämtlands hushållningssällskap, 
LRF, tre skogsbolag, en dansk och fyra svenska banker och ett antal svenska 
advokatbyråer som är ombud i miljöprocesserna. 
Den kinesiska grundforskningen är väl medveten om de destruktiva hälso-, klimat- och 
miljöeffekterna, medan västvärlden uppvisar en okritisk och bristande ensidig analys av 
klimateffekterna. Till exempel i World Future Councils dokument Making societies 
more resilient! Eller dess statesment ”Sustainable development can only be reached by 
transitioning to 100% Renewable Energy”. Det kan i ett värsta scenario, tvärtom vara så
illa att vindkraften ur hållbarhetssynpunkt är en frätande böld i samhället. Stor skada 
orsakas redan vid framställning av neodym (250 kg/verk), genom utsläpp av radioaktivt 
lakvatten i Gula floden, Kina.
Summeras de destruktiva effekterna är risken stor att vi lägger en tung börda på 
framtida generationer. Kineserna driver dessutom en uppskalning av rysk teknik för 
härdsmältesäkra kärnreaktorer som kan ta vara på kärnkraftsavfallet och ligger långt 
före västvärlden i utvecklingen av minireaktorer. Svensk teknik för en blykyld 
minireaktor utvecklades av professor Janne Wallenius vid KTH redan 2013. 
Utvecklingsprojekt har hittills bedrivits utomlands (UK och Kanada), men stiftelsen för 
strategisk forskning har nu anslagit 50 miljoner kronor för vidareutveckling. 
USA bygger två nya experimentella kärnreaktorer och Kärnenergimyndigheten satsar 
inledningsvis 2,2 miljarder kronor. – Avancerade kärnkraftsystem har en enorm 
potential att minska utsläpp, skapa nya jobb och bygga en stark ekonomi. Det finska 
kraftbolaget Fortum deltar i satsning på liten kärnreaktor i Estland.
Trögheten i implementeringen av svenska innovationer tycks vara legio. Det svenska 
Climeon AB, har toppmodern teknik för att utvinna el ur kylvatten och geotermisk 
värme. Företaget har nu fått ekonomiskt stöd för fortsatt utveckling och marknadsföring
av Bill Gates. Framgångar görs bl.a. i Japan. Rent tekniskt är det inga problem att 
använda restvärme från kärnkraftverk som innehåller ca 100 TWh. Däremot utgör 
tillståndsprocesser och certifieringskrav en tröghet, som gör det ointressant att installera
tekniken i dagsläget.
Vi ser en rush på inkommande prospekt i Sverige, då Tyskland och Europa är fullt 
utbyggt och medborgarna tröttnat på staternas agerande, medan naturen i Sverige är 
gratis. EU-fonder tillhandahåller närmast kostnadsfria lån och det svenska subventions-
systemet är fördelaktigt. Regeringen förbereder extra investeringsgarantier för vindkraft 
och förbränning av biomassa. Bolagen kan dessutom inräkna investeringarna i det egna 
landets avstämning av kvot för förnybar energi. 
https://www.document.no/2020/05/10/tysklands-gronne-energikrise-forverrer-seg/
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Nu aktuella investeringar värderas till 80 miljarder, varav endast 3 miljarder är svenska 
projekt. Flera svenska bolag har som affärsidé att förvärva miljötillstånd för att snarast 
sälja dem på den internationella marknaden. 
Danska Folketinget har nått konsensus om avveckling av 2450 av totalt 4500 land-
baserade verk för satsning på havsbaserad vindkraft. Norges regering har stoppat förslag
till vindkraftsexploatering efter massivt motstånd från landets kommuner. 

Vindkraftens hållbarhetseffekter är underskattade. Den aviserade utbyggnaden på 100 
TWh kommer att i varierande grad motverka de nationella miljömålen Rikt växt- och 
djurliv, Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar, Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö, Rikt odlingslandskap och God bebyggd 
miljö. De ackumulerade effekterna kan spoliera det övergripande Generationsmålet.
Detta måste utvärderas genom riskanalyser i en demokratiskt styrd process.

Effekter på folkhälsan
Beräkningsmodeller och gränsvärden är förlegade och fungerar inte för de allt högre 
verken (>300 m). Staten negligerar WHO:s riktlinjer European Guidelines for 
Environmental Noise 2018. Detta regelverk omfattar för första gången vindkrafts-
buller och fastslår att det har en specifik karaktär. Tillämpning av filtrerade dBA-värden
anses olämpligt då det inte återger rätta värden för lågfrekvent ljud. Regelverket 
rekommenderar 38,3 dBA, tills nytt system med ofiltrerad mätning utvecklats 
(Conditional). En svensk medicinsk expertgrupp (Pershagen, Eriksson, Nilsson) har i 
kompletterande bilaga, lämnat övertygande medicinsk rapport om sömnstörningarnas 
negativa hälsoeffekter. 
Svenska staten upplever nu hot mot vindkraftsplanerna och söker via Naturvårdsverket 
permanenta den gamla ”praxisen” 40 dBA i en forcerad snabbprocess utan medverkan 
av oberoende expertis. Presenterat förslag ignorerar effekterna av de ohörbara 
pulserande energivågorna (infraljud), de kraftiga ljudstötarna när vingarna passerar 
tornet, markvibrationer över långa avstånd och de kaosartade ljudeffekterna i 
turbulensen bakom verken (AM-ljud). 
Allt fler fakta tyder på att energipulserna i infraljudsområdet orsakar patologiska och 
depressiva effekter vid långtidspåverkan.
- Kasprzak C. Dämpad aktivitet i hjärnan och andningscentrum efter 20 minuter vid  
exponering av ljud som inspelats från ett vindkraftverk på 750 m.
- Vahl C-F. Försämrad hjärtmuskelkapacitet, 20 %. ”Ljudet slår som en hammare”.
- Alves-Pereira M. Patologiska förändringar i hjärtsäck, lungor och blodkärl. 
Degenererande effekter på hjärnan. https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285
- Eric Zou. Samkörning av amerikanska databaser visade signifikanta samband mellan 
självmord och vindkraftsetablering (10-25 km). I synnerhet för äldre individer i 
förhärskande vindriktning.
Den tyska specialistläkarorganisationen Ärzte für Immissionsschutz, sätter gränsen för 
hälsosam ljudnivå (infraljud) vid 60 dBZ eller 10 km från ett enda verk. 
Läkarorganisationen har också varnat folkrepublikens regering i ett Öppet brev. Bilaga. 
Forskaren Stephan Kaula har i klinisk uppföljning konstaterat att landet kan komma att 
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befolkas av ”trötta, irriterade och sjuka invånare”. Bilaga. Tyskland har över 1000 
lokala organisationer som arbetar för att stoppa denna exploatering i närområdet. 
Hälsoriskerna berör nu inte bara den marginaliserade landsbygdsbefolkningen utan når 
också ett stort antal människor i centralorterna. Svensk långtidsstudie (Uppsala 
Universitet, 2014) visade höga andelar av förhöjd amplitudmodulerad ljudnivå (AM) 
och föreslog sänkning av gränsvärdet till 35 dBA, vilket avvisades av Naturvårdsverket 
utan sakligt motiv. Sömnstudier vid Göteborgs Universitet (2020) visar att vindkrafts-
buller orsakar fler uppvaknanden, mindre djupsömn, mindre kontinuerlig N2-sömn och 
ökad subjektiv störning. Resultaten indikerade att amplitudmoduleringsnivå, spektral 
frekvens och närvaro av starka slag (vingarnas tornpassage) kan ha särskilt betydelse för
negativ sömnpåverkan. 
Staten vidhåller ett förlegat beräkningssystem NORD200 som utvecklats för 
markbundna ljudkällor. Trots att tyska och schweiziska studier visar att de allt högre 
verken (> 300 m), orsakar AM-ljud som specifikt på natten böjs ned och förstärks långt 
bort från verken (+ 6 dBA på 3600 m). 
De allt kraftigare infraljuden och markvibrationerna negligeras. På finska sidan i 
Österbotten och Västra Finland, mäter man kontinuerligt infraljud vid 7 stationer. 
Mätningarna kan följas av allmänheten och redovisar stora sammanhängande 
infraljudsmattor som täcker en tredjedel av landet. Epidemiologisk studie i detta område
visar trefaldiga symptom efter driftstart av vindkraftsanläggningar intill 15 km. 
I synnerhet för bostäder i områden som omges av flera vindkraftsparker. Annan statligt 
finansierad finsk studie ser samma effekter på kortare avstånd. Amerikansk studie såg 
ökad medicinförbrukning i närområdet. Projektet Markbygden med 1101 verk, endast 
8 km från Piteå, kan betraktas som ett okontrollerat medicinskt experiment som måste 
omprövas. Yta 50 kvadratmil. Emissionen av infraljud och vibrationer är särskilt kraftig 
när verken belastas under acceleration, retardation eller maxbelastning vid vindhastighet
över 12 m/s.

Fransk rapport från konferens
2018, visar att effekterna 
successivt förstärks vid 
långtidsexponering (utöver 
andra infraljudskällor) och att
allvarlig dosrat-effekt uppnås 
efter ca 2 år. (Konferens 
ACTES, sid 39). 
Detta stöds också av den 
svenska arbetsmiljö-
lagstiftningen, som utgår från
80 dB under 8 timmar. Vid 
varje fördubbling av 
exponeringstiden ska 
exponeringsnivån sänkas med
3 dB (USA, 5 dB), vilket 

innebär att 60 dB nås inom två år. Många arbetsmiljöer är dessutom kontaminerade med
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höga infraljudsnivåer från tekniska system, som avviker från det naturliga sinusformade
bakgrundsljudet. Den bristande riskanalysen av infraljudens påverkan av barnens 
utveckling är särskilt oroande. De mänskliga organen och sinnena är inte fullt utveck-
lade förrän vid 12 års ålder. Barn- och ungdom har lägre hörselkurvor och är därmed 
med känsliga. Flera rapporter visar signifikant samband mellan uppväxt i dålig ljud-
miljö och försämrad kognitiv förmåga, talutveckling, studieresultat och hälsa.
EU-Environment, har på webbsida 2017-06-02, presenterat en tydlig varning för 
infraljud som ”the invisible enemy”. Den medicinska vetenskapen har konstaterat att 
påverkan av infraljud kan medföra ohälsa och WHO har fastställt en specifik sjukdoms-
diagnos ICD-10-CM T75.23XD. T75.23R42, Yrsel och svimning på grund av infraljud.
Det samlade kunskapsläget är nu så validerat att fortsatt utbyggnad av vindkraften kan 
medföra allvarliga effekter på folkhälsan för stora medborgargrupper och en ytterligare 
belastning på de nationella sjukvårds- och sociala välfärdssystemen.
Naturvårdsverkets cyniska handläggning måste därför avbrytas och ersättas av en 
parlamentariskt styrd utvärdering baserad på vetenskapliga fakta. 

Klimateffekter
Vindkraftens lokala och globala klimateffekter är starkt underskattade. 
1. Direkt klimatpåverkan genom global och lokal temperaturhöjning, orsakar 
torrare klimat och risk för vattenbrist
Global temperaturhöjning. Amerikanska forskare (Keith, Miller, m.fl.) har visat att 
havsbaserade vindkraftverk kondenserar fukten i atmosfären, så att luften är torr när den
når land. Detta får direkt negativ global klimateffekt, som kraftigt motverkar effekterna 
av minskad användning av fossil energi. Effekterna av de nationella färdplanerna för ett 
fossilfritt Sverige och satsningarna på minskade utsläpp av klimatgaser (CO2, metan 
NO2) blir därmed verkningslösa över lång tid. Målet att senast år 2045 inte ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser blir orealistiskt.
Tyska beräkningar visar att landets 30.500 vindkraftverk höjer medeltemperaturen med 
0,27 0C, vilket medverkat till mindre nederbörd och allt längre torkperioder. Sannolikt 
bidrog det också till den extrema torkan 2018.
Effekterna av planerna för 25.000 havsbaserade verk i Nordsjön och utanför de 
europeiska kusterna (Frankrike, England, Irland, Danmark, Norge och Sverige) kan då 
bli fatala för framtida generationer. Relevant artikel: Windkraft: Wenn „Klimaschutz“ 
zum Klimakiller wird. 2020-01-27. Bilaga.
Keith och Miller redovisar också låg energitäthet, 1,5 graders lokal temperaturökning 
och att det behövs 5-20 ggr mer landyta för att få full effekt än vad som beräknats. 
Energitätheten sägs vara upp till ”100 ggr mindre än beräknat. Landytan är för liten 
och det tar närmare 100 år innan man får effekt”.
http://joannenova.com.au/2018/10/warning-wind-power-warms-local-climate-for-next-
hundredyears-needs-5-20-times-as-much-land/
Engelsk expert konstaterar att nationens landyta är tre gånger för liten för att klara en 
övergång till förnybar energi. IPCC-rapporter visar att klimatmålen inte kan uppnås utan
utbyggnad av kärnkraft.
Detta medför flera paradoxala effekter.

5



•  längre torkperioder, risk för sämre skördar och foderbrist. Höjda livsmedelspriser.
•  ökad energiförbrukning och kostnader för konstbevattning
•  sänkta grundvattennivåer. Ransonering av vattenleveranser till hushållssektorn. 
Produktionsstörningar i industrin och vattenbrist i jordbruket.
•  ökad energiförbrukning för luftkonditionering
•  torkskador i skogsmark. Uttorkade vattendrag. Rubbade ekosystem. Ökade 
insektsangrepp.
Dessa hot måste utvärderas av oberoende experter och ställas mot de globala Agenda 
2030-målen och de nationella miljö- och klimatpolitiska målen. Hotbilden måste också 
lyftas till EU-nivå, då EU-direktivet om främjande av användningen av energi från 
förnybara energikällor kan få bromsande klimateffekt och bör omprövas ur hållbarhets-
synpunkt. Starkt organiserat folkligt motstånd finns i Tyskland och Frankrike. Flera 
regioner har beslutat om skärpta regelverk (Bayern, 10 x verkens höjd), alternativt stopp
för fortsatt utbyggnad (Hauts-de-France-regionen). President Xavier Bertrand; ”för 
mycket är för mycket”, "vindkraftverk kan inte ersätta kärnkraft".
Svensk Näringsliv har påbörjat ett föredömligt vetenskapligt baserat projekt för analys 
av olika energialternativ, kostnader och den nationella effektbalansen. 
Lokal temperaturhöjning. Landbaserade vindkraftverk orsakar också lokalt negativa 
klimateffekter genom turbulensen bakom verken. Vingarna pressar varmare luft mot 
marken under sommarnatten, vilket höjer marktemperaturen (0,5-3,7 0C) och leder till 
minskad daggbildning och uttorkning.
Kinesisk satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Kinesisk 
statistik rapporterar 80 % mindre regn vid stora vindkraftindustriella anläggningar.
2. Indirekta klimateffekter
De allt högre verken genererar kraftiga egensvängningar, som överförs till horisontella 
markvibrationer och är mätbara över 20 km. (Rymdobservatoriet i Skottland kräver 
säkerhetsavstånd på 80 km. Vibrationerna kan också reflekteras mot berggrund och 
underliggande geologiska skikt (lerlager) för att nå markytan långt bort. 
De kraftiga infraljuden från höga ljudkällor (energipulser) penetrerar marken i lutande 
plan och ombildas till markvibrationer. Infraljud reflekteras också från atmosfäriska 
lager och når marken längre bort från ljudkällan. (Koreansk studie). Vibrationerna och 
infraljud orsakar egensvängningar i byggnadskonstruktioner som kan höja den 
invändiga ljudnivån med 2 dBA. (Tysk-grekisk studie). Redovisas ej i MKB.
Ökade utsläpp av markbundet kol. Markvibrationerna komprimerar torvskikten i 
våtmarker och pressar ut surt lakvatten. Myrmarkerna innehåller 20 % av det globalt 
lagrade biologiska kolet, vilket syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2.
Markvibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och ändrar markens porositet, 
syre och kolbalans. Detta stör mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rötter, 
som svarar för utbyte av kol mot näringsämnen och vatten. 
Rapport från SLU visar att framtida klimateffekter på organismernas mykorrhiza-system
kan hämma skogstillväxten i kalla klimat. Ett scenario visade en tioprocentig minskning
av biomassan. Forskarna varnade för att en sådan förlust av tillväxt kan öka mängden 
kol i atmosfären. Bilaga.
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Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forsknings-
stationer börjat släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare absorberat – ca 3-4 ton CO2/
hektar och år. Svampar kan ligga bakom de ökade utsläppen.
Minskad återföring av CO2 från atmosfären. 
Laboratoriestudier visar att vibrationer förstärker växternas rotsystem på bekostnad av 
tillväxt i stammar och grenar, samt mindre blad- och barryta. Det leder till försämrad 
fotosyntes och minskad kolupptagning. 
Vindkraftens indirekta klimateffekter kan vara trefaldigt högre än den officiellt angivna 
eller ca 45 g CO2/kWh. I så fall 10 gånger mer än kärnkraft och 4 ggr mer än vatten- 
kraft. Begreppet ”förnyelsebar energi” förlorar därmed trovärdighet vid en samlad 
bedömning av effekterna på klimat och övriga livsvillkor.
Vindkraftens direkta och indirekta klimateffekter påverkar således de de globala och 
lokala klimatförändringarna och är en del av de större globala riskerna för att inte klara 
klimat- och Agenda 2030-målen. Ju större uppvärmningen blir, desto mer ökar riskerna 
för att svårförutsägbara trösklar passeras, där abrupta och potentiellt irreversibla 
förändringar uppstår. Det är då nödvändigt med radikala utsläppsminskningar i närtid. 
Den havsbaserade vindkraftens direkta höjning av medeltemperaturen och uttorkningen 
av luften påverkas i huvudsak av beslut på EU-nivå och kräver att frågan omgående 
lyfts i dessa forum. De stora indirekta effekterna genom ökade utsläpp och minskad 
kolinlagring i de areala näringarna är underskattade och måste klarläggas. Sveriges 
första klimatpolitiska handlingsplan saknar insikt i dessa effekter, då regeringen inte 
uppfyllt klimatlagen (2017:720). I synnerhet 
2 §    Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 
     2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot 
skadliga effekter av klimatförändring, samt
     4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, 
ekonomiska och miljömässiga överväganden.
Det är därför viktigt att EU-kommisionen granskar den svenska implementeringen av 
EU:s Habitatdirektiv och skyddet av ekosystemen och den biologiska mångfalden. 
Granskning av implementeringen av MKB- och Vattendirektivet och de statliga 
bolagens och myndigheternas agerande är också berättigad. Klimatfrågan måste också 
lyftas in i granskningen. Idag beaktas överhuvudtaget inte framförda vetenskapliga fakta
och de klimataspekter som anges i 2§ klimatlagen. Detta gäller även domstolsväsendet 
ända upp till Högsta Domstolen, som konsekvent vägrar resning med den lakoniska 
motiveringen att ”inget nytt framkommit”, vilket i sin tur förvanskar kraven på 
långsiktighet och utveckling enligt 3-5§ klimatlagen.
Den energifokuserade myndighetskulturen kan endast brytas av en parlamentrisk 
delegation, som prövar samtliga energiformer enligt kraven i 2 § klimatlagen och 6 Kap 
Miljöbalken. 

Påverkan på ekosystemen medför indirekta klimateffekter genom lägre tillväxt 
Vindkraftverk avger kraftigt lågfrekvent ljud som kan blockera insekternas vibra-
tionella kommunikationssystem (< 60 Hz), vilket också leder till hämmad 
näringsomsättning och tillväxt.
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De industriella anläggningarna fragmenterar landskapet och skapar sammanhängande 
barriärer som utgör allvarliga hot mot ekosystemen och det globala artskyddet. 
Databasen Vindkollen ger en skrämmande bild av nuvarande exploateringsnivå.
Varje form av ljud eller vibration påverkar ytan och inre organ hos biologiska 
organismer. Vindkraftverkens vingspetsar roterar i 300 km/h. Fåglar, insekter och 
fladdermöss kan inte bedöma denna fara. De kraftiga förändringarna av lufttrycket 
orsakar kollaps och inre blödningar i lungorna. Antalet offer är dramatiska. Större 
rovfåglar träffas direkt av de roterande vingarna när de lockas till kadaver, som ligger 
under verken. Indisk studie konstaterade 75 %-ig utslagning av rovfåglarna vid en 
vindkraftspark, vilket ledde till en explosionsartad ökning av ödlor och ekologisk 
obalans. Vindkraftverken betraktades som nya toppredatorer i ekosystemet. Utslagning 
av rovfåglar kan medföra ökat antal gnagare och teoretisk risk för spridning av 
sorkfeber. Amerikanska studier rapporterar att utslagning av naturliga insektsätande 
predatorer kan orsaka stora skördeförluster, genom ökade insektsskador och 
växtsjukdomar. Biodlare rapporterar ackumulerade förluster av bisamhällen i närheten 
av vindkraftverk. Orsaken tros vara att vindkraftverk i närområdet blockerar deras 
kommunikation och orienteringsförmåga. Insekterna kommunicerar genom ljud och 
vibrationer från bakkroppen vid frekvensen 13 Hz, vilket maskeras av vindkraftverkens 
höga ljudnivåer i detta frekvensområde. Liknande effekter kan förväntas hos myror och 
insekter i mikrofaunan. 5 - 6 miljarder insekter dödas varje dygn i Tyskland av verkens 
vingar, under den varma säsongen. Mängden insekter har reducerats med 70 % sedan 
1989, vilket också orsakats av ändrade landskap, intensivt jordbruk och miljögifter.
Djur som inte kan undkomma ljudet på grund av bundenhet till betesmark eller 
stallbyggnader visar symtom på stress. Portugisisk rapport visade deformiteter på 
hovarna på hästar som vistades i närheten av en vindkraftspark. Domstol beslöt att 
verken skulle flyttas. 
Även vilda djur påverkas. Studie i UK (2016) visade att grävlingar som levde en km 
från vindkraftverk hade trefaldigt högre kortisonhalt i blodet än kontrollgrupp som 
levde 10 km från verken. Forskningsresultat och kunskaper om dessa effekter på 
mikroklimatet och växtlivet tas aldrig upp av miljöprövningsdelegationer och 
miljödomstolar. Framställning om resning avvisas konsekvent i Högsta Domstolen, med
hänvisning till att det inte framkommit något nytt i miljöprövningsprocessen.
Fältfåglarna har minskat med 56 %. Redan två år efter att två stora havsbaserade 
industrianläggningar installerats i Irländska sjön, minskade antalet havsfåglar i området 
med 50 %. Dödandet fortsätter.
Studier av vindkraft i fjällmiljö visar att renarnas betesvanor ändras och att betestrycket 
ökar på områden längre bort från vindkraftverken.
Klimatförändringarna medför ökade insektsskador, genom dubbla reproduktions-
cykler (svärmar) och intrång av nya invasiva arter. Detta förstärks genom vindkraftens 
utslagning av naturliga predatorer (Fladdermöss, tornseglare, svalor). Det leder till att 
skadade barrträd avger terpentener som ombildas till ozon, som tränger in i barr och 
blad och påbörjar en frätande ozylytprocess. Naturvårdsverkets CLEO-rapport anger en 
ökande påverkan fram mot 2050.
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Ny hypotes har framförts om att markuppvärmning runt markkablar gynnar invasiva 
bakteriearter. (Konsult i MKB-rapport). Jordmaskar är dokumenterat känsliga för 
markvibrationer och utvecklar flyktreaktioner. De ekologiska effekterna från 
vindkraftverkens markvibrationer är oklara. Uppföljning vid norrländsk vindkraftspark 
visar att vadarnas revir flyttas längre bort från verken. Annan studie visar 0,5 dödade 
ripor per verk och år (Runn, Jämtland). 
Vindkraft är ett generellt hot mot skogshöns
 Orre  . Flera rapporter visar att arten hotas av vindkraftverk. Vindkraften hotar
skogshönsen är rubriken på en vetenskaplig rapport från Österrike (2014) som visar att 
populationen av orre minskar dramatiskt vid vindkraftparker. Efter fem år hade antalet 
tuppar som spelat i ett område minskat från 23 till 9 och i det andra från 60 till 20. På 
den största spelplatsen, nära ett vindkraftverk, försvann samtliga fåglar.
 Tjäder  . EU har klassat tjädern som en av Europas 10 mest skyddsvärda fåglar och
fastställt ett omfattande program för skyddsåtgärder enligt EU-Birds Directive – Annex 
I, II & III, Tetrao urogallus (2017).
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao
%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
”Modellbedömningar av minsta livskraftiga populationsstorlek har konstaterat att det 
minsta området som krävs för upprätthålla en livskraftig isolerad population på ca 450 
individer är 250 km². Idealiskt lämplig livsmiljö för tjäder bör vara angränsande över 
detta område. Om det inte är så, bör mindre områden (50-100 km²) av lämplig livsmiljö
vara tillräckligt sammankopplade för att tillåta spridning och utbyte mellan 
delpopulationer”.
Habitatförlust och fragmentering antas vara den främsta orsaken till minskning av 
tjäder, såväl inom ett skogsområde som på landskapsnivå, eftersom de kräver stora 
sammanbundna skogsområden av speciell karaktär för sin överlevnad. Intensiva 
skogsbruksmetoder, kalavverkning och täta monokulturer förstör och fragmenterar 
tjäderns livsmiljöer. Ökad nivå av luftburet kväve har lett till försurning och luftburen 
förorening av tungmetaller. Kadmium kan vara ett problem eftersom tjädern verkar 
ackumulera detta ämne. Överbetning, predation, troféjakt, mänskliga störningar och 
klimatförändringar är andra hot. Kollisioner med kraftledningar och hägn är ett stort 
problem. Allvarliga rapporter från den svenska organisationen Tjäderkommittén - 
Tjäderobservatörerna måste beaktas, avseende omfattande dödande vid de svenska 
vindkraftverken. http://www.tjaderobs.se/vindkraft.html
Rapporter från Sörskog/Högbergets vindkraftpark, Leksand, visar allvarliga exempel:
 20 april 2009. Död tjädertupp låg rakt under de roterande vingarna.
 29 april 2015. Krossad tjädertupp hittades rakt under de roterande vingarna.
 Sommaren 2016. Två döda tjädertuppar och en tjäderhöna, hittade av jägare.
 Hösten 2017. Samme jägare hittade en tjädertupp och en tjäderhöna.

Denne lokale jägare har också hittat andra mindre fåglar ihjälslagna under vindkraft-
verken. Det kan handla om arter som är upptagna i Artskyddsförordningen t.ex. Järpe, 
Sparvuggla, Lappuggla, Slaguggla, Pärluggla, Spillkråka och Tretåig hackspett. Detta är
mycket höga dödstal, då erfarenhet från inventering av döda fåglar (Näsudden, 
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Gotland), visar att fågelkadaver bortförs av rovfåglar och rovdjur inom ca 3 dygn. 
Systematiskt eftersök med hund över större område runt verken skulle ge mycket högre 
dödstal. Skogshönsen är extra utsatta genom sin raka och tunga flykt. 
Vindkraftexploateringen vid Sörskog/Högberget har följts upp och visar att den också 
haft direkta effekter på den lokala tjäderpopulationen genom bortträngning och 
minskande antal. Den ursprungliga tjäderspelplatsen har trängts bort 600 meter och 
sedan inte återkommit. Antalet spelande tuppar har samtidigt minskat med 60 procent.
Tjäderkommitténs hemsida visar att skogsbruket i Sverige har utvecklat ett av de tätaste 
skogsbilvägnäten ur globalt perspektiv. En stor del av de skogsbilvägar som projekterats
det senaste decenniet sammanhänger med vindkraftutbyggnad, där anläggningar i 
Norrland ofta innebär mer än 5 mil nybruten väg per anläggning. Vägnätets fragmen-
tering av natur och livsmiljöer och påföljande effekter innebär ett av de största globala
hoten mot biologisk mångfald då de normalt leder till habitatförlust genom förändring 
av de ekologiska förutsättningarna. Även mindre vägar har en betydande negativ 
påverkan på naturmiljön. (Källa: Statistiska centralbyrån 2014). 
Allt längre vingar framtvingar kraftiga schaktningar i höjder och större utfyllnader i 
svackor för att uppnå konstant lutningsvinkel och möjliggöra transport till verkens 
uppställningsplatser. Vägsystem och kranplatser kräver 1 m kompakt bärlager av krossat
bergmaterial. I våtmarker krävs geoduk under bärlagret med risk för hydrologiska 
effekter. Vid återställning och nedmontering av utslitna eller olönsamma verk tillåts 
fundament (2000 ton betong och 80 ton armering), bärlager, kablar och geoduk ligga 
kvar i marken för evig deponering. Detta strider mot EU:s återvinningsdirektiv.
Regeringen har ännu inte implementerat EU:s tjäderdirektiv. Detta måste prioriteras före
de massiva vindkraftsplanerna. Stora sammanhängande områden måste avsättas i 
samtliga län. 
Regeringen har ännu inte fastställt en strategisk plan för skydd av fladdermöss enligt 
EUROBAT2015. Idag orsakas stort lidande och höga dödstal. Uppföljning vid vind-
kraftspark Bökås, Nissadalen visade 6,5 dödade individer per verk och år. Dalgången 
utgör en flyttled för fladdermöss och den totala slakten i området kan uppgå till 300 
individer per år.
En pipistrellkoloni omringades av tre verk. Denna art är en av de fyra högriskarterna, 
som är specifikt utsatta då de jagar på hög höjd och utsätts för stor risk att dödas under 
migrationen till och från södra Europa under vinterhalvåret. Den tyske forskaren 
Christian Voigt har bedömt att de tyska verken dödar ca 300.000 individer per år och har
varnat för en ekologisk katastrof (2014). Länsstyrelsernas regelverk för driftstopp under 
födosök och flyttning är cyniskt undermåliga.
Regeringen och länsstyrelserna tillämpar inte EU:s Vattendirektiv och Hav- och 
vattenmyndighetens implementering av direktivet. Myndigheten friskriver sig öppet 
från utvärdering av hydrologiska fakta och accepterar vindkraftverk i tillrinnings-
områden för vattenverk, störningar av riksintressen för naturskydd, störningar av 
reproduktionsområde för lax. 
Regeringens planer på 100 TWh vindkraft framstår som ett hänsynslöst övergrepp på 
svensk natur och och våra ekosystem. En rad ekosystemtjänster kommer att påverkas 
som leder till lägre näringsomsättning, insektsskador, växtsjukdomar, störningar av 
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symbios och fotosyntes. Den sämre tillväxten motverkar klimatmålen genom minskad 
kolupptagning. 
Webb-platsen Vindkraftskollen visar att de flesta höjdområdena i Jämtland redan är 
exploaterade och bildar barriärer för flyttande rovfåglar, tornseglare, svalor o 
fladdermöss.  
Satsningarna på biobaserade bränslen är irrelevant och vilseledande. Ett stort antal 
forskare anser att bioenergi är en alltför långsam förnyelsebar energiform. Varje 
biobaserad CO2-molekyl ger samma växthuseffekt som en fossilbaserad CO2-molekyl. 
Återfångsten av rökgaserna tar 60-100 år medan klimateffekterna blir fatala redan inom 
den 7-åriga frist som nu gäller för att klara klimatmålet. Uttag av biobränsle kommer att
långsamt utarma naturen på nödvändiga näringsämnen, rubba ekosystemen och kol-
balansen i marken. Kraven på rökgasrening och geologisk CO2-återföring måste vara 
lika höga som för fossila bränslen.
Effekter på skogsnäringen och nationalekonomin
De industriella vindkraftsanläggningarna utgör således ett stort hot mot den nationella 
skogsnäringen. Globala och lokala temperaturhöjningar medför uttorkning, dämpning 
av mikroorganismernas trädsymbios och försämrad tillväxt. Riskerna för skogsbränder 
ökar. Ökade insektsskador och förstärkt ozolytprocess är andra hot. Effekterna av 
infraljud och markvibrationernas påverkan av humusskikten är oklar. Kompaktare mark 
medför ökad avledning av ytvatten. Detta berör inte bara området vid anläggningen utan
får också effekter för skogsägarna till närliggande marker. Uttorkningseffekter har 
konstaterats över en mil. Markägare vid vindkraftsparker har rapporterat ökade gren- 
och topp-brott, då turbulensen bakom verken driver ner fuktig luft som fryser till is på 
de kalla träden. 
Det innebär också att den aggressiva policyn att placera vindkraftsparker tätt intill natur-
och biotopskyddsområden samt riksintressen för naturskydd helt spolierar förutsätt-
ningarna för skyddet av specifika miljöer och de rödlistade arterna.
Industrialiseringen medför stora förluster av produktiv skogsareal. Fundament, 
lyftkransytor, vägsystem (bredd 8 m), bergtäkter för fyllnadsmaterial, transformatorer, 
kablar samt 60 m breda kraftledningar från norra Sverige kräver stora ytor (2-6 ha/verk).
Fragmenteringen strider mot EU:s skogspolitik. 
De ackumulerande effekterna utgör ett allvarligt hot mot råvarutillgången för den 
viktiga skogsnäringen. Den totala produktionsförlusten måste utredas av forskare och 
nationalekonomer innan beslut tas om fortsatta ingrepp. 
Riskanalysen bör också omfatta analys av
 effekter på sjukvårdssektorn och medicinförbrukningen
 livsmedelsproduktion och livsmedelskostnader
 grundvattennivåer och risk för vattenbrist
 extrem utbyggnad av kraftnätet (5-10 nya ledningar nord-syd)
 kompletterande system för energilager och nödvändig reservkraft (Ca 25 TWh)
 förutsättningar för import vid effektunderskott under kall vinter och kostnader för 

produktionsstörningar vid elunderskott. 
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 villkoren för miljösäker återställning av natur där evig deponering av fundament 
m.m. ska ifrågasättas. 

 villkoren för miljösäker återvinning av epoximaterial från slitna vingar och 
maskinhus

 kompensatoriska åtgärder för skydd av ekosystem och biologisk mångfald
 effekter på turism, jakt, fiske och andra näringar.
 privat- och samhällsekonomiska förluster som uppstår genom förlorad attraktivitet 

och rekreationsvärden, intrång och förlorad rådighet, sänkta fastighetsvärden, 
förslumning och avfolkning. Det senare bör omfatta regelverk för skadestånd och i 
värsta fall uppköp av fastigheter som ligger inom ohälsosamt avstånd vid 
långtidsexponering.

Notering: Regeringens förslag om att införa kreditgarantier för investeringar
bör därför inte gälla vindkraft och förbränning av bioenergi, för att undvika en
ännu starkare negativ påverkan av klimatmålen. 

EU-kommissionens ställningstagande och agerande
Artikeln i Svensk Natur, avseende EU-kommissionens agerande mot svenska staten har 
koppling vårt ”complaint” avseende Naturvårdsverkets skandalösa handläggning av 
Ängersjö-projekten och vägran att respektera Svea hovrätts beslut att avslå projekt 
Svartåsen och ”fridlysa” fyra vitala kungsörnsrevir och ett berguvsrevir (Kungsörn 
Sverige). Samtliga fyra relevanta revir i Ängersjö, har dessutom högsta skyddsklass 
enligt länsstyrelsen Jämtlands strategiska plan för skydd av kungsörn, vilket innebär ett 
minimiavstånd om 10 km till närmaste vindkraftverk. Naturvårdsverket vägrade ingripa 
för återkallande av miljötillstånden för två mindre projekt (Sandtjärnberget och 
Ängersjökölen) trots avstånden var som närmast 2,5 km. Myndigheten ålades av Nacka 
Tingsrätt att ingripa, men valde i stället att omformulera frågan till tolkning av sitt 
myndighetsuppdrag. Frågan drevs till Högsta Domstolen som i princip beviljade lägre 
tjänstemän att godtyckligt åsidosätta EU:s habitatdirektiv och domstolsbeslut som fattas
enligt 4§ Artskyddsförordningen. 

Vårt ”complaint” ledde till besked om att EU-kommissionen tar upp frågan och avsåg 
att agera mot svenska staten. Inga garantier men eventuell öppning för att gå vidare till 
EU-domstolen. De skulle varit klara hösten 2019. Fördröjningen tyder på att EU-
kommissionen surnat till och har ännu mer material. Den talar om fem steg innan de går
vidare till EU-domstolen.
Här finns också koppling till flera av våra framställningar till Miljödepartementet och 
Naturvårdsverket (sedan 2014) om vindkraftsfri zon mellan Woxnan och Ljusnan. 
Dessa har avslagits utan saklig motivering. I ett fall med hänvisning till ett ”formellt 
fel” i framställningen, som dessutom var ogrundat. Framställning om samma sak 
gjordes senare vid förarbetet till Biosfärområdet Voxnadalen mellan Woxnan och 
Ljusnan, där de fem refererade rovfågelhabitaten ligger. Totalt finns 15- 20 
kungsörnsrevir i området. Även här agerade Naturvårdsverket mot tanken att ge 
kompensatoriskt stöd för kungsörn och ekosystemen. Förslaget framfördes därför vidare
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till UNESCO Paris, vid den slutliga prövningen. UNESCO implementerade denna 
möjlighet för de berörda kommunerna. 
Trots UNESCO:s intentioner att bevara den genuina miljön hyllar lokalpolitikerna 
tillkomsten av en massiv industrianläggning mitt i Biosfärområdet. Projekt Kölvallen 
med 45 vindkraftverk. Ett kungsörnsrikt område 12 km från Ängersjö och i ett 
dokumenterat övervintrings- och viloområde för de jämtländska och norrländska 
kungsörnarna (GPS-studier). Sannolikt på grund av kortsiktigt ekonomiskt tänkande då 
stor del av projekteringen sker på kyrklig, kommunal och statlig mark. De ackumu-
lerade effekterna av turbulens, infraljud och markvibrationer kan snart få oönskade 
konsekvenser för ekosystem och skogsbruket genom uttorkning, ökad brandrisk, frost- 
och insektsskador, frätande ozolytprocess, påverkan av mikroorganismernas symbios 
etc. 
Vi anser fortfarande att miljötillståndet för Kölvallen, måste omprövas och att området 
avsätts som vindkraftsfri skyddszon för kungsörn och vildlivet, i likhet med reglerings-
skyddet för de fyra nationalälvarna. Behovet av ett opåverkat område för uppföljning 
och forskning är ett annat argument. Ytterligare stöd finns i regeringspartiernas 
Januarideklaration, som lovar satsning på skyddet av den biologiska mångfalden och 
framtagning av nytt uppdrag för Sveaskog AB, i riktning mot mer ekologiskt inriktat 
skogsbruk. Det är då också logiskt att väga in dessa frågor i den pågående översynen av 
landets vindkraftsstrategi, för att undvika ett nationellt självskadebeteende genom 
fortsatt utbyggnad av vindkraften till 100 TWh. Denna nationella ödesfråga kan inte 
ensidigt avgöras av Naturvårdsverket, som balanserar mellan flera motverkande 
regeringsuppdrag. Dels att skydda miljö och biologisk mångfald enligt EU-direktiv, 
Agenda 2030 och Miljöbalken och dels att medverka till införande av vindkraft där 
bullerregelverket är ett avgörande instrument. Myndighetens dilemma och handlings-
förlamning är tydlig i Ängersjö- och Kölvallen- projekten och EU-kommissionens 
ingripande är intressant för framtiden. Myndigheten måste avlastas denna omöjliga 
och komplexa börda. Pågående projekt måste avbrytas och ansvaret för den nationella 
strategin måste lyftas till en demokratiskt styrd process under ledning av en parlamen-
tarisk delegation, med uppdrag att leverera en allsidig riskanalys av vindkraftens 
hållbarhet och effekter på de nationella miljömålen, klimatet, folkhälsan, ekosystemen, 
artskyddet och skogsnäringen. Detta har legitimt stöd i EU-direktivet för strategiska 
planer och den svenska implementeringen i Kap 6 Miljöbalken, där krav ställs på 
medverkan av oberoende vetenskapsmän och allmänhet. Vi avser att fortsätta agera för 
detta i framställningar till regeringen, samtliga riksdagspartier, Miljödepartementet och 
EU-kommissionen. 
Vi kommer också att agera avseende regeringens bristande implementering av EU:s 
tjäderdirektiv och HD:s konsekventa vägran att bevilja resning avseende länsstyrelsens 
och domstolarnas negligering av EU:s Vattendirektiv. 
Beslut bör tas om moratorium för pågående projekt och driftstart av beviljade miljö-
tillstånd. Förslaget om investeringsstöd för vindkraft och bioenergi måste bordläggas.
Det finns också starka ekonomiska argument för att avbryta och utvärdera fortsatt 
utbyggnad:
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 Vi har större behov av att förstärka elnätet och genomföra elektrifieringen än att 
bygga ny produktionskapacitet. Mot den bakgrunden är det feltajmat att subven-
tionera havsbaserad vindkraft i Sverige just nu, säger Vattenfalls vd Magnus Hall.

 Elcertifikat: En gratislunch för kapitalägare? Per-Olov Johansson - 
Bengt Kriström.
”Om syftet med elcertifikatsystemet varit att uppnå ett visst antal terawattimmar 
grön el så hade marknaden uppnått det målet om än senare men till en lägre kostnad
för det svenska folkhushållet. Utan elcertifikat hade Sverige haft större resurser för 
att begränsa klimatpåverkande utsläpp, eller andra angelägna samhällsuppgifter”. 

 Det tyska omställningsprogrammet bågnar under tyngden av ökande kostnader som 
blivit tydliga under koronapandemin. Höga och garanterade betalningar till vind- 
och solkraft innebär att tyska kraftkonsumenter måste bidra till att finansiera betal-
ningarna genom en tilläggsavgift på elräkningarna. Delar av kostnadsökningarna 
överförs även på skattesedeln.

 Kraftbalansrapporten 2020 visar, liksom tidigare rapporter, att den svenska kraft-
balansen fortsätter att försämras och importberoendet under topplasttimmen ökar. 
Den installerade elproduktionskapaciteten i Sverige ökar, men den tillgängliga 
kapaciteten minskar, då planerbar produktion ersätts av väderberoende produktion 
med lägre tillgänglighet. Sverige har god överföringskapacitet till grannländerna, 
men importmöjligheterna är begränsade om dessa länder samtidigt har en 
ansträngd effektsituation. ( 2020-05-29).

Man ser med förundran hur ideologidrivna doktriner hotar vår energiförsörjning och hur
Sverige långsamt utplånar sig självt.
Här finns ett utmärkt sista tillfälle att rädda Sveriges kulturbygder och återstående 
orörda vildmarker. Likaså att avsätta Biosfärområde Voxnadalen som vindkraftsfri zon 
som skydd för kungsörn och berguv och tjäder, samt referensområde för forskning och 
utveckling av alternativa skogsbruksmetoder. I linje med Januariöverenskommelsens 
Punkt 26. 
 utveckling av det nationella skogsprogrammet och främjande av en växande 

skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.
 nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark
 stärkt äganderätt, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark samt

hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en 
växande cirkulär bioekonomi. Ny lagstiftning 2021-07-01.

 översyn av Artskyddsförordningen för att effektivt och rättssäkert kunna skydda 
hotade arter och vara tydlig gentemot markägare om när man har rätt till ersättning.  

Punkt 27. Säkra resurser för skydd av värdefull natur. Anslagen för skydd av värdefull 
natur förstärks. Ett nytt Sveaskogsprogram ska genomföras. Staten ska vara föregångare
i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn.
Alla goda demokratiska och akademiska krafter måste nu samverka för att avvärja den 
oreglerade internationella industrialiseringen av vår natur och hoten mot folkhälsan och 
de nationella miljömålen som utgör basen för vår framtida existens.  
 
Ove Björklund
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God Livsmiljö Hylte och Ombud för Ängersjö byalag
Bild. 
Turbulens och kondensation av luftfuktigheten vid havsbaserade vindkraftsparker

Horns Rev

Horns Rev Danmark (Vattenfall 60 %). Navhöjd 70 m, vingar 40 m. Total höjd 110 m.

Havsbaserade verk når nu 300 m och turbulensen för den fuktiga lufte mot ännu högre 
och kallare luftlager. 

 Luften blir torr när den når land och minskar nederbörden
 Värme frigörs när luftfuktigheten/vattenångan kondenseras till dimma och regn.

Landbaserade verk orsakar turbulens som under sommarnätter pressar ner varmare 
luftlager som bildats under dagen (0,5-3.5 0C). 
Det innebär att daggpunkten inte underskrids. Den naturliga återföringen av fukt upphör
och markens humusskikt uttorkas. 
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

Yttrande över remiss om tillståndsansökan för en ny vindkraftspark 
Vimmelstorp 
(2020 SBN0171)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avstyrka ansökan med nuvarande förutsättningar och 
lämnar vissa synpunkter:

- Avståndet mellan vindkraftsverk i parken och närmsta bostadshus bör bara minst 1000
meter.

- Vindkraftsverken bör vara högst 150 meter. Detta för att minska störningen av
hinderbelysningen

- Vindkraftsparken bör förses med radarstyrd hinderbelysning.

- Företaget bör ordna med återkommande information till närboende och berörda under
projektarbetets gång. Under byggtiden bör det finnas skriftliga kontaktuppgifter vid
byggplatsen till kontaktperson på platsen.

- Vid kommande mätningar av buller från vindkraftsverken bör det i kontrollprogrammet
finnas med både emissions- och immissionsmätningar för att visa att bullerkraven klaras.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2020-312

Länsstyrelsen i Östergötland har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden för att ge 
möjlighet till yttrande om rubricerad ansökan, en tillståndsansökan från Eno energy Sweden 
AB. Detta gäller en vindkraftspark benämnd Vimmelstorp i Gislaveds kommun. 
Vindkraftsparken ligger ca 5 km öster om Skeppshult, strax norr om Hylte kommun.

Ansökan omfattar 9 vindkraftsverk alla inom Gislaveds kommun men flera mycket nära 
gränsen till Hylte kommun (några hundra meter). Den sökta totalhöjden är på högst 200 
meter. Verksamheten har beteckningen B samt koden 40.90 enligt bilagan till förordningen.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att avstyrka projektet med 
vissa synpunkter utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. Dock finns skäl att i projektets 
nuvarande utformning avstyrka utifrån Hylte kommuns kommunstyrelses tidigare 
ställningstagande ur planeringssynpunkt.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-09-22

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vindkraftsprojektets nya verk ligger inom Gislaveds kommun vilket gör att Hylte kommun 
inte kan använda det kommunala vetot.

Handlingar i ärendet
 §51 SBN AU Yttrande över remiss om tillståndsansökan för en ny vindkraftspark 

Vimmelstorp
 Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss om tillståndsansökan för en ny vindkraftspark 

Vimmelstorp
 Yttrande över tillståndsansökan för vivindkraftspark, Vimmelstorp
 Tillståndsansökan Vimmelstorp
 MKB Vimmelstorp
 Samrådsredogörelse BILAGA 3
 Bilaga 4 -Fotomontage
 Bilaga 6 -Ljudberäkning
 Bilaga 7 -Skuggberäkning

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping
Kopia: Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen i Hallands län
Sökande Eno energy Sweden AB
Kopia: Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och byggenheten
Gislaveds kommun, Bygg- och miljökontoret
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Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 - 180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 – 4354 
           Samhällsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk  www.hylte.se Plusgiro  10 53 60 - 2 
 
 

Stefan Andersson, Miljöchef 2020-07-03 
Tfn: E-post: Stefan.Andersson@hylte.se0345-180 50 
 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2020 SBN0171 

 
 

Yttrande till Länsstyrelsen Östergötland över tillståndsansökan från Eno 
energy Sweden AB för en vindkraftpark benämnt Vimmelstorp, Gislaveds 
kommun. 
Dnr. 2020-312.  
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Östergötland har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden för att ge möjlighet 
till yttrande om rubricerad ansökan, en tillståndsansökan från Eno energy Sweden AB. Detta 
gäller en vindkraftspark benämnd Vimmelstorp i Gislaveds kommun. Vindkraftsparken ligger 
ca 5 km öster om Skeppshult, strax norr om Hylte kommun. 
 
Ansökan omfattar 9 vindkraftsverk alla inom Gislaveds kommun men flera mycket nära 
gränsen till Hylte kommun (några hundra meter).  Den sökta totalhöjden är på högst 200 
meter. Verksamheten har beteckningen B samt koden 40.90 enligt bilagan till förordningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att avstyrka projektet med 
vissa synpunkter utifrån Hylte kommuns ställningstagande och Naturvårdsverkets riktlinjer. 
Det finns skäl att i projektets nuvarande utformning att avstyrka utifrån Hylte kommuns 
kommunstyrelses tidigare ställningstagande ur planeringssynpunkt. 
Vindkraftsprojektets nya verk ligger inom Gislaveds kommun vilket gör att Hylte kommun 
inte kan använda det kommunala vetot. 
 
Beslutsunderlag 
Hylte kommuns vindkraftplan i ÖP 2019. 
Länsstyrelsen Östergötlands begäran om yttrande daterat 2020-06-26. 
Ansökan från Eno energy Sweden AB om projektet, daterat 2019. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen Östergötland Dnr 551-15501-19. 
Sökande och verksamhetsutövare är Eno energy Sweden AB, org nr 556877-9598, 
Viktoriagatan 6, 252 40 Helsingborg. 
Kontaktperson är Martina Köhn 
Konsult till ansökan och MKB är MiljöNavigatören Väst HB,, Mohaga 1, 432 66 Veddige 
 
Länsstyrelsen Östergötland har kommit till Samhällsbyggnadsnämnden för att ge möjlighet till 
yttrande över rubricerad tillståndsansökan. Ansökan har skett i enlighet med 21 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Eno energy Sweden AB har kommit in 
till Länsstyrelsen Östergötland med en ansökan om en vindkraftspark benämnd Vimmelstorp i 
Gislaveds kommun.  
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Vindkraftsparken ligger helt inom Gislaveds kommun och ligger ca 5 km öster om Skeppshult, 
men flera verk är placerade mycket nära gränsen till Hylte kommun (några hundra meter). 
Närmaste befintliga vindkraftsverk ligger 10 km nordost i Gislaveds kommun. 
Ansökan omfattar 9 vindkraftsverk med en totalhöjd på högst 200 meter. Verksamheten har 
beteckningen B samt koden 40.90 enligt bilagan till förordningen. 

Parken ligger inom ett område med främst produktionsskog inga utpekade särskilt känsliga 
arter eller miljöer inom parken.  Den ligger 6 km från den riksintressanta kulturmiljö 
Jälluntofta kyrkby. Det tas upp med landskapsbilden och fotomontage att närliggande byar i 
sydost och öster, bland annat Käringanäs som kommer få störst förändring som bedöms som 
måttlig.  

I ansökan görs bedömningen att sammantaget är omgivningspåverkan och konsekvenserna 
från vindkraftsparken små eller obetydliga. De föreskrifter och försiktighetsmått som 
Naturvårdsverket ställer uppfylls. 

Hylte kommun har antagit en kommunövergripande vindkraftsplan. I denna framgår Hylte 
kommuns ställningstagande avseende försiktighetsmått vid etablering av vindkraftsparker. 

Miljöenheten har tidigare deltagit i samrådsmöte 2014-11-24 om parken. 

Miljöenhetens bedömning 
Området har gynnsamma vindförhållanden för vindkraft och kan i stort anses lämpligt för 
vindkraftsändamål. Området för den planerade vindkraftsparken är ett relativt opåverkat och 
flera av verken ligger intill gränsen för Hylte kommun. Det finns ingen befintlig vindkraft 
etablerad nära i Hylte kommun. Närmsta närliggande vindkraftsprojekt finns 10 km åt nordost 
i Gislaveds kommun. Den planerade parken kommer ha en viss inverkan på miljön in i Hylte 
kommun. 
Det är generellt en avvägning om nyttan med vindkraften kan anses överstiga intrånget och 
påverkan på omgivningen. 

Vindkraften har en rad fördelar som förnyelsebar energikälla utan utsläpp och som kan ge de 
areella näringarna ytterligare inkomster. Vindkraftverken kommer i förslaget att i närområdet 
dominera landskapsbilden och synas på långt avstånd. Inom närområdet (1000m) kommer 
även visst buller och skuggor att påverka liksom anläggandet av infrastrukturen (verken, 
kablar, vägar m m). Dock uppfyller företaget de kriterier som Naturvårdsverket har tagit fram. 

Det finns en skeptisk opinion som har hört av sig till Samhällsbyggnadskontoret och därför är 
det väsentligt att företaget ger en återkommande information till närboende och berörda under 
projektarbetets gång om utbyggnadsplanerna för vindkraften. Detta gäller i synnerhet de 
boende i de delar i Hylte kommun som gränsar till parken (Käringanäs). Det närmst liggande 
bostadshuset i Hylte kommun ligger 853 meter från verk 2. Bullernivån har beräknats till 
högst 37,8 dB(A). 
Under byggtiden bör det finnas skriftliga kontaktuppgifter vid byggplatsen till kontaktperson 
på platsen. 

Hylte kommun har tagit fram en kommunövergripande vindkraftsplan med flera politiskt 
fastslagna hänsynstaganden. Det gäller förvisso inte i Gislaveds kommun men kan hänvisas 
till i Hylte kommuns yttrande.  
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Utifrån inlämnad ansökan så bedömer Samhällsbyggnadskontoret att tänkt verksamhet 
uppfyller de miljömässiga krav som Naturvårdverket med flera ställer men de riktlinjer som 
finns i vindkraftsplanen för Hylte kommun klaras inte avseende avstånd (> 1000 meter) och 
hinderbelysningen (vitt blinkande sken). 
 
Det blir slutligen en avvägning om nyttan med vindkraften kan anses överstiga intrånget och 
påverkan på omgivningen. Länsstyrelsen i Östergötland kommer att kunna ge tillstånd med 
villkor.  
 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med hänvisning till ovanstående avstyrka ansökan med 
nuvarande förutsättningar och lämnar vissa synpunkter: 
 
-Avståndet mellan vindkraftsverk i parken och närmsta bostadshus bör bara minst 1000 meter. 
 
-Vindkraftsverken bör vara högst 150 meter. Detta för att minska störningen av 
hinderbelysningen 
 
-Vindkraftsparken bör förses med radarstyrd hinderbelysning.  
 
-Företaget bör ordna med återkommande information till närboende och berörda under 
projektarbetets gång. Under byggtiden bör det finnas skriftliga kontaktuppgifter vid 
byggplatsen till kontaktperson på platsen. 
 
-Vid kommande mätningar av buller från vindkraftsverken bör det i kontrollprogrammet 
finnas med både emissions- och immissionsmätningar för att visa att bullerkraven klaras. 
 
 
 
 
Katarina Paulsson Stefan Andersson 
Samhällsbyggnadschef Miljöchef 
 
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 

Länsstyrelsen Östergötland  
Sökande, Eno energy Sweden AB   

 
Kopia:   Samhällsbyggnadskontoret, Plan- och byggenheten 
             Gislaveds kommun, Bygg- och miljökontoret 
 
 
 
 
Katarina Paulsson Stefan Andersson  
Samhällsbyggnadschef  Miljöchef 
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Skrivelse om Vindkraftsetablering i Gislaveds kommun 
 
 

Under hösten ska Gislaveds kommun ta ställning till en tillståndsansökan från Eno 
Energy Sweden AB. Ansökan avser etablering av åtta vindkraftverk med 200 meters 
höjd i Gislaveds kommun, nära gränsen till Hylte kommun. Eftersom vindkraftsparken 
högst påtagligt kommer att påverka Hylte kommun och våra invånare vill jag härmed 
informera om Hylte kommuns riktlinjer och synpunkter för vindkraft. 
 
Hylte kommun är generellt positiv till vindkraftsetableringar. Vi är dock väldigt tydliga 
att stor hänsyn måste tas till närboende. Den 28 november 2019 antog 
kommunfullmäktige i Hylte en ny översiktsplan*. Punkterna för att tillvarata 
närboendes intressen och säkra en fortsatt hög livskvalitet på landsbygden är: 
 
 

 Respektavstånd ska vara 1 000 meter fågelvägen till bostad eller 
störningskänslig verksamhet. 

 Vindkraftverk ska inte överskrida en totalhöjd på 150 meter  

 Hela området som gränsar till den planerade vindkraftsparken i Gislaveds 
kommun är fastställd som ”olämplig för vindkraft” i Hylte kommun. 

 
 
Medborgare i Hylte kommun kan komma att påverkas negativt av en eventuell 
vindkraftsetablering. När Gislaveds kommun fattar beslut i frågan önskar jag därför att 
ni tar Hylte kommuns ställningstagande i beaktande.   
 
 
 
Ronny Löfquist (S) 
Kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun 
 
 
 
*Översiktsplanen är överklagad och har ännu inte vunnit laga kraft. 
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Bengt-Göran Ericsson 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Kompletterande uppgifter kring vindkraftpark Vimmelstorp  
 

1. Hinderbelysning 

Utdrag ur ” Vindkraftpark Vimmelstorp – Miljökonsekvensbeskrivning, Eno 
Energy” sidan 83: 
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2. Boende i området.

Inom ett avstånd från vindkraftparken på 2 km så bor i Gislaveds kommun 
50 personer och i Hylte kommun 44 personer, dvs totalt 94 personer. I 
denna statistik så ingår endast personer  som är mantalsskrivna i området, ej 
fritidsboende.  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2020-10-07 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §207 Dnr: KS.2020.150

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde 2021

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering av
kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska ske i VästboAndan med
Finnveden NU innehållande tid och plats för sammanträdena samt de viktigaste
ärendena.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap. 13§ (2017:725) är det obligatoriskt att annonsera
tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala
anslagstavla. Det föreligger således inget krav på att annonsera sammanträdena
i ortstidning sedan nya kommunallagen från 2018.

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7§ har bestämts hur annonsering ska gå
till: Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar som tid
och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer
samtidigt i vilken utsträckning uppgift om ärenden som ska behandlas ska
införas i ortstidningen. Ordföranden avgör vilka ärenden som ska annonseras.

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på
kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning 7§
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020
Kommunfullmäktiges presidium den 24 september 2020, §13

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

§ 13 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021 

Ju
�

nderskrifl 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk
tige besluta att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021 ska ske i 
VästboAndan med Finnveden NU innehållande tid och plats för sammanträdena samt 
de viktigaste ärendena. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 5 kap. 13§ (2017:725) är det obligatoriskt att annonsera tid 
och plats för kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala 
anslagstavla. Det föreligger således inget krav på att annonsera sammanträdena i orts
tidning sedan nya kommunallagen från 20 I 8. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7§ har bestämts hur annonsering ska gå till: 
Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar som tid och plats 
för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i vilken 
utsträckning uppgift om ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningen. 
Ordföranden avgör vilka ärenden som ska annonseras. 

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på 
kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 7§ 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Je 
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