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Sammanfattning 
Utredningen beskriver möjlig utbyggnad av vindkraft i Haninge kommun. Åtta 
landområden pekas ut som bör kunna planeras för vindkraftsutbyggnad i form av 
vindkraftsparker. I flera fall finns närbelägna kraftledningar. Konflikter med andra viktiga 
allmänna intressen bedöms här som försvarbara. I utredningen beskrivs hur utbyggnaden 
kan ske på ett hänsynsfullt sätt.  
 
Vidare redovisas två vattenområden i den inre skärgården där 
vindkraftsparker/vindkraftsstråk bör kunna anläggas. 
 
Dessutom utpekas ett havsområde utanför skärgården, där beredskap och fortsatta 
utredningar får visa om en mycket stor vindkraftspark kan anläggas. Vattendjupet är stort, 
vilket torde kräva teknikutveckling eller någon form av off-shore-lösning. Men här ligger 
den största potentialen. Vidare kan här eventuellt ske en framtida samordning med 
vågkraft. 
 
Utbyggnad inom vattenområdena kräver ett fortsatt arbete i samverkan med bl a försvaret 
och sjöfartens organ. 
 
Teoretiskt beräknas finnas en god potential för vindkraftsel inom Haninge kommun. Ett 
fullt utnyttjande av samtliga land- och skärgårdsområden, omfattande totalt ca 200 verk 
av den typ som är vanlig idag, skulle innebära en produktion av runt 1 TWh/år. En så 
omfattande utbyggnad i alla områden bedöms dock inte som varken realistisk eller 
eftersträvansvärd. Men det gör att man i ett fortsatt planeringsarbete kan inrikta sig på att 
finna en lämplig strategisk utbyggnadsordning i avsikt att bli alltmer självförsörjande. 
 
Vindkraftsmöjligheterna bör successivt kunna beskrivas som rimliga områden/lägen 
redan på kort sikt, där vissa klarlägganden och eventuella begränsningar måste ske. I 
denna utredning beskrivs en ”fullständig” utbyggnad. Vissa områden eller delar av 
områden kan vara otänkbara med stöd av kunskap på lokal nivå, kunskap som vi inte haft 
tillgång till i utredningsarbetet. Sådana områden bör naturligtvis uteslutas. Kommande 
remissarbete ger rimligen anvisningar härom. 
 
Haninge kommun skulle teoretiskt kunna bli helt självförsörjande på el vid utbyggnad av 
ca 140 verk. Vid ett utnyttjande av den maximala potentialen skulle kommunen till och 
med kunna bidra till landets elförsörjning. 
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Inledning 

Bakgrund 
Med vindkraft finns möjlighet att täcka våra energibehov i framtiden, det finns tillräckligt 
med vind och resurserna är fördelade över hela jorden.  
 
En storskalig utbyggnad av vindkraft förväntas i Sverige de närmaste åren. Haninge 
kommun som är en kustkommun med stor skärgård och lång kuststräcka har särskilt goda 
förutsättningar för vindkraft. Kommunens målsättning är att studera möjligheten till en 
utbyggnad av vindkraftverk i kommunen, både på land, i skärgården och till havs.  
 
Haninge satsar på en utveckling i hållbar riktning. Kommunen har ett avtal med 
Energimyndigheten kring ”Uthållig kommun” och ingår även i ekokommunsamarbetet. 
Haninge kommun med ca 76 000 invånare ingår i Stockholmsregionen och befinner sig i 
stark utveckling med t ex planering av en ny stadsdel Vegastaden för ca 10 000 invånare.  
 
Hur energin produceras är en viktig fråga för kommunen.  
 
Planeringsmålet är att bli mindre beroende av fossila bränslen. 
 

Utredningens syfte och avgränsning 
Haninge kommun vill utreda vilka områden inom kommunen som är lämpliga för 
utbyggnad av vindkraft. I denna utredning vägs mark- och vattenanspråk för vindkraft 
mot riksintressen och andra allmänna intressen, t ex mark för bostäder, jordbruk, vägar 
och militära anläggningar. Till grund för studien ligger ställningstaganden om framtida 
markanvändning enligt Översiktsplan 2004 för Haninge kommun, antagen 2005-02-07 
samt Kustplan, antagen 2004-05. Motiv till varför Haninge kommun ska stödja en 
utbyggnad av vindkraft presenteras med utgångspunkt från rikspolitiken och nationella 
miljömål. För de områden som bedömts lämpliga redovisas riktlinjer, konsekvenser 
inklusive påverkan på landskapsbilden samt en översiktlig beräkning av potentialen för 
elproduktion.  
 
Förutsättningar för vindkraftutbyggnad redovisas, bl a vindförhållanden och infrastruktur. 
Vidare redogörs för teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet och verkens effektivitet. 
Ett resonemang förs om kriterier för lönsam produktion. Störningar från vindkraft 
beskrivs samt och hur dessa kan hanteras, inklusive en utblick mot andra länder.  
 
Gällande lagar och sätt för kommunen att hantera vindkraftförfrågningar beskrivs.  
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Vindkraft i Haninge kommun idag 
Inom kommunen finns idag ett mindre vindkraftverk av typen gårdskraftverk vid 
Mynäsudd på Utö. Tre större verk á 100 meter på Ornö, prövas för närvarande av 
kommunen i ett programarbete. Flera förfrågningar och intresseanmälningar har 
inkommit till kommunen, bl a en förfrågan om 1-3 stycken 100 meter höga verk på 
Björkö. Vidare finns tankar om ett verk inom Jordbro företagspark, på en företagstomt. 
 

Tidigare ställningstaganden, översiktlig planering 
Den kommunövergripande Översiktsplan 2004 Haninge kommun, antagen 2005-02-07, 
behandlar inte vindkraft. En aktualitetsprövning av översiktsplanen beräknas ske under 
vintern 2009/2010.  
 
Kustplan, antagen 2004-05, är en gemensam översiktsplan för Haninge och Nynäshamns 
kommuner som behandlar kust och skärgård. Vad gäller vindkraft finns ett flertal olika 
kriterier som en etablering skall stämmas av mot, bl a buller, landskapsbild, påverkan på 
natur, friluftsliv och kulturmiljö och försvarets intressen. En karta redovisar tänkbara 
lägen för landbaserad vindkraft i skärgården. Dessa lägen har tagits fram med 
utgångspunkt från att skyddsavståndet till bostäder är 500 meter, inga andra hänsyn har 
tagits. Kustplanen rekommenderar att en översiktlig kartering bör göras av havsområdena 
för att bedöma deras lämplighet för etablering av vindkraft   
 
Kommunerna kan genom sin fysiska översiktsplanering, detaljplanering och genom 
bygglovsprövning styra utbyggnaden av vindkraft inom kommunen. Även om 
översiktsplaner inte är juridiskt bindande styr allt fler kommuner lokalisering och 
utbyggnad med detta instrument. I översiktsplanen kan hushållningsbestämmelserna i 3 
kapitlet 8 § MB konkretiseras. Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid beslut om 
bygglovgivning och vid miljöprövning och översiktsplanen ska vara vägledande. 
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Mål och förväntningar 

Politik, miljömål på nationell nivå, inom EU 
Energimyndigheten föreslår att planeringsmålet för vindkraft år 2020 ska vara på 30 
TWh. För att stödja den havsbaserade vindkraften har ett separat mål satts upp. 
Planeringsmålet är 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh lokaliserat till havs. Det 
innebär att antalet vindkraftverk behöver öka från knappt 1200 (år 2008) till 3 000-6 000 
stycken beroende på effekt (enligt Energimyndigheten). Idag produceras cirka 2,0 TWh 
per år.  
 
EU:s förnybarhetsdirektiv styr Sveriges åtgärder för att nå sitt mål att förnybara 
energikällor ska stå för minst 50 procent av energianvändningen år 2020. Det kommer 
lagändringar och kontrollsystem för att bättre kunna styra in den svenska 
energianvändningen mot förnybara energikällor. I framtiden ska elkonsumenterna kunna 
försäkra sig om att elen kommer från en förnybar energikälla.  
 
Resultaten av de aktuella överläggningarna i Köpenhamn under december 2009 kan 
komma att höja klimatmålen ytterligare. 
 

Politik, miljömål på kommunal nivå 
I Kommunfullmäktiges Mål och budget 2010-2011, Haninge kommun, är ett av 
målområdena Hållbar samhällsutveckling. Flera övergripande kommunala mål har 
koppling till arbetet inom Uthållig kommun och sätter ramar och riktlinjer för 
kommunens klimatarbete. 
 ”Haninge ska utvecklas mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart 

samhälle.”  
 ”Utsläpp av koldioxid ska i Haninge fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört 

med 2005.” 
 ”Med 2008 som jämförelseår ska Haninges invånarantal till år 2018 ha ökat med 

cirka 10 000.”  
 
Elva övergripande kommunala miljömål finns utpekade inom tre målområden i det 
miljöpolitiska programmet, antaget 2005. Ett av målområdena är Energi och transporter. 
Utbyggnad av vindkraft kan bidra till att följande mål nås.  

 ”Utsläppen av växthusgasgaser, främst koldioxid, i Haninge ska som ett 
medelvärde under perioden 2008-2012 vara minst 4 % lägre än 1990.”  
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Motiv till utbyggnad av vindkraft 
Vindkraft är ett resurssnålt och kretsloppsbaserat sätt att framställa el. Vindkraften 
utnyttjar den flödande naturresursen som finns i vindenergi. Genom att producera 
elenergi i vindkraftverk kan man säga att själva produktionen är miljövänlig. 
Elproduktion genom vindkraft medför inga föroreningar av naturen, såsom försurning, 
luftföroreningar mm och har därigenom mindre klimatpåverkan. Vidare är det 
förhållandevis lite materialresurser som åtgår och det uppstår praktiskt taget inte några 
restprodukter som hamnar i miljön (såsom koldioxid, svavel- eller kväveföroreningar, 
kolväten, ozon etc). 
 
Vid tillverkning, uppbyggnad och rivning av vindkraftverk blir det en viss miljöpåverkan. 
Energi och materialåtgång för att producera verk medför dock, utifrån hela livscykeln, låg 
miljöpåverkan. Räknat per kWh innebär vindkraftsel mycket låg miljöpåverkan. 
Vindkraftverk kan dock lokalt skada den natur- och kulturmiljö där de etableras. 
Vindkraftsutbyggnad måste därför ske på ett aktsamt sätt.  
 
Vindkraftens största potential för att minska miljöpåverkan är att ersätta annan, 
miljöskadlig, elproduktion. Men används produktion av vindkraftsel för att öka den totala 
elkonsumtionen så blir miljöeffekten naturligtvis sämre. För miljömålen ”Ingen 
övergödning”, ”Bara naturlig försurning”, ”Myllrande våtmarker” samt ”Begränsad 
klimatpåverkan” bidrar vindkraftsel till uppfyllandet av miljömålen om den ersätter 
elproduktion från anläggningar med fossila bränslen. 
 
Några miljömål kan dock påverkas fysiskt eller upplevelsemässigt negativt av 
vindkraftsetablering, t ex målet ”Hav i balans, levande kust och skärgård”, målet ”Ett rikt 
odlingslandskap” samt målet ”God bebyggd miljö”. 
 
Sammanfattningsvis ger vindkraftsel en god möjlighet att minska beroendet av fossila 
bränslen och öka självförsörjningen av energi med låg miljöpåverkan. 
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Fakta om vindkraft  

Vindenergi 
Tillgången till vindenergi är en avgörande faktor för vindkraftverks energiproduktion. En 
procents ökning i medelvind ger 2 procent i ökad årsproduktion. Vid vindhastigheter på 
3–25 m/s kan vindkraftverk utvinna energi. Vindförhållandena varierar mellan olika 
platser, störst tillgång till vindenergi finns i lägen till havs, längs kusten och i öppna 
landskap. Markytans form, växtlighet och byggnader ger motstånd vilket minskar 
vindhastigheten på nivåer under ca 100 meter.  
 
Den årliga vindtillgången på en plats kan anges antingen som medelvinden i m/s eller 
som vindens energiinnehåll i kWh/m2 på en viss höjd. Energimyndigheten har gjort en 
kartering av medelvindarna för ett genomsnittsår för områden som är en kvadratkilometer 
stora, på höjderna 49, 72 och 103 meter. För att få noggrannare kunskap om 
vindtillgången på en plats utförs vindmätningar under minst ett års tid. Det är ett viktigt 
underlag för beräkning av energiproduktion och av betydelse för val av vindkraftverk.  
 

Uppbyggnad av vindkraftverk 
Vindkraftverk kan förenklat beskrivas som en anläggning som omvandlar energin i 
vinden till nätanpassad elektricitet. Ett enkelt blockschema över hur detta oftast går till 
visas i figuren nedan.  
 

 
Förenklat schema över produktionen av elektrisk energi i ett vindkraftverk 
 
Den typ av vindkraftverk som helt dominerar marknaden idag är verk med horisontella 
rotoraxlar, se figuren nedan. Dessa verk består av ett fundament, ett torn, ett maskinhus 
och en rotor bestående av tre rotorblad. Maskinhuset innehåller bl a en generator och en 
växellåda och vridmotor för att vrida verket mot vinden. Till vindkraftverket finns 
dessutom en vindmätare, ett styrsystem och en transformator. Transformatorn placeras 
ibland i en särskild transformatorbyggnad. 
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Uppbyggnad av ett vindkraftverk (bild: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S, text mm 
Norconsult) 
 
Ett vindkraftsverks höjd kan anges som navhöjd (höjd från mark till rotorns nav som 
sitter i jämhöjd med maskinhuset, även termen tornhöjd används) eller som totalhöjd 
(höjd från mark till spetsen av ett rotorblad i översta läget, är lika med navhöjd och halva 
rotordiameter), se även figuren ovan.  
 
Det har tagits fram vindkraftsverk för många olika förhållanden. Vissa verk är små och 
lämpar sig för att producera för husbehov. Det handlar både om mindre verk med 
horisontell axel och om verk med vertikal rotoraxel. De kommersiella verken har dock 
blivit allt större med tiden. Genom att rotorn kommer längre från marken kommer man åt 
de obromsade vindarna över 100 m från marken och därmed ökar elproduktionen.  
 
De större kommersiella verken har en tornhöjd på 80 till 120 meter. Rotordiametern 
ligger mellan 80 och 110 meter. Totalhöjden varierar från 120 till 175 meter.  
 
Dessa vindkraftverk kan producera energi vid vindhastigheter mellan 3 och 25 m/s. Vid 
högre vindhastigheter är man tvungen att stänga av verket för att undvika onödigt slitage, 
vid lägre vindhastigheten räcker inte vinden för att driva verket. 
 



 

  

2009-11-27 
Vindkraft i Haninge kommun 

Planeringsunderlag 
 

12 (76)

 

Elektricitet genereras genom att en generator kopplas till rotorn. I generatorn produceras 
ström genom att en spole som är kopplad till generatoraxeln, roterar i ett magnetfält. 
Generatorn måste producera växelström med en frekvens av 50 Hz för att kunna användas 
i elnätet. Detta görs genom att en växellåda placeras mellan rotoraxeln och generatorn för 
att öka generatorns rotationshastighet. Vilken rotationshastighet som krävs beror på 
generatorns utförande. Det finns även modeller utan växellåda som dock i sin tur kräver 
större generatorer. Verken producerar i de flesta fall elektricitet med en spänning av 690 
V. Denna spänning transformeras till 10kV eller 20 kV i verkets transformatorstation.  
 
Till vindkraftverk hör också ett styrsystem som har flera funktioner. Det skall bl a se till 
att vindkraftverket vrids mot vinden, att vindkraftverket stängs av när vindhastigheten är 
för låg eller för hög eller vid risk för nedisning. I nyare vindkraftverk skall styrsystemet 
dessutom optimera driften genom att reglera rotorns varvtal och rotorbladens vinkling. 
Styrsystemets information kan avläsas på plats eller distans hos den som ansvarar för 
driften. 
 
Ett vindkraftverk producerar el under ca 6000 av årets 8760 timmar, men den momentana 
effekten beror på hur mycket det blåser just då. De flesta vindkraftverk producerar bäst 
vid en vindhastighet på 12-14 m/s och uppnår då märkeffekten (den maximala effekten). 
Totalt brukar vindkraftverk producera el motsvarande 2000-2500 timmar med 
märkeffekt. 
 
Vindkraftverk i bra vindlägen kan utvinna energi under mer än ovan angivna 6000 
timmar per år till närmare 7 000 av årets 8 760 timmar. Dygns- och årstidsväxlingarna 
inverkar på vindkraftens ekonomi. Vindens hastighet varierar tidsmässigt med korta, 
några sekunder långa kast men även variationer kopplade till årstiderna. Turbulens 
orsakar de snabba variationerna och utsätter vindkraftverken för mekaniska påfrestningar 
och ger spänningsvariationer i elnätet.  
 
Utöver den här beskrivna typen av vindkraftverk finns det även verk med vertikala axlar. 
Dessa vindkraftverk är inte lika effektiva för storskalig elproduktion som vindkraftverk 
med horisontella axlar kan vara. Mindre vertikalaxlade vindkraftverk används dock 
numera ibland för placering på tak i bebyggda områden då de går relativt tyst och är 
effektiva men i lägre effektklasser. 
 
Två exempel på placeringar är NCC:s byggnad i Solna och Familjebostäder bostadshus 
på Siriusgatan i Göteborg. Vindkraftverket på NCC:s tak har en effekt på 2,5 kW medan 
vindkraftverket i Göteborg är på 6 kW och en elproduktionen från det senare verket 
förväntas hamna mellan 10 000 och 20 000 kWh per år. Flera andra verk är på 
planeringsfasen, bl a på NCC:s kontorsbygge i Kristineberg i Stockholm. 
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Darrieusturbin till vänster och Giromill till höger 
 
 

Utvecklingen av vindkraftteknik – en tillbakablick 
Människan har använd vinden som energikälla under mänga århundraden. Segelfartyg var 
länge ett av de viktigaste transportmedel och på land har väderkvarnar används för att 
mala spannmål, att driva olika verktyg och för att pumpa vatten. Väderkvarnen uppfanns 
troligen i främre orienten någon gång mellan åren 600 och 800 e Kr. Med korstågen 
fördes tekniken till Europa och sedan även till Sverige. Som mest har cirka en halv miljon 
väderkvarnar varit i bruk i Europa, och lika många till i Kina. I samband med den 
industriella revolutionen och ångmaskinens intåg blev de fossila bränslena kol och olja de 
främsta energikällorna och vindkraften fick stå tillbaka. 
 
I Danmark har dock intresset för vindkraften levt kvar tack vare ett antal eldsjälar. År på 
1920-talet fanns flera hundra vindkraftverk i drift och på 1950-talet installerades en 
vindturbin på 200 kW i ett verk i södra Danmark som blev stilbildande för moderna 
vindkraftverk. 
 
Det moderna intresset för vindenergin i Sverige väcktes på allvar i samband med 
energikrisen och kärnkraft debatten under 1970 och -80-talet. De första satsningarna i 
Sverige gjordes år 1982 på Gotland och i Skåne. 
 
Vindkraftverk på land är idag ett beprövat sätt att utvinna vindenergi. Under senare år har 
allt större vindkraftverk byggs. På 20 år har storleken på verken nästan tiofaldigats 
samtidigt som kostnaden för vindkraftsel har halverats. De största verk som är i drift i 
Sverige i nuläget har en tornhöjd på 108 m och en rotordiameter på 100 m. Effekten är 3 
MW och verket producerar ca 8000 MWh el per år.  
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Vid 2008 års slut uppgick antalet vindkraftverk till 1 138 stycken. Den installerade 
effekten i vindkraftverken har ökat kraftigt de senaste tio åren och uppgick vid årsskiftet 
2008/2009 till 1 048 MW. Produktionen av el från vindkraften har de senast två åren 
fördubblats och uppgick för helåret 2008 till 1,99 TWh. Utvecklingen av vindkraften 
sedan 1980-talet visas i figuren nedan. 
 

 
Vindkraftens utveckling i Sverige 1982-2008, (Energimyndigheten 
www.energimyndigheten.se) 
Notera att 1 TW=1000 GW, 1 GW=1000 MW, 1 MW=1000 kW 
 
Sverige har relativt lite vindkraft om man jämför med de stora vindkraftsländerna. I 
Tyskland finns över 23 000 verk som ger drygt 38 TWh och Danmark får ca 20 % av all 
sin el från vindkraft. Det beror dock inte på att Sverige har sämre förutsättningar för 
vindkraft, tvärtom finns här långa kuster och blåsiga fjäll. Problemet har snarare varit den 
politiska viljan och de villkor som gäller för vindkraftsetablering i Sverige. En 
bedömning är att vi i Sverige kan öka vår energiproduktion el från vindkraft. Det mål som 
regeringen nu siktar emot är att vi ska ha 30 TWh vindkraft i Sverige år 2020, detta 
kräver en installerad effekt av ca 15 000 MW. (Räknat på det som nedan anges som 
”dimensionerande” verk på 2,5 MW, innebär det alltså 6 000 verk, 6 gånger fler än idag.) 

www.energimyndigheten.se


 

2009-11-27 
Vindkraft i Haninge kommun 
Planeringsunderlag  

 

15 (76)

 

 
Vindkraft installerade i europeiska länder vid slutet av 2008. 
 

Vindkraftproduktionen i framtiden 
Vindkraftverk har gått från att vara hemmabyggen till en storindustri och vindkraftverken 
optimeras numera med mycket avancerade metoder. 
 
Framförallt vindkraftverkens rotorer utvecklas alltmer. Med hjälp av avancerade 
databeräkningar med sk CFD (Computational Fluid Dynamics) optimeras rotorbladens 
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utformning och lutning för att ge största energiutbyte, samtidigt som vindbruset 
minimeras. Det arbetas också med möjligheten att variera rotorhastigheten för att kunna 
utnyttja hårda vindar bättre.  
 
Ett annat utvecklingsområde är vindkraftverkens växellådor vidareutvecklas för att öka 
effektiviteten. Olika metoder tillämpas, en tillverkare har helt uteslutit växellådan och 
genererar elektricitet utifrån den låga frekvensen som rotorn har.  
 
Vindkraftverken blir också allt större. De som kommer i drift inom en snar framtid ligger 
på 2-3 MW effekt, men effekter upp till 8 MW och tornhöjd på upp till 200 m har nämnts 
för havsbaserade projekt. På land är möjligheten att transportera vindkraftverken (torn 
och rotorblad) den begränsande faktorn och storleken förväntas stanna på 1-3 MW. 
 
I samband med att vindkraftsel börjar spela en viktigare roll i elnätet kommer frågan om 
vilka konsekvenser detta får för elnätet. Dels krävs nya kablardragningar från platser där 
mycket vindkraftsel produceras och dels ställer vindkraftverkens väderberoende 
energiproduktion nya krav 
 

Ekonomi 
Ekonomin för ett vindkraftverksprojekt beror på förhållandet mellan priset på den 
producerade energin och ett antal faktorer: investeringens storlek, mängd producerad 
energi, vindkraftverkens underhållskostnad och livslängd.  
 
Investeringens storlek beror på antal, storlek och märke av verken som skall anläggas 
men även på grundläggningsförhållanden, tillgängligheten för transporter, avstånd till 
anslutningspunkt till elnätet mm. Stora verk producerar generellt mera energi per 
investerat krona än mindre verk och investeringskostnader per verk minskar om verken 
samlas i vindkraftsparker.  
 
Mängden producerad energi beror främst på hur vindförhållanden samt hur bra verken är 
anpassade till dessa förhållanden. Vindförhållanden har kartlagts översiktligt, se kapitel 
Vindförhållanden. Innan en investering i nya verk görs genomförs en noggrann utredning 
av förhållanden och av hur mycket energi som man kan förvänta sig att de nya verken 
skall leverera.  
 
Vindkraftverkens livstid beräknas numera till runt 20-25 år men forskning pågår hela 
tiden för att minska underhållskostnaderna och förlänga livstiden. 
 
Hur mycket man får betalt för producerad vindkraftsel beror bl a på om det råder 
överskott eller brist på elenergi. Även politiska beslut påverkar. 
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Viktiga förutsättningar 

Vindförhållanden 
Tillgången på vind är en av de viktigaste faktorerna när det gäller lokalisering av 
vindkraft. Skillnaden mellan olika områden kan vara stor.  
 
I Haninge kommun finns inga områden som är av riksintresse för vindbruk, varken på 
land eller till havs.  
 

 
Energimyndighetens vindkartering av områden på fastlandet samt öar kompletterat med 
kraftledningar. Kommunens kustlinje har en god potential för vindkraft. 
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Infrastruktur 
Vägar 
Vid etablering av nya vindkraftverk behövs vägförbindelser för att klara transporten av 
verkets olika delar. Vid byggande av fundament sker transporter med lastbil, grävlaster 
och mobilkran. Maskinhus, nav och blad levereras med lastbil och reses med hjälp av en 
större mobilkran. Tornen transporteras i sektioner.  
 
Olika typer av vindkraftverk ställer varierande krav på vägkvaliteten, vanligtvis fungerar 
en grusväg. Vägarna kan behöva förstärkas, breddas och rätas ut. Exempel på krav som 
ställs på väganslutning till vindkraftverk (av typen Enercon E-82, 137 meters navhöjd) är 
följande: 

 Körbanans bredd 4,0 meter 
 Hinderfri bredd 5,5 meter 
 Hinderfri höjd 4,6 meter 
 Yttre kurvradie 32 meter 
 Maximal stigning, grusväg 7 % 
 Maximal stigning, belagd väg 12 % 
 Transportfordonens markfrigång 0,15 meter  (källa www.svevind.se) 

 
Ibland kan det fordras tillfälliga vägar vid själva etableringen. För det kommande 
underhållet räcker enklare vägar. 
 
Vid byggande av större verk på land kan transporten från vindkraftverksleverantören 
behöva ske till närmast belägna hamn för vidare transport med lastbil. 
 

 
Transport av delar till vindkraftverk ställer krav på bl a hinderfri höjd och svängradier 

www.svevind.se
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Uppställning inför transport med fartyg 
 
Hamnar 
Vid byggande av vindkraftsanläggningar till havs transporteras fundament och verk med 
båt från tillverkare till den aktuella platsen. Om avståndet är långt mellan 
lokaliseringsplatsen och utskeppningshamnen sker transporterna på större fartyg som kan 
ta många verk åt gången till en stor hamn nära lokaliseringsplatsen. Hamnen behöver ha 
tillräckligt djup. Verken lastas om till montagefartyg alternativt till en flytande kran för 
montering. Montagefartyg och muddringsfartyg behöver tillgång till en hamn att gå in i 
vid dåligt väder. Under byggtiden behövs plats på land där bodar för platskontor, 
personalutrymmen och dylikt förläggs intill en hamn. Eventuellt räcker en större 
småbåtshamn. 
 
Anslutning till elnäten 
Svenska Kraftnät är systemansvarig myndighet enligt Ellagen och har det övergripande 
ansvaret för att balans mellan produktion och förbrukning av el upprätthålls inom hela 
landet. Närhet till elnätet är en viktig förutsättning vid val av plats för etablering av 
vindkraftverk. Elnätets förmåga att ta emot producerad effekt och utjämna 
effektvariationer har stor betydelse för möjligheten till anslutning.  
 
Det svenska elnätet består av ett nationellt stamnät samt regionala och lokala nät. 
Stamnätet har vanligen spänningsnivån 220 kV eller 400 kV. Till stamnätet hör även 
transformator- och kopplingsstationer. De regionala näten kopplar samman stamnätet 
med lokalnäten och vissa större mottagare av el. Spänningsnivån i regionnäten är 30-130 
kV. 
 
Den pågående och kommande utbyggnaden av vindkraft ställer krav på en effektiv och 
snabb förstärkning av elnätens kapacitet att mata in stor effekt på det nationella elnätet. 
Om det över huvud taget ska vara möjligt att genomföra den planerade mycket stora 
utbyggnaden av vindkraften krävs tillkomsten av en ny typ av elnät med uppgift att 
överföra el från vindkraften till region- eller stamnätet. Regeringen utreder denna fråga.  



 

  

2009-11-27 
Vindkraft i Haninge kommun 

Planeringsunderlag 
 

20 (76)

 

 
Enskilda vindkraftverk ansluts till lokala distributionsnät, större vindkraftsparker ansluts 
till stamnätet eller till regionnät. 
 
Stamnätet ägs av staten genom Svenska Kraftnät. Regionnätet i Haninge kommun ägs av 
Vattenfall. Lokalnäten överför el till användarna inom ett visst område. Lokalnäten i 
Haninge kommun ägs av Vattenfall Sveanät AB. Dessa företag har ensamrätt, 
koncession, att inom sina områden ansluta och överföra el till användare på skäliga 
villkor.  
 
När vindkraftsanläggningar ska anslutas till stamnätet etableras ett nät mellan 
produktionsanläggningen och stamnätet. Det kan uppstå behov av nya transformeringar 
till stamnätet vid anslutning till befintliga regionnät.  
 
Vindkraftsanläggningarna ansluts till nät med lägsta möjliga spänningsnivå. 
Anläggningar mindre än 100 MW ansluts till det regionala eller lokala nätet. Större 
anläggningar kan anslutas till stamnätet. Det är nätägarna som beslutar om lämplig 
anslutningspunkt samt den tekniska utformningen efter en samhällsekonomisk 
bedömning av driftsäkerhet, nätstruktur, kostnader och miljöaspekter. Nätanslutning sker 
i första hand till befintliga stationer. Samordning vad gäller anslutningspunkt eftersträvas 
om det är flera vindkraftsföretag inom samma geografiska område.  
 
I flera fall är det inte möjligt att ansluta till det lokala nätet. Med ett skriftligt medgivande 
från det lokala nätbolaget skickas en förfrågan till den som har koncession för linje i 
området, regionnätsägaren eller Svenska Kraftnät, som lämnar besked om 
anslutningsmöjlighet och eventuella behov av förstärkningsåtgärder inom 3 till 6 månader 
från det att förfrågan inkommit. Genom förstärkningar kan kapaciteten ökas, kostnaden 
föredelas efter nyttoprincipen. Det finns möjlighet att teckna ett kapacitetsavtal med 
Svenska Kraftnät för att reservera kapacitet under förutsättning att länsstyrelsen gett 
tillstånd till projektet.  
 



 

2009-11-27 
Vindkraft i Haninge kommun 
Planeringsunderlag  

 

21 (76)

 

Till havs 
 
 
 

 
Idag anses 15 meters djup vara ett praktiskt realistiskt djup för vindkraftverk till havs. 
Tekniken utvecklas och man förväntas snart nå 30 meters djup som det fullt realistiska 
djupet. Vid större djup får man hitta andra tekniker än att bygga kasuner ner till bottnen, 
dvs istället använda off-shore-teknik, dvs genom någon form av förankring till botten. 
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Störningar och säkerhet 

De faktorer som främst har betydelse för bedömning av lämpligt avstånd till bebyggelse 
är ljud, skuggor och påverkan på landskapsbilden. Vindkraftverken får allt högre effekt 
och blir allt högre men blir också både effektivare och tystare. Ljudstörningarna får 
därmed – relativt sett – mindre betydelse och skuggorna får större betydelse som 
lokaliseringsfaktorer. Hur ljudet upplevs är emellertid beroende av om vindkraftverken 
syns och om de upplevs som störande för landskapsbilden. 
 

Visuell påverkan 
Utvecklingen av vindkraftverken har gått mot allt större och högre verk. Genom sin 
storlek och genom rotorbladens rörelse drar vindkraften blickarna till sig. Stora rotorblad 
roterar långsammare vilket ger ett lugnare intryck. Upplevelsen av vindkraftverk är 
individuell, men påverkas förutom av avståndet, av aktuell landskapstyp, kupering, 
vegetation, skala, anläggningens utformning, rotationshastighet, ljusförhållanden och 
väderstreck. Men också hur stor del av synfältet som upptas av vindkraftverk är 
betydelsefullt.  
 
Verk med 45-150 meters höjd (totalhöjd) skall markeras med vit färg under dagen samt 
ett medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning och mörker. Verk över 
150 meters totalhöjd ska markeras med vit färg samt högintensivt vitt blinkande ljus. 
Ljuset ska placeras på vindkraftverkets högsta fasta punkt.  
 
Om det handlar om flera vindkraftverk bör det blinkande ljuset synkroniseras för att 
minska störningarna för omgivningen. Om det finns samlad bostadsbebyggelse inom en 
radie på 5 km ska högintensiva ljus avskärmas så att ljusstrålen inte träffa markytan på 
närmare avstånd än 5 km från verket. (LFS 2008:47) 
 

Skuggor och reflexer 
Vindkraftverkens rotorblad kan ge upphov till skuggrörelser och reflexer som under vissa 
förhållanden kan upplevas som störande av närboende och närgående trafik eller 
människor som stadigvarande vistas på platsen. Skuggrörelserna, så kallade periodiska 
skuggor, som uppstår har en fladdrande effekt eftersom de roterar. Eventuellt störande 
skuggor är störst närmast ett vindkraftverk men kan vid klart väder uppträda på flera 
hundra meters håll. Skuggeffekterna är relaterade till omgivande bebyggelse, vegetation, 
höjdskillnader samt antal soltimmar, närhet till verket och på vilken sida av verket man 
befinner sig. Störningar från skuggor har ökat i betydelse när verken blivit högre. 
Skuggstörningar bör uppmärksammas i förhållande till både bostäder med utemiljöer och 
arbetsplatser. Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraft. Någon 
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vetenskaplig utvärdering av hur stort problemet med periodisk skuggbildning från 
vindkraftverk är, har inte gjorts i Sverige. De fakta och bedömningar som redovisas nedan 
bygger främst på tyska erfarenheter och bestämmelser. Som praxis används en 
rekommendation som har sitt ursprung i Tyskland. Den innebär att den teoretiska 
skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte får överstiga 30 timmar per år och att den 
faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen.  
 
Vid klart solsken, i vissa vinklar, kan det även uppträda reflexer från rotorbladen. De kan 
synas mycket långt och eftersom de är rörliga kan de vara mycket störande. Dessa 
problem kan förebyggas genom att t ex måla roterbladen i matt färg och problemet ska 
därmed inte behöva uppstå.  
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Buller 
I Naturvårdsverkets rapport 6241, ”Ljud från vindkraftverk”, som gavs ut av 
Naturvårdsverket tillsammans med Energimyndigheten och Boverket i december 2001, 
beskrivs hur ljud från vindkraftverk alstras och sprids. Av rapporten framgår bland annat 
följande. Ljud från vindkraftverk är av två typer; mekaniskt ljud från växellåda eller 
generator och aerodynamiskt ljud från vingarna. Mekaniskt ljud är sällan något problem 
numera på grund av tekniska förbättringar. Den dominerande delen av ljudet från ett 
vindkraftverk är av aerodynamiskt ursprung och alstras vid bladens passage genom 
luften. Detta ljud är av bredbandig karaktär och upplevs vanligen som ett svischande ljud. 
Ljudet kan beskrivas som ett bredbandigt brus, där det mest framträdande 
frekvensområdet är 63–4 000 Hz. Fysikaliskt har ljudet stora likheter med det ljud som 
alstras av vinden i vegetation av olika slag. 
 
Källbullret varierar med vinden och effekten på vindkraftverket. Vilket ljud som når fram 
till mottagaren beror dock på vindriktning och andra meterologiska förhållanden. 
Ljudnivån avtar med avståndet från ett vindkraftverk. Detta beror i första hand på att 
ljudenergin fördelas över ett allt större område. Ljudutbredningen påverkas även av de 
meteorologiska förhållandena, främst vindförhållanden och lufttemperatur. Dessutom 
påverkas ljudutbredningen av markens egenskaper, i form av markdämpning. För 
vindkraftverk där bullerkällan är placerad på hög höjd över marken, 100 m eller ibland 
mer, blir dock markdämpningen mycket beroende av de meteorologiska förhållandena. 
Vatten är akustiskt sett mycket hårt, vilket innebär att ljudvågorna reflekteras effektivt 
och dämpningen blir betydligt mindre över hav än över land. Ljudabsorptionen i luften 
varierar med frekvens, fuktighet och temperatur på ett komplext sätt. Ljudnivån blir lägre 
under hösten på grund av ljudutbredning i kall luft över varmt vatten. Under vår och 
försommar när vattnet är kallare än luften kommer ljudet att böjas ner och kommer då att 
kunna höras betydligt längre bort. 
 
Traditionellt har gränserna för hur nära verk kan placeras bebyggelse och verksamheter 
bedömts utifrån ljudnivåer, som det finns metoder för att beräkna och bedöma. I 
litteraturstudien ”Bullerstörningar från vindkraftverk” sägs att ”Nuvarande erfarenheter 
från undersökningar i Holland, Tyskland och Danmark tyder på att störningar från 
vindkraftsbuller har en mycket begränsad omfattning samt att störnings- och 
obehagsupplevelser av vindkraftsbuller endast till liten del är relaterad till 
ekvivalentnivån”. Dessa erfarenheter förklaras i studien med att störningsupplevelsen i 
hög grad beror på andra faktorer som stressbenägenhet, attityder och visuellt intrång. 
 
Hur mycket vi människor störs 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 samt att bedöma hur störande ljudet blir. Det är främst 
rotorbladens rörelse som ger ett svischande ljud. På ett avstånd av 300 meter är för det 
mesta ljudnivån acceptabel utifrån vedertagna riktvärden. Verken låter då inte mer än ett 
surrande kylskåp. Naturligtvis kan det förekomma ljudvariationer beroende på väderlek, 
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terrängförhållanden och antalet vindkraftverk inom ett område. Oftast maskeras dock 
ljudet genom andra ljud som vinden alstrar. Vanligtvis placeras verken inte närmare än 
400–1000 meter från bebyggelse. 
 
Det är viktigt att stor hänsyn tas till ljudstörningar från vindkraftverk både vid planering 
och tillståndsprövning.  
 
Det riktvärde för buller utomhus från vindkraftverk som tillämpas vid tillstånds-
myndigheternas bedömning är i de flesta fall 40 dB(A). Även Naturvårdsverket anser att 
40 dBA utomhus vid bostäder inte bör överskridas.  
 
Någon mer omfattande utvärdering av störningar från vindkraftverk har inte 
gjorts. Däremot har flera mindre studier gjorts. Bl a har dessa visat att det inte bara är 
ljudnivån i sig som har betydelse. Om vindkraftverken syns eller inte samt uppfattningen 
om vindkraftens påverkan på landskapet har betydelse för hur mycket man störs av ljudet. 
Pågående forskning visar också att andelen störda varierar mellan olika landskapstyper 
och mellan ren landsbygd och samhällen.  
 
I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där bakgrundsljudet är lågt och där låga 
bullernivåer eftersträvas, exempelvis områden i fjäll och skärgårdar, bör ljudet enligt 
Naturvårdsverket inte överskrida 35 dBA. Områden för friluftsliv där en låg bullernivå 
utgör en viktig kvalitet och naturliga ljud dominerar, bör ljudet 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 då framgå av kommunens 
översiktsplan att kommunen anser att området ska ha en låg ljudnivå. 
 
Om ljudet innehåller tydligt hörbara tonkomponenter (”rena toner”) bör värdet vara 5 
dBA lägre. Värdet 35 dBA bör inte överskridas vid bostäder och värdet 30 dBA bör inte 
överskridas i områden med lågt bakgrundsljud. Det beror på att sådana toner upplevs mer 
störande än annat ljud. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att studier visar att vid bostäder bör ljudnivån inte var 
högre än 40 dBA. I friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte 
överstiga 35 dBA. Om vindkraftverken ger ifrån sig så kallade rena toner bör ljudnivån 
vara 5 dB lägre. Riktvärdena avser ljudnivån från såväl den planerade anläggningen som 
närliggande befintliga vindkraftsanläggningar 
 

Säkerhet  
Riskerna med vindkraftverks är kopplade till risken att någon del skall lossna från 
vindkraftverket och träffa personer på marken, alternativt att is bildas på verket och 
lossnar.  
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I situationer där risken för isbildning är stor kan det behövas säkerhetsavstånd och 
skyltning på samma sätt som det varnas för is från höga kranar eller master. 
Säkerhetsavstånd som då kan gälla framgår av rapporten ”Svenska erfarenheter av 
vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning”, Elforsk rapport 04:13. Av 
rapporten framgår att ett det för stora vindkraftverk (med totalhöjd 150-200 m) kan 
krävas ett skyddsavstånd på upp till 300 m vid drift under sådana förhållanden och ett 
säkerhetsavstånd på upp till 100 m vid start, om förhållandena före start har varit sådana 
att isbildning kan misstänkas förekomma. Idag finns teknik att stänga av eller inte starta 
vid sådana tillfällen.  
 
Risken att någon del av ett vindkraftverks skall lossna alternativt att hela vindkraftverket 
skall välta har uppskattats till mindre än en gång per 700 år i en nederländsk handbok för 
riskvärdering för vindkraftverk. (källa). Siffran är baserat på dansk, tysk och nederländsk 
material men det finns endast begränsat statistik och den gäller mest äldre vindkraftverk. 
Samma källa anger kastavståndet från vindkraftverk till maximalt 300 -450 m, beroende 
på verkets utformning och olycksförloppet. Detta avstånd är i stort sätt samma som 
avståndet som krävs till bostäder på grund av bullret från vindkraftverken och i Sverige 
anses det att riskerna för att någon träffas av delar som lossnar från vindkraftverken 
regleras tillfredställande genom att avståndet till bostäder regleras utifrån bullerhänsyn.  
 
Vägar och järnväg 
Vindkraftverk ska placeras och utformas så att de inte inverkar menligt på 
trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för 
omgivningen enligt plan- och bygglagen.  
 
Vägverket anger att avståndet till allmän väg bör vara minst totalhöjden dvs tornhöjden 
plus halva rotorbladsdiametern, dock minst 50 meter oavsett vägtyp.  
 
Banverket anser att avstånden till järnvägsbank/kontaktledning bör vara minst totalhöjden 
på vindkraftverket, dock minst 50 meter. Skyddsavstånden är med hänsyn till 
tågtrafikledning och kontaktledningar  
 
Sjöfart 
Sjöfartens framkomlighet och säkerhet får inte påverkas av vindkraftverk. Hänsyn skall 
tas för att fyrar, ledljus och andra farledsmärken inte skyms eller förväxlas. 
Vindkraftverkens placering behöver anpassas till farledsutmärkning för att inte 
flyghindermarkeringen ska komma i konflikt med ljuset från fyrar. Eventuellt kan en fyr 
flyttas eller förändras.  
 
Etablering av vindkraftverk till havs har påverkan på sjöfartens framkomlighet och 
säkerhet. Det krävs ett skyddsavstånd till etablerade fartygsrutter, avståndet beror på den 
sjötrafik som förekommer. En riskanalys tas fram som underlag för 
avståndsbedömningen. 
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Vi har bedömt att minst 200 meters avstånd behövs till farled av riksintresse. Detta mått 
behöver stämmas av från fall till fall. Den verkliga bredden på farleder kan vara betydligt 
mindre med omgivande grund och skär.  
 

 
Större vägar, järnvägen samt farled av riksintresse för sjöfarten.  
 
Flyg 
Vindkraftens effekter på flyget kan variera mycket från fall till fall. Därför är det viktigt 
att i varje enskilt fall noga undersöka hur vindkraftverk kan komma att påverka det civila 
flyget. Vindkraftverk kan påverka flygsäkerheten genom att störa flygplanens 
navigerings- och inflygningshjälpmedel samt radar. Det är svårt att förutse hur allvarliga 
de störningarna kan bli, eftersom det beror på många faktorer. Bland annat måste hänsyn 
tas till vilken teknik flygplanen använder och hur terrängen på platsen ser ut.  
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Totalförsvaret 

Lokaliseringen av vindkraftverk behöver anpassas för att inte komma i konflikt med 
försvarsmaktens verksamhet. Det handlar främst om skjutområden till havs, övnings- och 
skjutfält på land, militär luftfart samt påverkan på spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem. Haninge kommun har stora områden i skärgården utpekade som 
riksintresse för totalförsvaret. 
 
På sikt behöver försvaret inte så mycket mark p g a den pågående omställningen och 
neddragningen av försvaret som förmodligen kommer att fortsätta. Militära anspråk på 
mark och anläggningar minskar därmed och många stora områden kan öppnas för 
alternativ användning. Försvaret kommer dock även fortsättningsvis att behöva använda 
mycket stora mark- och vattenområden för övning och skarpskjutning. 
 

 
Riksintresse för totalförsvaret 
 

Konsekvenser för totalförsvaret 
Vindkraftanläggningar kan påverka försvarets olika tekniska system, som radiolänkstråk, 
radaranläggningar och signalspaningssystem. Ett vindkraftverk kan också fysiskt vara i 
vägen. Det finns vissa områden till havs som försvaret behöver för övningar. Det finns 
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också områden där försvaret av andra skäl inte önskar ha vindkraftverk. Störningar 
orsakade av landbaserade vindkraftverk på radarsignalerna har undersökts och utretts för 
svenska förhållanden. Det har lett till att fler landbaserade vindkraftverk nu accepteras av 
Försvarsmakten. De havsbaserade vindkraftverken orsakar i de flesta fall en kraftigare 
störning på radarsignalerna på grund av att radarsignalerna oftast infaller vinkelrätt.  
 
Försvarsmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV) har med stöd från 
Energimyndigheten (EM) genomfört en utredning kring problemen med störningar. Den 
visar att beräkningar inte räcker som grund för bedömning. Det är dessutom svårt att ge 
generella direktiv för hur ett vindkraftsområde ska utformas, men det är bättre med stora 
vindkraftparker på stort avstånd från land än mindre parker nära kusten. Försvarsmakten 
ska ge förslag på åtgärder vid en eventuell konflikt mellan radar och vindkraftverk. Det 
kan t ex handla om nylokalisering av hela vindkraftsparken eller omplacering av enskilda 
vindkraftverk. Det kan även vara aktuellt att vidta åtgärder för radar, t ex masthöjning 
eller komplettering med ny radar på land eller i anslutning till vindkraftparken. 
 



 

  

2009-11-27 
Vindkraft i Haninge kommun 

Planeringsunderlag 
 

30 (76)

 

Överväganden 

I Haninge kommun finns många allmänna intressen som konkurrerar om tillgången till 
mark och vatten. En stor del av kommunens yta består av värdefulla natur- och 
kulturmiljöer, dessa finns både på fastlandet och i skärgården. Kommunens läge i 
Stockholmsregionen ger förutsättningar för och leder till förväntningar på att kommunen 
skall växa med bl a fler bostäder, arbetstillfällen och utökad infrastruktur. Samtidigt ska 
kommunen skapa förutsättningar för en hållbar utveckling samt medverka till att lokala, 
regionala och nationella miljömål uppnås. En ekvation som ibland är svår att få ihop samt 
kräver avvägning mellan olika intressen.  
 

 
Sammanställning av de ytanspråk som de allmänna intressena upptar. (På kartan 
redovisas inte riksintressena Rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt miljöbalken 
4 kap, dessa omfattar hela kust och skärgårdsområdet.) 
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De till ytan största allmänna intressena i kommunen utgörs av värdefulla områden för 
naturvård och kulturmiljö, friluftsliv, rekreation, turism, kommunikationer, bebyggelse 
och totalförsvaret.  
 
Enligt miljöbalkens fjärde kapitel är kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och 
Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö i sin helhet av riksintresse med hänsyn 
till de samlade natur- och kulturvärden som finns i området. Turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas särskilt vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag. Riksintresseområdets utbredning är inte redovisad 
på kartsammanställningen av allmänna intressen på föregående sida.  
 
När de allmänna intressena sammanställs på en karta visar den att olika intressen går i 
varandra samt att endast ett fåtal områden saknar anspråk, d v s de blå och gröna 
områdena på kartan. De allmänna intressenas anspråk behöver ställas mot en etablering 
av vindkraft. Vissa intressen står i direkt konflikt med vindkraftetablering medan andra 
intressen, som vi bedömer det, bör kunna samsas med vindkraft under särskilda villkor.  
 

Konsekvenser för bevarandeintressen 
I varje vindkraftärende behöver konsekvenserna studeras, särskilt påverkan på olika 
bevarandeintressen. Vindkraftutbyggnad leder inte automatiskt till en direkt konflikt eller 
påverkan.  
 
Djurlivet 
Nuvarande kunskap tyder på att djurlivet påverkas i mycket begränsad omfattning av 
vindkraftverk. Fåglar klarar generellt att väja undan men det händer att fladdermöss 
krockar med vindkraftverk. Hur stora fågelkolonier eller etablerade rovfågelstammar 
påverkas får avgöras från fall till fall och kunskapen om detta är i vissa delar bristfällig. I 
ett pågående ärende för vindkraft på Ornö utreds denna fråga särskilt. Ljud och 
vibrationer tycks inte påverka fiskar. Verkens fundament i havet fungerar som 
konstgjorda rev och en vindkraftspark kan ge en skyddszon för fiskar och andra djur. 
 
Naturmiljöer 
Haninge kommun har stora naturtillgångar vilket gör kommunen attraktiv som bostadsort.  
 
De områden som är av riksintresse för naturvård ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. 
 
En etablering i redan exploaterade områden samt i skogs- eller odlingslandskap som 
saknar höga naturvärden bör inte innebära en konflikt med naturvårdens intressen. 
Etablering av vindkraft skulle även kunna ske i direkt anslutning till mer värdefulla 
områden men då krävs tydliga anvisningar och anpassningar. Vissa utpekade 
etableringsområden innehåller mindre delar med utpekade intressen, dessa ska i största 
mån undvikas men man kan här komma till en punkt där man måste väga olika intressen 
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mot varandra. Det är därför viktigt att man i det fortsatta arbetet med vindkraftsplanering 
mer i detalj undersöker om det är möjligt att lokalisera vindkraft i områden med utpekade 
naturvärden. Vid etablering av vindkraftverk till havs krävs inventeringar av det tilltänkta 
området för att avgöra vilka hänsyn som behöver tas.  
 

 
Nationalpark, Natura 2000-områden, riksintresse naturvård, nyckelbiotop, biotopskydd, 
fiskefredningsområden, naturinventering 
 
Riksintressen för naturvården som berör Haninge kommun är: 

 Stockholms skärgård; Villinge – Fjärdlång – Utö – Nåttarö (NRO01001.5) 
 Stockholms skärgård; Öja – Landsortsdjupet (NRO 01001.6) 
 Tyresta – Åva (NRO 01026) 
 Stegholm – Sandemar (NRO 01028) 
 Gullringskärret (NRO 01029) 
 Muskån – Hammersta – Häringe (NRO 01030) 
 Kymmendö (NRO 01049) 

 
Stora opåverkade områden är Hanveden, skogarna kring Hemfosa och Tyresta-Åva.  
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Kulturmiljöer 
Påverkan på fornlämningar kan undvikas genom en noggrann detaljlokalisering av verk 
och anläggningar och bör inte utgöra något större problem.  
 

 
Fornlämningar, riksintresse kulturmiljövård,  
 
En placering av vindkraft nära en värdefull byggnad kan innebära att en tidigare 
dominerande byggnad kan förlora sin status samt medföra stor förändring upplevelsen av 
miljön som ofta är viktig del i bevarandeintresset. Men detta får avgöras från fall till fall. 
Värdefulla siktlinjer i landskapet kan skymmas av vindkraftverk och bör om möjligt 
undvikas.  
 
Riksintressen för kulturmiljövården i Haninge är följande: 

 Dalarö – Jutholmen – Dalarö skans 
 Huvudskär 
 Kymmendö 
 Sandemar 
 Sundby – Varnö 
 Utö 
 Älvsnabben 
 Österhaningebygden  
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Friluftsliv, rekreation och turism 
Vindkraftverk kan vara störande i områden som upplevs som opåverkade eller i 
kulturmiljöer med särskilda upplevelsevärden och dit människor söker sig för rekreation. 
Områdets attraktion kan minska. Friluftsområden som är av riksintresse skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Om ett 
viktigt syfte med friluftsområdet är att det är opåverkat och tyst är vindkraftverk 
olämpligt. Vid etablering i område i närheten av friluftsområde är ljudnivån 35 dB(A) ett 
lämpligt riktvärde att klara. I områden för yrkesfiske bör vindkraftsverk undvikas. 
 
Huruvida vindkraftverken är tydligt exponerade vindkraftverk har betydelse för hur 
turismen påverkas. Det finns exempel på vindkraftparker i vackra landskap, bl a i 
Skottland, som lockar många turister.  
 
De områden som är särskilt utpekade som riskintressen ska undvikas från en exploatering. 
Dessutom är hela skärgården med öar och stränder av riksintresse för turism och 
friluftsliv enligt 4 kap miljöbalken för sina samlade natur- och kulturvärden. Nya 
anläggningar får inte försvåra för allmänheten att nå stränderna från de allmänna vägarna. 
Vindkraftsetablering anses möjlig då den är en del av utvecklingen av kommunen och 
redan etablerade samhällen.  
 
Riksintressen för friluftslivet är följande i Haninge: 

 Tyresta – Åva (FRO 01007) 
 Ågesta – Lida – Riksten (Hanveden) (FRO 01008) 
 Stockholms skärgård – yttre delen (FRO 01001) 
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Riksintresse friluftsliv, större idrottsanläggningar, kyrkor, slott och turistmål  
 
Områden med strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområde får inte andra 
anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen 
förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Det generella strandskyddet sträcker sig 
100 meter, såväl ut i vattnet som upp på land. Det är i vissa områden utökat, upp till 300 
meter.  
 
Vi har bedömt att är möjligt med en placering inom strandskyddat område eftersom det är 
möjligt att röra sig runt om verken och att det är en relativt liten yta på marken som tas i 
anspråk. I besöksintensiva partier bör man dock vara restriktiv. En fördjupad lokal 
bedömning får göras i varje ärende utifrån de specifika förhållandena.  
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Konsekvenser för boende och bebyggelseutveckling 
I Haninge kommun bor idag ca 76 000 invånare. Befintliga bebyggelsemiljöer samt 
fortsatt utbyggnad i kommunen är en viktig förutsättning för kommunens utveckling. 
Grönområden inom tätortsbebyggelsen eller i direkt anslutning är viktiga 
rekreationsområden för invånarna. Utbyggnadsstrategin för bebyggelseutvecklingen är att 
i första hand bygga inom eller i direkt närhet till redan exploaterade områden. Hänsyn 
måste tas vid vindkraftutbyggnad för att inte minska handlingsfriheten för 
bebyggelseutvecklingen i framtiden. Enstaka bostäder utanför tätorterna kan eventuellt få 
annan användning i samband med en vindkraftutbyggnad.  
 

 
Hänsynszon för boende som utgörs av 300 meters radie kring befintlig bebyggelse i 
tätorter (gult) och på landsbygd (grönt).  
 
Vid utbyggnad av ett enstaka verk tar man hänsyn till de lokala förhållandena. Det kan 
utgå från ett enskilt markägarintresse, exempelvis en gård på landet. I sådana fall brukar 
exploatören ”tåla” sin egen störning.  
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Vid utbyggnad av samlade anläggningar, s k vindkraftsparker, kan man kanske inte 
placera verk i kanten av området, dvs så nära som inom 300 meter från närmsta bostad, 
utan får mer ta hänsyn till landskapet som helhet. 
 

Påverkan på landskapsbilden 
Vindkraftverken är storskaliga inslag i landskapsbilden som förändrar de befintliga 
proportionerna mellan slätterna, skogsdungarna och bebyggelsen. Landskapsbilden är 
därför en viktig fråga när det gäller vindkraftens omgivningspåverkan. Däremot är 
förändringen av landskapsbilden temporär och består endast så länge verken är i drift. När 
anläggningen avvecklas och verken monteras ned, återgår landskapsbilden om inget annat 
tillkommit till den tidigare. 
 
För att vara lönsamt är det viktigt att vindkraftverket står vindexponerat. Detta resulterar i 
att vindkraftverken antingen står i öppna landskap eller att de görs mycket höga. 
Resultatet oavsett vilken väg man väljer blir att de syns väl från omgivande landskap. 
Den roterande röselsen drar dessutom till sig blickarna. Landskapets attraktivitet påverkas 
av vindkraftsetablering. Vindkraftverken är ”industriella” inslag i miljön och förutom den 
rent visuella påverkan medför de även buller, skuggor och reflexer.  
 
Det fysiska avståndet till ett vindkraftverk har givetvis betydelse för hur störande detta 
kan upplevas vara. Ju längre bort från verken man befinner sig desto mindre är verkens 
dominans över andra företeelser i kringmiljön.  
Den uppmärksamhet som verkets roterande rörelse påkallar avtar dock inte i samma takt, 
eftersom ögat är särskilt känsligt för företeelser som rör sig.  
 
Verkets höjd tycks ha störst betydelse för upplevelsen av landskapspåverkan när man 
befinner sig på ett avstånd av 300-700 meter flera studier. På långt avstånd ger en viss 
ökning av höjden endast en marginell förändring av det störda synfältet. Den störande 
effekten av vindkraftverk kan dock vara högst personlig. I vilken mån vind-
kraftanläggningar uppfattas som visuellt störande har i olika utredningar visat sig variera 
för olika människor. 
 
I landskapet finns ofta tydliga riktningar skapade av naturen och/eller mänsklig hand. De 
förhärskande linjerna i landskapet skapar en struktur och en orienterbarhet. Strukturen 
påverkar siktlinjer och landskapsrum. I dessa riktningar och strukturer är det viktigt att 
inordna de nya elementen.   
 
Framförallt i skärgården och områdena närmast kuststräckan ger det spricklandskap, i 
vilket Haninges skärgård ingår, en nordost-sydvästlig riktning. 
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En gång var hela Haninge skärgård där de högre partierna stack upp ur havet som öar. I 
det landskap som nu präglar området kan man uppfatta dess historia med höga partier av 
mer hällmarkskaraktär och de mellanliggande sedimentfyllda dalgångarna som låg under 
havets yta längre och som fylldes med sediment.  På dessa delar finns idag odlings- och 
betesmark, vilket utgör den mest värdefulla landskapstypen i området. 
 
De högre partierna utgörs framför allt av barrskog på hällmark. De utpekade delområdena 
som anses möjliga för vindkraftsetablering är framförallt landskap av denna 
hällmarkskaraktär.  
 
Här bedömer vi att den ”skada” som en etablering av vindkraftverk medför är i det 
närmaste reversibel. Efter borttagandet av ett verk så är det rimligt att naturen åter får den 
form den hade tidigare. På rent berg blir spåren naturligtvis mer långvariga.  
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Områden som bör undantas från vindkraft 
Vindkraftverk kan påverka naturmiljön på olika sätt, dels konkret påverkan på flora och 
fauna och dels påverkan på värden för opåverkade naturlandskap, bl a orördhet, 
ursprunglighet, obruten landskapsbild. Noggrant avgränsade naturområden med starkt 
lagskydd bedöms inte vara lämpliga och, med nuvarande lagar, möjliga att exploatera 
med vindkraftverk. Natura 2000-områden, nationalparken och fiskefredningsområden 
bedöms därför inte vara aktuella för utbyggnad. Samma sak gäller i kulturmiljöer som är 
av riksintresse. En kulturmiljö är ofta känslig för förändringar i omgivningen, risken för 
skada bedöms som stor och området kan förlora sitt värde. Naturreservat är mindre 
lämpliga men beroende på områdets storlek och värden kan det vara möjligt i utkanten 
alternativt om reservatet upphävs.  
 
Utmed vägar, järnvägar och farleder får vindkraftverk inte placeras så att de blir en fara 
för trafiksäkerheten. Minsta skyddsavstånd är 50 meter till allmän väg enligt Vägverket. 
Banverket anger också 50 meter som minsta skyddsavstånd. Vägar och järnväg som är av 
riksintresse får inte påverkas. Inom skyddszoner om 50 meter på var sida om väg och 
järnväg som är av riksintresse är vindkraftverk inte lämpligt.  
 
Utmed farled som är av riksintresse för sjöfarten bedöms minsta skyddsavstånd till minst 
200 meter på ömse sidor. Särskild hänsyn behöver även tas till färjeleder i skärgården 
samt farleder för fritidsbåtar. Dessa utgör livliga båttrafikstråk och därtill även turiststråk 
som av både säkerhetsskäl och besöksintressen bör undantas från vindkraftsexploatering. 
Hur stort avståndet till farlederna för fritidsbåtar bör vara är däremot en lokal avvägning, 
där man tar hänsyn till skär, djup och tänkbara rekreationsmöjligheter.  
 
Äldre kyrkor, slott och viktiga besöksmål för turister finns markerade med stjärnor på 
karta nedan och ska så långt möjligt skonas från påverkan från vindkraftverk. Hur långt 
från dessa en vindkraftsetablering kan accepteras beror på platsens förhållande i fråga om 
lägre, topografi, landmärken, etc.  
 
Bostäder, både i tätorter och på landsbygden, behöver minst 300 meters skyddsavstånd 
till vindkraftverk med hänsyn till risker och störningar.  
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Undantagna, sk ”heliga” områden: 
 Natura 2000 
 Nationalpark 
 Fiskefredningsområden 
 Kulturmiljö av riksintresse 
 300 meters radie till befintliga bostäder i tätort och landsbygd 
 50 meter på var sida av väg 73, Haningeleden, Jordbrolänken och Dalarölänken 

(riksintresse) 
 50 meter på var sida av järnvägen (riksintresse) 
 200 meter på var sida av farled av riksintresse 
 Övriga färjeleder (stråken) 
 Kyrkor, slott, turistmål 

 

 
Områden där vindkraftverk inte är lämpligt eller möjligt med hänsyn till dess nuvarande 
värden, anspråk och skyddsstatus (Heliga kartan).  
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Plats för vindkraft 

Kommunens hela område har studerats för att finna områden med tillräcklig storlek som 
inte berörs av starka allmänna intressen. Områden som berörs av bevarandeintressen, 
viktiga kommunikationsstråk och befintlig bebyggelse med skyddsavstånd är undantagna, 
i enlighet med tidigare avsnitt ”Områden som bör undantas från vindkraft”. Avsikten är 
att de föreslagna områdena skall vara möjliga att nyttja för vindkraftutbyggnad med minst 
två större verk, några områden är större och kan rymma en vindkraftpark med flera verk.  
 
Under processens gång har bl a ett område vid Berga skjutfält utgått med hänsyn till att 
området vid en eventuell militär avveckling är attraktivt för ny bebyggelse. Ett område i 
skärgården vid Jungfrufjärden har utgått med hänsyn till det rörliga friluftslivet.  
 

 
Översiktskarta med utvalda områden på fastlandet, i skärgården och till havs. 

1. Väster om Mörby 
2. Öster om Mörby 
3. Hemforsa 
4. Nordost om Hålsjön 
5. Norra Ornö 
6. Södra Ornö 
7. Öster om Muskö 
8. Söder om Muskö 
9. Jordbro företagspark 
10. Albyberg 
11. Utanför Huvudskär 
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Områdesbeskrivningar 
De elva områdena beskrivs i följande avseenden: 

 Data 

 Förutsättningar 

 Landskap 

 Rekommendationer 

 
Data listar områdets yta, potential, medelvind på 71 meters höjd mm. Vidare beräknas 
antalet verk med utgångspunkten att ett större verk upptar runt 25 ha mark. Under 
förutsättningar utreds andra förutsättningar såsom vägar, kraftledningar mm. Vidare 
beskrivs allmänna intressen. Landskapet utreds och dess förutsättningar för vindkraft 
förklaras. Rekommendationer om placering ges, t ex i park eller längs stråk. 
 
Beskrivningen av landskapsbilden nedan ger en översiktlig och generell beskrivning av 
landskapets innehåll och utseende inom de utpekade områdena. En mer analyserande 
riktad bild av verkligheten måste göras inför en exploatering. Den riktade analysen bör ta 
hänsyn till såväl den aktuella platsen som de platser som kan påverkas även om de ligger 
på ett större avstånd från störningskällan och till hur tillfartsvägar kan ordnas till platsen. 
 
Med landskapsbild avses här den visuella upplevelsen av landskapet. Landskapets 
betydelse handlar emellertid inte bara om det visuella utan även om immateriella 
upplevelser såsom ljud, känsla, minnen och associationer. Dessa delar behandlas inte här 
utan får ingå i de kommande riktade analyserna. 
 
Områdena beskrivs var och en för sig men tillhör i stort samma landskap med många 
gemensamma drag. Dock har vissa områden som ligger nära varandra slagits samman och 
landskapsbilden beskrivs i ett något vidare perspektiv. Vindkraftverken påverkar visuellt 
ett stort område varför den aktuella platsen endast delvis är intressant. Utblickar och 
siktlinjer från områden runt omkring kan vara minst lika viktiga att studera. 
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Väster om Mörby (område 1) 
Yta: 1251 ha 
Teoretisk potential: ca 50 verk 
Vind: 6,5-7,0 
Markägare: Privat 
 

 
 
Förutsättningar 
Det finns mindre vägar inom området och kraftledningar som korsar området. Enligt 
Översiktsplan 2004 för Haninge kommun ingår det i ett stort opåverkat område. 
Nordvästra delen ingår i område som är av riksintresse för naturvården. En vandringsled 
leder in i Tyresta Nationalpark. Tyresta by utgör en intressant kulturmiljö. Bostäder finns 
i anslutning till området.  
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Landskapsbild (gemensam beskrivning med område 2) 
En gång var hela området skärgård där de högre partierna stack upp ur havet som öar. I 
det landskap som nu präglar området kan man uppfatta dess historia med de inre partierna 
av mer hällmarkskaraktär som bildar de högre delarna och de mellanliggande 
sedimentfyllda dalgångarna som låg under havets yta längre och som fylldes med 
sediment. 
 

 
De inre delarna av området med framförallt barrskog men även med lövträdsinslag. 
 
De inre partierna utgörs av barrskog på hällmark, med gran och tall. Det finns även inslag 
av lövträd och blandpartier. Områdena är tätbevuxna utan större landskapsrum. Endast 
mindre gläntor förekommer samt några mindre landskapsrum längs vägar. 
 
De sedimentsfyllda dalgångarna, dvs de låga partier ligger i kanterna utanför de inringade 
partierna väster och öster om Mörby. Utanför områdena finns idag odlings- och 
betesmark, vilka utgör den värdefullaste landskapsbilden i området. I anslutning till dessa 
och även i anslutning till fritidshusområdet i öster är landskapsbilden känsligare för 
förändringar. Siktlinjer och utblickar bör noggrant studeras och prövas härifrån.  
 
Områdena 1 och 2 i sig innehåller inga utmärkande landmärken, däremot bör utblickar 
prövas från Mörby och från de gårdar som ligger mellan Tyresta nationalpark och 
skärgården. Sandemars slott från 1670-talet och Österhaninge kyrka med delar från 1200- 
talet ligger i anslutande områden och vindkraftetableringar bör prövas från och mot dessa 
värdefulla kulturbyggnader. 
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Området ligger mycket nära havet precis intill skärgårdsmiljön. Även här kommer 
vindkraftverk att kunna synas inom ett mycket stort område, vilket är angeläget att 
studera. 
 

 
Fritidshusområde och öppnare landskap med betes och odlingslandskap som kan störas 
av vindkraftetableringar. 
 
Rekommendationer  
Verk bör placeras längs linjer som tar upp tydliga stråk eller element i landskapet. Verk 
kan även placeras i grupp inom samlade ytor. Siktlinjer och utblickar bör noggrant 
studeras, bl a utblickar från Mörby.  
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Öster om Mörby (område 2) 
Yta: 1137 ha 
Teoretisk potential: ca 45 verk 
Vind: 6,5-7,0 
Markägare: Privat 
 

 
 
Förutsättningar 
Det finns mindre vägar inom området och kraftledningar korsar området. Det ingår i ett 
stort opåverkat område enligt Översiktsplan 2004 för Haninge kommun. Strandskydd 
gäller runt sjöarna. Området ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet. 
Bostäder finns i anslutning till området samt ett fåtal inom området. 
 
Landskapsbild  (se beskrivning av område 1 Väster om Mörby) 
 
Rekommendationer 
Verk bör placeras längs linje som tar upp tydliga stråk eller element i landskapet. Verk 
kan även placeras i grupp inom samlade ytor. Det bör studeras hur verk syns från 
skärgården. Siktlinjer och utblickar bör noggrant studeras, bl a utblickar från Mörby och 
fritidshusområdet i öster samt utblickar från och siktlinjer mot värdefulla 
kulturbyggnader.  
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Hemfosa (område 3) 
Yta A: 200 ha 
Yta B: 380 ha 
Yta C: 56 ha 
Teoretisk potential: ca 8 + 13 + 2 verk 
Vind: 6,5-7,0 
Markägare: 2/3 Stockholm stad, 1/3 privat 
 

 
 
Förutsättningar 
Området ligger i anslutning till den nya sträckningen av väg 73. Det finns även mindre 
vägar inom och mellan delområdena. Området ingår i ett stort opåverkat område enligt 
Översiktsplan 2004 för Haninge kommun. Tätorten Hemfosa ligger väster om område B. 
Det finns även enstaka bostäder på landsbygden mellan delområdena. Delområdena A 
och B har avgränsats 1,5 km från Hemforsa station för att beakta en eventuell expansion 
av orten. 
 
Landskapsbild 
Områdena i anslutning till Hemfosa innehåller främst skog, framförallt blandskog som 
övergår i mer ensartade partier med tall och gran. De utpekade områdena innehåller i sig 
inget unikt landskap eller natur. I anslutning till de finns det vackra öppna och 
rumsbildande ytor som ger många fina utblickar mot beteslandskapet. Delområdena B 
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och C gränsar i öster mot områden med många hästgårdar. Här är ett småbrutet vackert 
landskap. 
 
I två områden, runt Ekeby grustag och vid Dikartorp utmed nya väg 73, är marken 
påverkad. Grustaget bildar stora ytor som är påverkade av verksamheten och i sydöst skär 
nya väg 73 genom landskapet. Marken runt dessa delar är mycket störd men kommer till 
viss del att läka med åren. Marken är alltså redan påverkad, vilket kan ha en viss 
betydelse vid etablering av vindkraftverk, åtminstone på vissa delar inom Hemfosa-
området. Området ligger relativt långt från mer tätbebyggda områden. Dock kommer 
eventuella etableringar att påverka utblickar från Naturreservatet, Häringe, i söder (med 
Häringe slott från 1657), från Tungelsta norr om området och från mindre samhällen öster 
om väg 73. Även utblickar från Hemfosa med pendeltågstation är viktiga att ta hänsyn 
till.  
 

 
Bilderna visar landskapets skogskaraktär i området. På vissa delar tätare och på andra 
med kalhyggen eller mindre betesmarker som öppnar upp området i landskapsrum. 
 
Rekommendationer 
Verk kan placeras parallellt med ny sträckning av väg 73, minst tre verk på rad. Man bör 
studera utblickar från naturreservat i närheten samt tätorterna Tungelsta respektive 
Hemfosa.  
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Nordost om Hålsjön (område 4) 
Yta: 101 ha 
Teoretisk potential: 3 verk 
Vind: 6,5-7,0 
Markägare: Privat 
 

 
 
Förutsättningar 
Området ligger söder om väg 257, Södertäljevägen, en mindre väg utmed områdets 
nordvästra gräns ansluter till Södertäljevägen. En kraftledning passerar norr om området. 
Enligt Översiktsplan 2004 för Haninge kommun redovisas det som stort opåverkat 
område. Öster och väster om finns enstaka bostäder på landsbygden. 
 
Landskapsbild 
Landskapet som är kuperat och svårtillgängligt har format gamla Södertäljevägen som 
kurvigt och backigt tangerar kanten av området. 
 
Marken är företrädelsevis kuperad med steniga, bergiga sluttningar. Hela området är 
bevuxet med skog. Främst är det blandskog i större delen av områden men på vissa 
ställen finns partier med framförallt tall, även gran. På vissa ställen där skogen öppnar sig 
bildas lövskogsbryn. Dessa små landskapsrum uppkommer där berget kommer i dagen 
och vegetationen har svårt att etablera sig. Marken är mager med ljung, mossa, 
ormbunkar och gräs i bottenskiktet. 
 
Landskapsbilden kan översiktligt beskrivas som kuperat stenigt område med 
företrädelsevis blandskog. Inne i området finns få större landskapsrum då skogen växer 
tät så att nästan inga öppningar bildas, endast mindre gläntor.  
 
Utblickar in mot området från öster skulle kunna påverkas av vindkraftetablering. 
Området i sig innehåller inga landmärken, men från utsiktsberget Tornberget skulle en 
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etablering bli väl synlig. Däremot skulle inte själva området i sig påverkas eftersom det 
finns få ställen där man har längre siktlinjer. Från Södertäljevägen är det osäkert om en 
etablering kommer att märkas. 
 
Utblickar från bebyggelse och öppna betes- och jordbruksmarker sydöst om områdena 
bör studeras vid en eventuell etablering. Störningar för områden och objekt i Botkyrka 
kommun är också viktiga att ta hänsyn till. Detta gäller t ex bebyggelse runt sjön Ådran 
och fd Tullinge flygplats. 
 

 
Bilden visar den typ av mark och vegetation som finns i området. Nederst th ser man den 
ledningsgata som bildas av de luftledningar som tangerar området i norr. Bilden är tagen 
bort från området men visar tydligt både markens beskaffenhet och den vegetation som 
växer här. 
 
Rekommendationer 
Området kan rymma en grupp med tre höga verk eller fler men lägre verk. Studera 
utblickar från omgivande områden, bl a sydöst om och i Botkyrka kommun.  
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Norra Ornö (område 5) 
Yta: 702 ha (-N 2000 och sjö) ha 
Teoretisk potential: ca 20 verk 
Vind: 7,5-10,5  
Markägare: 3/4 privat, 1/4 Svenska kyrkan  
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Förutsättningar 
Vägar finns utanför området samt i södra delen av området. Kraftledning finns väster om 
området. Denna har dock inte kapacitet att ta emot någon stor vindkraftsanläggning. Mitt 
i området finns det ett Natura 2000-område. Strandskydd gäller vid Nybysjön. Enligt 
Fördjupad översiktsplan för Ornö, 1999, är det ett område med höga naturvärden som bör 
ges lämpligt skydd. Försvaret har intressen i områdets södra del. Bostäder omger 
området. Mitt i området planeras tre verk.  
 
Landskapsbild (gemensam beskrivning med område 6) 
Områdena på Ornö ringar in öns inre, obebyggda och framförallt mer otillgängliga delar. 
Landskapet här består till övervägande del av barrskog. Den norra delen av område 5 
består företrädelsevis av sammanhängande skogsområde utan större landskapsrum. Till 
stor del består skogen av barrskog på hällmark med berg i dagen och med lägre våta 
partier. 
 
Delar av skogen är orörd och kan betecknas som naturskog. I spricklandskapet där Ornö 
är en ”platå” som sticker upp ur havet finns en nordöstlig- sydvästlig riktning och även i 
ett småskaligare perspektiv finns denna riktning av bergs-/hällmarksytorna och de 
mellanliggande sedimentsfyllda ytor som ingår i denna struktur. Här har små bördiga ytor 
tagits tillvara som betesmarker, och eventuellt en gång i tiden har vissa plättar varit 
uppodlade. Landskapet tillhör samma landskapsbild och samma landskapstyp som 
Haninge fastland. Samma typ av barrskog på hällmark. 
 

 
Bilden är hämtad från den fördjupade översiktsplanen för Ornö (april 1999). Till 
övervägande del beskriver detta foto det landskap som finns i de utpekade områdena. Tät 
barrskog i ett område med hällmarkskaraktär. 
 
I södra område 6 förekommer fler öppna ytor men även detta område är ganska 
svårtillgängligt. Mindre landskapsrum bildas dels av sprickor i berggrunden, dels av små 
sjöar och dels mer öppen hällmark. Siktlinjer inom området är begränsade pga skogen.  
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Det kan vara komplicerat att bygga tillfartsvägar både i norra och södra området och det 
är troligen dessa främst kommer att påverka närlandskapet, medan vindkraftverken 
kommer att påverka ett väldigt stort område rent visuellt. 
 
På Ornö är det viktigt att studera utblickar från den bebyggelse som finns och kanske 
särskilt från Sundby gård, där den nuvarande huvudbyggnaden är från 1740 och med 
ruiner som är ännu äldre. Dalarö skans ligger mellan Ornö och fastlandet. Dalarö Skans är 
en gammal försvarsfästning från 1656 som idag innehåller restaurang. 
 
Vindkraft på Ornö kommer att synas från långt håll i skärgården och kommer att förändra 
landskapsbilden. Vindkraftverken kan uppfattas som störande objekt i en annars lugn 
miljö, fri från visuellt utstickande objekt. Men de kan också upplevas som fina 
landmärken. 
 
Rekommendationer 
Ytterligare verk, utöver de planerade tre, behöver anpassas till dessa. Studera utblickar 
från värdefull bebyggelse och skärgård.  
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Södra Ornö (område 6) 
Yta: 579 ha  
Teoretisk potential: ca 20 verk 
Vind: 7,0-10,5  
Markägare: 9/10 privat, 1/10 Haninge kommun 
 

 
 
Förutsättningar 
Vägar finns öster och söder om området. Mindre vägar leder in i området. Kraftledning 
finns i områdes östra del och beskrivs under område 5. Enligt Fördjupad översiktsplan 
för Ornö, 1999, finns två områden intill där ytterligare fritidshus kan tillkomma. 
Strandskydd vid Lervassaträsk och Hålsjön. Försvaret har intressen i området. Fåtal 
spridda fornlämningar. Bostäder omger området. 
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Landskapsbild  (se beskrivning av område 5 Norra Ornö) 
 
Rekommendationer 
Placering i nord-sydliga stråk på bergsryggarna. Studera utblickar från värdefull 
bebyggelse och skärgård. Om både område 5 och 6 tas i anspråk bör man se till en 
helhetsbedömning så deras mönster inte stör varandra. 
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Öster om Muskö (område 7) 
Yta: 391 ha  
Teoretisk potential: ca 15 verk 
Vind:  
Markägare: Staten 
 

 
 
Förutsättningar 
Närmsta kraftledningar finns på Muskö. Djup till botten varierar, 27-48 meter. Delvis 
skyddsvärt vattenområde enligt Kustplan 2002. Båtlivet. Sjömärken, fyrar. Älvsnabben 
sydväst om området är en militär miljö med historisk ankringsplats som är av riksintresse 
för kulturmiljövården. Inga bostäder intill.  
 
Landskapsbilden i Skärgården (gemensam beskrivning med område 8) 
Skärgården har ett storskaligt, unikt och vackert landskap som består av de stora rummen 
som vattnet bildar och som avgränsas av öarna som bildar dess ”väggar”. Öarna i 
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Haninge kommun är företrädelsevis skogsbeklädda vilket präglar skärgården här.  Det 
spricklandskap i vilket Haninges skärgård ingår har en nordost-sydvästlig riktning. Och 
detta ger den struktur som bildar siktlinjer och utblickar. Siktlinjerna kan vara mycket 
långa i dessa riktningar. 
 
Vindkraft i skärgården kommer att synas på långt håll och kommer att förändra utblickar 
från öarna, men också förändra landskapsbilden mycket från in och utseglande båtar. En 
annars lugn miljö får nya ”industriella” inslag som kan störa den fridfullhet som kan 
upplevas på sådana här platser. Avståndet varifrån vindkraftverket betraktas har stor 
påverkan på hur mycket det stör landskapet och landskapsbilden. På mycket långt håll 
kan de, även om de är ett nytillskott i naturmiljön, vara ett relativt lugnt inslag. Avstånden 
avgör om verket stör och detta måste prövas från viktiga platser.  
 

 
Bilden är tagen i Haninge skärgård och får betraktas som generell skärgårdsmiljö. De är 
dock inte tagna just på de platser som är utpekade som möjliga för vindkraftetablering. 
Bilden visar den landskapsbild som finns i området. Vindkraftetableringar kan komma att 
konkurera med gamla sjömärken såsom märket nederst till höger. 
 
Rekommendationer  
Verk placeras längs en eller två linjer parallellt med farleden för att stärka dess riktning. 
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Söder om Muskö (område 8) 
Yta: 448 ha  
Teoretisk potential: ca 17 verk 
Vind:  
Markägare: Staten 
 

 
 
Förutsättningar 
Närmsta kraftledningar finns på Muskö. Djup till botten varierar, 26-44 meter. Det finns 
ett djupare område med 50-59 meter mitt i området. Båtlivet. Båtlivet. Sjömärken, fyrar.  
Naturreservat öster och söder om området. Inga bostäder intill.  
 
Landskapsbild  (se beskrivning av område 7 Öster om Muskö) 
 
Rekommendationer 
Verk placeras längs en eller två linjer parallellt med farleden för att stärka dess riktning. 
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Jordbro Företagspark (område 9) 
Yta: 316 ha  
Teoretisk potential: Ett antal mindre verk och verk som monteras på tak, i första hand för 
områdets egen försörjning eller enligt rekommendationerna nedan.  
Vind: 6,5-7,0 
Markägare: 9/10 privat/företag, 1/10 Haninge kommun 
 

 
 
Förutsättningar 
Vägar och kraftledningar finns utbyggda i området. Enligt Översiktsplan 2004 för 
Haninge kommun utgör den norra delen ett förändringsområde (utvidgning). 
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Landskapsbilden 
Jordbro företagspark är ett stort industriområde med stora och rationella 
industrifastigheter, långa till stor del raka gator. Vid gator, staket och gränser växer sly 
och mellan byggnaderna finns på sina ställen etablering av tall. Mot väster kantas 
området av skog och i norr och väster gränsar mot större trafikleder. Vegetationen och 
gröna vallar som på vissa ställen kantar lederna skapar en buffert mot omgivningen. 
 
Landskapsbilden/ stadsbilden domineras av industrierna med påverkad eller förstörd 
naturmark mellan. Marken inne i området är relativt platt.  
 
Stadsrummet och landskapsbilden formas framförallt av gatorna och utrymmena mellan 
husen. Landmärken i området vissa mer utmärkande industribyggnader. En 
vindkraftetablering kommer inte påtaglig konkurrera med de övriga stora byggnaderna 
som är jämförelsevis mycket låga men volymmässigt omfattande. Vindkraftverk kan tom 
vara ett tillskott i landskapsbilden ifall de placeras rätt och om de inte görs för höga. 
 

 
Bilderna visar den stora skalan av de enorma lager och industribyggnader som finns i 
området. Bilden längst upp till höger visar utblickar från Haningeleden mot området med 
de mest utmärkande byggnaderna som landmärke och bilden längst ner till höger visar 
att delar av området även används som upplag av massor. 
 
Vid en vindkraftetablering blir den största störningen precis i anslutning till 
vindkraftverken och eftersom detta är ett industriområden med liknande störningar blir 
den lokala påverkan inte en ny företeelse. Vindkraftverk kommer troligen att kunna 
betraktas från flera håll och det är viktigt att undersöka utblickar och siktlinjer från 
omgivningen in mot området då tätorten är nära. Hur vindkraftverkens skall placeras 
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måste dels betraktas ur säkerhetssynpunkt, men också i fråga om möjliga utrymmen och 
siktlinjer från omgivningen. 
 
Störningspåverkan för utblickar från Handen, Jordbro och Västerhaninge och konkurrens 
med eventuella landmärken på dessa platser bör studeras. Området gränsar till Huddinge 
kommun och eventuella konflikter här bör också beaktas. 
 
Rekommendationer 
Mindre verk med vertikal axel på hustak och i rondeller. En vindkraftsutbyggnad får inte 
så stor betydelse energimässigt utan blir mer identitetsskapande. Eventuellt kan anläggas 
stråk parallellt med de större vägarna i området. 
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Albyberg – framtida verksamhetsområde (område 10) 
Yta: 221 ha  
Teoretisk potential: Ett antal mindre verk och verk som monteras på tak eller enligt 
rekommendationerna nedan.  
Vind: 6,5-7,0 
Markägare: 8/10 Haninge kommun, 2/10 privat/företag  
 

 
 
Förutsättningar 
Området planeras för verksamheter. Idag detaljplaneras området söder om Dalarölänken 
närmast Nynäsvägen. Förändringsområde enligt Översiktsplan 2004 för Haninge 
kommun. Vindkraftsutbyggnad får ske på verksamhetsutbyggnadens villkor.  
 
Landskapsbilden 
Området är obebyggt men har en natur och ett landskap som är uppdelat av dels den 
genomkorsande Dalarölänken, dels en luftledning. 
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Norr om Dalarölänken används området trots att det är stört för rekreation, vandring, 
motion och svamp- och bärplockning. Ytorna är till stor del våta och det kan på sina 
ställen vara svårt att ta sig fram. Luftledningen som skär rakt genom vegetationen ger 
upphov till öppen mark vilket möjliggör utblickar. För övrigt är skogen tät med slypartier 
där inga landskapsrum bildas. 
 
Söder om Dalarölänken är området mer svårtillgängligt. Tätare skog och mer kuperat. 
Tallskog med partier av gran dominerar men även med inslag av lövträd och sly. 
 
Inga landmärken finns inom detta område och det är svårt att hitta vidare vyer och utsikt 
då vegetationen är tät. Jordbro, Handen och Brandbergen ligger mycket nära. Om 
områdets skog röjs eller avverkas blir kommer närheten till bebyggelsen att upplevas 
närmare. Troligen kommer också landmärken runtomkring att bli mer synliga. 
 
Eventuella framtida vindkraftverks etableringar är beroende av hur detta område 
utvecklas. Framförallt kommer områdena runt Albyberg, d v s Brandbergen, Handen och 
Jordbro, att påverkas och utblickar från dessa områden bör studeras. 
Haninges kanske äldsta byggnad, Västerhaninges kyrka, ligger precis söder om området 
och är ett viktigt landmärke. Här finns stor risk för konkurrens med eventuella 
vindkraftverk . Etableringar i Albybergsområdet bör studeras med hänsyn till detta. 
 

 
De övre bilderna visar den täta skogen som växer över stora delar av området samt 
luftledningen som skär genom skogen. Den nedre tv visar norra delen mot Brandbergen 
och den nedre th visar öppningen vid luftledningen med stigar för rekreation.  
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Rekommendationer 
Mindre verk med vertikal axel kan placeras på hustak och i rondeller. 
 
Mindre verk kan placeras i stråk parallellt med huvudgata eller huvudgator. Eventuellt 
kan en del av verksamhetsområdet utvecklas som en tät vindkraftspark, exempelvis i 
oländiga sluttningar. Även höjdområdet i östra delen skulle kunna markeras med 
imageskapande vindkraftverk, vilka kan ge ett tydligt produktionsbidrag (av vindkraftsel). 
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Till havs utanför Huvudskär 
Yta: 5 – 10 000 ha  
Teoretisk potential: 2 - 400 verk av den normalstorlek som utgör grund ovan. Men en 
utbyggnad här kan innefatta betydligt större verk. 
Vind: 8 – 8,5 
 
Förutsättningar 
Området är mycket djupt, 60-290 meter. Inte tekniskt möjligt idag. Militära intressen 
finns i närheten. Det är oklart hur den kommersiella sjöfarten kommer att störas. Djupet 
kräver en teknikutveckling innan större etablering kan bli möjlig. Därmed kan denna 
resurs inte idag tas till fullständigt anspråk utan bör reserveras för framtiden. En 
utbyggnad på djupt vatten innebär antagligen en off-shore lösning. Detta bör kunna 
samordnas med vågkraftsanläggningar.  
 
Landskapsbild 
Området utgörs av öppet hav. Avsikten är att området skall ligga så långt ut att 
etableringar inte stör rekreationsintressen kring skärgården på ett påträngande sätt.  
 
Rekommendationer 
Vindkraftpark med placering enligt tydligt mönster. Resursen bör reserveras för framtiden 
och får avvakta teknikutvecklingen. 
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Möjlig utbyggnad, mål 2025 

I följande beräkningar antas ett ”normalverk” med navhöjd 100 meter och 2,5 MW effekt. 
Produktion under 2 000 timmar per/år ger 5 000 MWh eller 5 GWh (0,005TWh). 
 
Energimyndigheten har föreslagit ett nytt planeringsmål som innebär en utbyggnad med 
20 TWh vindkraftenergi på land och 10 TWh vindkraftenergi tills havs, sammanlagt 30 
TWh.  
 
Detta planeringsmål kan räknas om till förväntningar ställda på Haninge kommun på två 
sätt teoretiskt. Antingen utifrån antalet invånare i kommunen eller utifrån kommunens 
area.  
 
Haninges andel av Sveriges befolkning är 0,8 %, 75 000 av 9 000 000. Av det nationella 
planeringsmålet för vindkraft på 30 TWh skulle Haninges andel därmed bli 0,25 TWh 
vilket motsvarar produktionen hos 50 verk. 
 
Tabell som visar Haninges andel av det nationella planeringsmålet utifrån invånarantal 
Sverige 9 000 000 invånare 
Haninge 75 000 invånare 
Andel befolkning 0,8% 
Nationella planeringsmål vindkraft 30 TWh 
Haninges andel 0,25 TWh 
Antal vindkraftverk (5 GWh/verk) 50  
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Sett till landareal utgör Haninge med 454 km2 0,001 % av Sveriges yta. Det nationella 
planeringsmålet för vindkraft är 20 TWh produktion per år. Arealmässigt skulle Haninges 
andel av denna vara 0,02 TWh, vilket motsvarar produktionen hos 4 större verk om 5 
GWh per verk. Motsvarande siffror för havsbaserad vindkraft är att Haninges vattenarea 
utgör 6,4 % av Sveriges vattenområde och därmed motsvarar 8 större verk.  
 
Vid en fördelning av det nationella planeringsmålet utifrån kommunens andel av Sveriges 
areal på land och till havs bör kommunen planera för ca 4 vindkraftverk på land och 8 
vindkraftverk till havs, sammanlagt 12 vindkraftverk. Kommunens goda förutsättningar 
för vindkraft ger dock möjlighet, som vi har påvisat ovan, till långt fler verk. 
 
Tabell som visar Haninges andel av det nationella planeringsmålet utifrån areal 

Landareal 
Sverige 450 000 km2 
Haninge 454 km2 
Andel 0,001 % 
Vindkraft planeringsmål 20 TWh 
Haninge 0,02 TWh 
Antal vindkraftverk på land (5 GWh/verk) 4  
Havsareal 
Sverige 532 000 km2 

Haninge 2 190 km2 
Andel 0,4 % 

Vindkraft planeringsmål 10 TWh 

Haninge 0,04 TWh 

Antal vindkraftverk till havs(5 GWh/verk) 8 
 
Haninges totala elförbrukning är runt 700 GWh vilket motsvarar produktionen hos 140 
vindkraftverk. Utifrån de områden som utpekats för vindkraft kan teoretiskt långt mer el 
produceras. Möjligheten för kommunen att bli självförsörjande på el finns.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Haninge kommun har en potential för vindkraft som 
såväl kan täcka kommunens elbehov som att ta en betydande produktionsandel av landets 
elbehov.  
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Placering och utformning 

I första hand placeras vindkraftverk utifrån de områden som föreslagits, vilka tar hänsyn 
till vindförhållanden, skyddsvärda områden och risker. Men även den specifika 
placeringen av verken och dess utformning påverkar det ingrepp som etableringen 
medför. Genom att placera vindkraftverk på ett för omgivningen hänsynsfull minskas 
påverkan. För att minimera denna bör verkens placering och utformning följa de riktlinjer 
som här ställs upp. 
 
Många omgivningsfaktorer som inte är direkt relaterade till vindkraftverkens tekniska 
utförande spelar en viktig roll vid placering av vindkraftverk. Vindkraftverk bör inte 
placeras så att de förtar andra stora landskapsbilder. Detta kan innebära att större verk inte 
placeras i anslutning till äldre bybildningar eller invid kyrkor. Det kan också innebära att 
verken följer naturliga linjer i landskapet, såsom åsryggar eller vägdragningar.  
 
Numera placeras oftast vindkraftverken tillsammans i sk vindkraftsparker, vilket ger 
mindre miljöstörningar än om samma antal verk skulle placeras oberoende av varandra. 
Dessutom krävs mindre vägdragningar och anläggningsarbeten blir effektivare vilket 
minskar kostnaderna.  
 
Vindkraftverk bör inte placeras för nära varandra då de inverkar negativt på varandras 
vind. Avståndet brukar sättas till mellan 4-6 rotordiametrar men beror av lokala 
förhållanden. En vindkraftpark blir därmed stor och störande för omgivningen, vilket 
ställer höga krav på lokaliseringen. I havet etableras vindkraftverk alltid i parker. 
Avståndet mellan vindkraftverk är där oftast större än vad som krävs på land. 
 
Avstånd mellan vindkraftverk och bostadsbebyggelse bestäms mestadels av bullerkraven 
som ställs på vindkraftverken. Naturvårdsverket anser att 300 m kan antas i många lägen 
men frågan måste utredas i varje enskilt fall. Skyddsavstånd till vägar och järnväg anges 
av Vägverket och Banverket till vindkraftverkens totalhöjd och minst 50 m.  
 
För att medföra en liten påverkan bör också vindkraftverk utformas med minimerad 
störningsrisk. Detta innebär olika för olika stora verk men handlar i huvudsak om att 
verken skall passas in vad gäller färg och utformning samt att verken inte skall medföra 
reflexer. Vindkraftverk i grupp skall heller inte medföra en alltför störande syn. 
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Riktlinjer för placering 
 Vid ett ianspråktagande av ett område bör potentialen utnyttjas fullt ut 

 Hänsyn till landskapsbild, landskapets struktur – framför allt från utblicks-

/utsiktsplatser 

 Hänsyn till viktiga siktlinjer från befintlig bebyggelse 

 Hänsyn till vegetation och omgivande höjder 

 Verken bör studeras på olika avstånd. 
 

Riktlinjer för utformning 
 Rotorblad är antireflexbehandlade  

 Torn har heltäckande konstruktion  

 Vindkraftverk har vita, ljusgrå eller ljusgröna kulörer  

 Endast tillverkaren eller ägarens namn/logotype tillåts på vindkraftverken, ingen 

annan text eller reklam 

 Vindkraftverk i grupp skall ges samma antal rotorblad.  

 För vindkraftverk i grupp skall rotorblad rotera åt samma håll. 

 

Riktlinjer för mindre verk (gårdsverk) 
Mindre verk definieras i denna utredning som verk med totalhöjd under 35 meter. Dessa 
skall i första hand producera energi till den egna fastigheten och kan tillåtas även i 
områden som inte pekats ut som lämpliga för vindkraft. Inom verksamhetsområde kan 
mindre verk medges. Utöver ovanstående riktlinjer föreslås följande för mindre verk: 

 Bygglov kan ges trots att verket uppförs i ett område som bedöms vara olämpligt 

för vindkraft i större skala  

 Skyddsavstånd till egen bostad, fastighetsgräns, vägar och luftledningar skall vara 

minst verkets totalhöjd 

 I huvudsak enstaka verk. Inom verksamhetsområden kan flera verk etableras. 

 Ej inom eller i omedelbar närhet till detaljplanelagt område med bostäder eller 

samlad bebyggelse av bostäder 

 Verket bör inte bli ett dominerande inslag i landskapet 

 Platser med dokumenterat höga natur- och kulturvärden undviks 

 Buller- och skuggverkan överstiger inte gällande riktvärden för grannfastigheter 
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Prövning av förfrågningar 

Prövningen av vindkraftsanläggningar regleras i huvudsak av två lagar, Plan- och 
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). För att förenkla handläggning ändrades dessa 
lagar fr o m 1 augusti 2009.  
 

Miljöbalken (MB) 
 
Tillstånd 
För vindkraftsanläggningar om två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 meter 
liksom för sju eller fler verk som är högre än 120 meter krävs tillstånd enligt 9 kapitlet 
miljöbalken (MB). Länsstyrelsen handlägger prövningen. För anläggningar med mindre 
eller färre verk gäller i allmänhet anmälan till kommunen.  
 
Det finns inte längre några speciella regler för vindkraftanläggningar i vattenområden, 
men de är i princip alltid tillståndspliktiga och ska prövas enligt 9 kapitlet och 11 kapitlet 
MB. Vissa verksamheter kan också vara anmälningspliktiga enligt 11 kap MB.  
Miljödomstolen kan göra en samlad prövning med stöd av 21 kapitlet 3 § MB. Den som 
planerar ett vindkraftverk kan ta initiativ till detta. 
 
Anläggningen ska tillståndsprövas när kommunen finner att verksamheten bedöms 
medföra en betydande risk för olägenhet för människors hälsa eller för miljön, enligt 9 
kap 6 § MB. Finns områdesskydd enligt 7 kap MB skall tillstånd eller dispens sökas av 
länsstyrelsen eller i vissa fall av kommunen. Bedöms anläggningen väsentligt ändra 
naturmiljön skall samrådsanmälan göras till länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB. 
 
Tillstånd får endast ges om kommunen tillstyrker, med undantag om regeringen har gett 
tillstånd till verksamheten enligt 17 kapitlet MB. Det är därmed viktigt att en kommun, 
som är negativt inställd till en vindkraftsetablering, tydligt redogör för sin inställning så 
att inte exploatören drar på sig kostsamma prövningsprocesser i onödan. 
 
Anmälan till kommunen 
För vindkraftsanläggningar med enstaka verk högre än 50 meter inklusive rotorblad 
liksom etableringar med flera verk lämnas en anmälan in till kommunen. Detta gäller 
även för nya verk som placeras intill befintliga verk. 
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Plan- och bygglagen (PBL) 
En vindkraftetablering som kräver tillstånd enligt miljöbalken är normalt undantagen 
kravet på bygglov och detaljplan. Bygganmälan måste dock alltid lämnas in till 
kommunen senaste tre veckor före planerad byggstart enligt 9 kap PBL. 
 
Enligt 2 kap PBL skall allmänna intressen beaktas vid lokaliseringen av vindkraftverk. 
Vidare ställs olika krav, t ex tekniska egenskapskrav, på anläggningarna enligt 3 kap 
PBL. 
 
Detaljplan 
Kommunen har möjlighet att kräva detaljplan för en etablering då vindkraftverk ska 
uppföras inom områden där det råder stor efterfrågan på mark enligt 5 kap §1, PBL. Detta 
gäller även för vindkraftsetablering av olika markägare. I övrigt finns inte krav på 
detaljplan för vindkraftverk. En detaljplan kan ge rättighet att uppföra ett vindkraftverk 
men ändrar inte behov för anmälan eller tillstånd enligt MB. 
 
Bygglov 
För vindkraftverk som inte kräver tillstånd enligt miljöbalken krävs normalt bygglov 
enligt 8 kap 11 eller 12 §, PBL.  
 
Små verk utan bygglov 
Mycket små verk är undantagna kravet på bygglov.  
 
Bygglov krävs ej under förutsättning att verket inte är högre än 20 meter över markytan, 
placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är minst lika med kraftverkets höjd 
över marken, inte monteras fast på en byggnad och inte har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter enligt 8 kap §2, PBL. 
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Sammanställning av prövningsgång 
Beroende på vindkraftverkets eller anläggningens sammanlagda uteffekt gäller olika 
regler för prövning. Miljötillståndsfrågor sköts av Södertörns Miljö- och 
hälsoskyddsförbund (SMOHF) på uppdrag av Nynäshamns, Tyresö och Haninge 
kommuner.  
 
Havsbaserad vindkraft belägen utanför territorialgränsen prövas av regeringen i enlighet 
med lagen om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen. 
 
Antal Totalhöjd Prövning Lag 
    
2 eller fler högre än 

150 m 
Ansökan om miljötillstånd till länsstyrelsen.  
Bygglov krävs ej. 
 
Gäller även vid etablering i vatten.  
Gäller även etableringar som bedöms medföra 
betydande olägenhet eller betydande miljöpåverkan. 

MB 

  
7 eller fler högre än 

120 m 
 

    
    
1 högre än 

50 m 
Miljöanmälan till SMOHF. 
Ansökan om bygglov till stadsbyggnadsnämnden. 

MB 

  PBL 
2 eller fler lägre än  

50 m 
 

    
    
1 20-50 m 

 
Ansökan om bygglov till stadsbyggnadsnämnden. 
 
Gäller även för verk med en rotordiameter över 3 m, 
verk placerade inom sin höjd från fastighetsgräns och 
verk fast monterade på byggnad. 

PBL 

    
    
1 lägre än  

20 m 
Ingen anmälan eller lov krävs. 
 
Gäller ej för verk med en rotordiameter över 3 m, verk 
placerade inom sin höjd från fastighetsgräns och verk 
fast monterade på byggnad. 

PBL 
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