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1. Inledning
RWE Renewables Sweden AB (RWE) är världens fjärde största aktör inom vindkraft (undantaget Kina) och är verksamt på fyra kontinenter. Bolaget är baserat i Tyskland och under 2019 förvärvades E.ON:s förnybara bolagsdel och
därmed har RWE etablerat sig på den skandinaviska marknaden. Det svenska
huvudkontoret ligger i Malmö.
Tillsammans med markägarna undersöker RWE sedan en tid tillbaka möjligheterna att bygga en ny vindkraftsanläggning på fastigheten Gräsås 1:5>3 i
Halmstads kommun, 9 km norr om Oskarström och 7 km sydväst om Torup.
Området som är ca 230 hektar stort och bedöms kunna rymma ca 7 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter.
Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva den föreslagna etableringen samt förutsedd omgivningspåverkan.
RWE samråder inledningsvis med berörda myndigheter och därefter med närboende och allmänhet. Syftet med samrådet är att informera om den föreslagna vindparken och inhämta synpunkter inför fortsatt projektering. De synpunkter som RWE får in under samrådet är värdefulla för projektet och kommer, tillsammans med annat utredningsmaterial, att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling och kommande miljökonsekvensbeskrivning.

1.1 Administrativa uppgifter
Sökande:

RWE Renewables Sweden AB

Adress:

Pildammsvägen 6B
211 46 Malmö

Verksamhetskod:

B 40.95

Fastigheter:

Gräsås 1:5
Stämmilt 1:2

1.2 Vindkraft som energikälla
Vinden är en fri, outsinlig och förnybar energikälla. En övergång till energiproduktion med vindkraft istället för fossila bränslen minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen såsom växthusgaser och svaveldioxid som bidrar till en ökad
försurning av mark och vatten. Vindkraft utgör en av de främsta möjligheterna
till en ökad andel förnybar energiproduktion i Sverige och passar väl in i det
svenska energisystemet.
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1.3 Vindkraftens miljönytta

Ett vindkraftverk är normalt i drift vid vindhastigheter på ca 4-25 m/s, vid
högre vindhastigheter stängs verket automatiskt av p.g.a. stort mekaniskt slitage. Ett modernt landbaserat vindkraftverk producerar el mellan 80-90 procent av årets timmar. Efter ca 8 månader i drift har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som krävs för att tillverka det.1 Den totala energi som
går åt för att bygga ett vindkraftverk motsvarar ca 1 procent av den totala
energi som verket producerar under sin livslängd. Dagens vindkraftverk har en
livslängd på cirka 25-30 år. Med åtgärder för att förlänga livstiden bedöms
verken i framtiden kunna hålla längre, uppemot 30-35 år. Efter nedmontering
kan marken till stora delar återställas och materialet till vindkraftverket återvinns i så stor utsträckning som möjligt.

Se till exempel information på Svensk Vindenergis hemsida: https://svenskvindenergi.org/vindkraft/fragor-och-svar-om-vindkraft#_Toc486413107,
hämtad
2020-11-11.
1
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2. Tillståndsprocessen
Den aktuella vindparken förtecknas enligt miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251) som en miljöfarlig verksamhet (enligt verksamhetskod 40.90) och
ska prövas enligt bestämmelserna i 9 kap miljöbalken (MB). Det innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram i ett samrådsförfarande av
den som avser att bedriva verksamheten, vilket i detta fall är RWE.
Prövningsmyndigheten slutför miljöbedömningen vid tillståndsprövningen. Tillståndsprövande myndighet är miljöprövningsdelegationen i Hallands län.

2.1 Samråd

Föreliggande handling utgör underlag för avgränsningssamråd, som enligt bestämmelserna i 6 kap.
30 § miljöbalken (1998:808) ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som
kan antas bli särskilt berörda av verksamheten,
samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd
av verksamheten.
Samråd med Länsstyrelsen i Hallands län och berörda kommuner genomfördes i mars 2020. Samrådet med allmänhet och närboende genomförs digitalt under perioden december 2020 till och med
januari 2021.
Fotomontage och siktanalys kommer tas fram för
att illustrera vindparkens synlighet i landskapet.
Dessa kommer att finnas tillgängliga under det digitala samrådet. En samrådsinbjudan skickas per
post till fastighetsägare och närboende inom 3 km
från projektområdet. Vidare annonseras information om projektets samråd i lokaltidningar.
Under samrådsperioden kan synpunkter inlämnas
skriftligen. Dessa synpunkter kommer att biläggas i
sin helhet till ansökan som slutligen skickas till länsstyrelsen. Som nämnts tidigare kommer synpunkterna även, tillsammans med annat utredningsmaterial, att ligga till grund för projektets fortsatta utveckling och kommande miljökonsekvensbeskrivning. Skriftliga synpunkter lämnas senast
den 31:e januari 2021 till ola.trulsson@wsp.com eller nedanstående adress:
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Figur 1. Ansökningsprocessens steg

WSP Sverige AB
Att: Ola Trulsson
Box 574
201 25 Malmö
Vidare finns det möjlighet att kontakta oss för frågor om den planerade vindparken. Du når oss under arbetstid fram till den 31:e januari 2021 på nedanstående kontaktinformation:
Frågor om vindpark Gräsås:
Ola Trulsson
Ola.trulsson@wsp.com
tel: 010-722 62 94

Frågor om RWE och vindkraft:
Frida Godet, RWE
frida.godet@rwe.com
tel: 070-332 85 48

Telefontid finns även speciellt avsatt onsdagen den 9:e december mellan kl 10
och 20 samt den onsdagen den 20:e januari mellan kl 10 och 20.
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3. Projektbeskrivning
RWE har för avsikt att pröva möjligheten att bygga upp till sju vindkraftverk i
området ca 4 km nordost om det lilla samhället Gräsås med en sammanlagd
effekt av uppskattningsvis 30-50 MW. Området består i huvudsak av produktionsskog med inslag av sumpskog, myrar, mindre vattendrag och hyggen.
Markhöjden uppgår på de högsta platserna till ca 185 m.ö.h.
Vindkraftverken är tänkta att ha en totalhöjd på maximalt 200 meter, men kan
behöva begränsas p.g.a. luftfartsrestriktioner i området. Utifrån vad som
framkommer under bl.a. samrådsförfarandet och utredningar inom ramen för
MKB kommer en mer detaljerad projektutformning att tas fram.
I översiktskartan i figur 2 nedan redovisas möjliga positioner för vindkraftverken. RWE har för avsikt att ansöka om fri placering av vindkraftverk inom vissa
givna ramar, men i praktiken är en begränsad yta av projektområdet byggbar.
Först när alla nödvändiga inventeringar och utredningar är gjorda kan den
slutliga byggbara ytan inom projektområdet bestämmas mer noggrant.

Figur 2. Översiktskarta och preliminära placeringar.
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Mätning av vindpotentialen kommer att genomföras med en vindmätningsmast som planeras att uppföras i slutet på december 2020.

3.1 Utformning

I detta kapitel redovisas i stora drag hur utbyggnaden är tänkt att utformas
och genomföras, utifrån idag kända förhållanden.

Vindkraftverk

Området bedöms rymma upp till sju vindkraftverk, utan att rekommenderade
begränsningsvärden för ljud och skuggor vid bebyggelse överskrids. Ett avstånd på minst 1000 m kommer att hållas till bostäder och fritidshus.
Huvudkomponenterna i ett vindkraftverk består av ett torn, ett maskinhus innefattandes växellåda, generator och transformator samt en rotor med tre rotorblad, se principskiss i figur 3.

Figur 3. Principskiss över vindkraftverk.

En tänkbar modell av vindkraftverk är i dagsläget Vestas V150 med en rotordiameter om 150 meter och en effekt om 6 MW. Den tekniska utvecklingen
inom branschen går mycket snabbt vilket innebär att framtiden kan medge
ännu högre effekter och större rotorer, se illustration i figur 4.
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Figur 4. Illustration över vindkraftverkens utveckling från tidigt 1980-tal och bedömd utveckling fram till 2022.

Den maximala totalhöjden planeras till 200 m (torn + halva rotordiametern)
men kan också bli något lägre (180 m) p.g.a. restriktioner i området som beror
på luftfarten. Detta kommer att utredas närmare i dialog med Luftfartsverket
och Halmstad Airport.

Tillfartsvägar
För att etablera och driva en vindkraftsanläggning krävs tillfartsvägar av god
kvalitet till samtliga planerade vindkraftverk. Bredden på tillfartsvägar bör
uppgå till 5-6 meter för att säkerställa tillgängligheten, se figur 5. Kurvradier
upp till cirka 50 meter kan behöva friläggas. I projektområdet finns ett antal
befintliga vägar, vilka med fördel kan användas som tillfartsvägar efter eventuell breddning och förstärkning.
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Figur 5. Principskiss över vägbyggnation.

Det bedöms dock vara nödvändigt att även anlägga nya tillfartsvägar. Slutlig
utformning och lokalisering av tillfartsvägar kommer att fastställas utifrån hur
projektet i övrigt utformas, varvid det kommer att göras en detaljprojektering
avseende tillfartsvägar. Preliminära verkspositioner och vägdragning redovisas i figur 6.

Fundament

Vindkraftverken kommer att förankras i fundament. Beroende på rådande
geotekniska och hydrologiska förutsättningar finns olika tekniska lösningar.
Vanligast vid sådana markförhållanden som råder i etableringsområdet är
gravitationsfundament av betong.

Ytanspråk

Förutom en yta om ca 1000 m2 som behövs runt respektive fundament behövs även en kranplats i anslutning till varje etablering. En yta på ca 30005000 m2 kommer att friläggas och jämnas till. Denna yta kommer även användas som arbets- och upplagringsyta.

Elnätsanslutning
Vindkraftverken kommer att anslutas till det allmänna elnätet. E.ON Energidistribution är nätägare i området och en diskussion pågår om hur elnätsanslutningen kan utformas. I projektområdet kommer ett internt uppsamlingsnät att
anläggas.
Kablar kommer i största möjliga mån att grävas ned vid sidan av nybyggda
vägar för att minska det totala ingreppet.
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Figur 6. Kartan visar möjliga positioner av vindkraftverk samt preliminär vägdragning.
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4. Förutsedda miljöeffekter
Detta kapitel innehåller en kortfattad redovisning över den positiva och negativa påverkan utbyggnaden kan förväntas ge upphov till. Observera att tillståndsansökan och MKB kommer att innehålla en betydligt mer djupgående
utredning än den som ges nedan.

4.1 Positiva miljöeffekter

Utbyggnaden av Gräsås kommer att ge ett bidrag av miljövänlig och förnybar
el i energisystemet. Sju vindkraftverk förväntas producera ungefär 70 GWh,
vilket är ett tillskott motsvarande det årliga behovet av hushållsel för ca 14
000 villor.2
Om vindkraften ersätter fossileldad kraftproduktion kommer denna att medföra minskade utsläpp av bland annat koldioxid, svavel- och kväveoxider. 1
GWh vindkraft minskar utsläppen av koldioxid med cirka 670 ton, vilket för
hela den planerade vindparken ger cirka 46 900 ton minskade utsläpp per år.
Dessa minskade utsläpp kan indirekt medföra att de negativa effekterna av
växthuseffekt, försurning och övergödning av mark och vatten reduceras.

4.2 Ljud- och skuggpåverkan

Projektet kommer att utformas så att Naturvårdsverkets begränsningsvärde
avseende ljud vid bostäder, 40 dB(A), samt Boverkets rekommendation avseende rörliga skuggor vid bostäder, 8 h/år inte överskrids.
Ljud- och skuggberäkningar för den preliminära parklayouten som redovisas i
detta samrådsunderlag kommer att presenteras under det digitala samrådet.
Både ljud- och skuggberäkningarna motsvarar i övrigt ett värsta fall-scenario
och inkluderar även de närliggande befintliga vindkraftverk som är i drift idag.
RWE:s bedömning är att rekommenderade begränsningsvärden för ljud och
skuggor kommer att kunna innehållas.

4.3 Visuell påverkan

Vindkraftverk placeras med fördel på höjdpartier för att nå optimala vindförhållanden. Detta, tillsammans med det faktum att det handlar om höga konstruktioner, medför att vindkraftsetableringar ofta ger upphov till en väsentligt
förändrad landskapsbild i närområdet och i vissa fall även på längre avstånd.
Denna förändring kommer att illustreras närmare genom fotomontage i kommande MKB. Fotomontage som visar den preliminära parklayouten som presenterats i samrådsunderlag redovisas även under det digitala samrådet.

Räknat på årlig en förbrukning om 5 000 kWh hushållsel per villa. Se till exempel statistik från Energimarknadsbyrån: https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-kostnader/elkostnader/elforbrukning/normal-elforbrukning-och-elkostnadfor-villa/, hämtad 2020-11-11.
2
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Alla vindkraftverk som uppförs skall förses med hinderbelysning i enlighet med
gällande föreskrifter. Hinderbelysningen i sig kan ge upphov till visuell påverkan
gentemot omgivningen. För vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 150
meter består hindermarkeringen av en toppmonterad belysningsanordning
som utsänder vitt högintensivt (100 000 cd) blinkande ljus under dagtid samt
i gryning och skymning. Gällande föreskrifter medger att den dimmas ned
(2000 cd) nattetid. Vid tidpunkten för framtagandet av detta samrådsunderlag känner inte RWE till någon tillåten och etablerad teknik på den svenska
marknaden för att ytterligare reducera effekterna av hinderbelysningen.

4.4 Påverkan på natur-, kultur- och friluftsvärden

Genom att i ett tidigt skede identifiera de värden som finns inom och i anslutning till projektområdet kan största möjliga hänsyn tas vid en vindkraftsetablering.

Naturvärden
Närmaste naturreservat är beläget ca 1,5 km från projektområdet. Närmaste
riksintresse för naturvården är ett litet område beläget ca 3,5 km nordnordost
om projektområdet, se figur 7 och tabell 1. Här redovisas även andra Naturreservat och Natura 2000-områden inom 5 km från projektområdet.
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Figur 7. Riksintressen och områdesskydd inom 5 km från vindkraftsområdet
Tabell 1. Riksintressen och områdesskydd inom 5 km från vindkraftsområdet. Numreringen
härleder till numrering i figur 7.

Namn

1
2
3
4
5
6

Typ av skydd

Skyddade områden enligt 7 kap
Bohult
Naturreservat
Skårebo
Naturreservat
Övraböke
Naturreservat, Natura 2000
GetaNaturreservat
bäcken
SkrockeNaturreservat, Natura 2000
berg
Riksintressen
Ivås
Naturvård

Avstånd från
vindkraftsområde
1,5 km
1,5 km
2,6 km
3,3 km
4,5 km
3,5 km

Inuti projektområdet finns ett antal övriga registrerade naturvärden samt en
nyckelbiotop, se figur 8. En naturvärdesinventering i fält gjordes under 2017
14

som identifierade ytterligare naturvärdesobjekt inom området. Dessa är framförallt knutna till våtmarker och vattendrag och kommer att tas hänsyn till i den
fortsatta projektutvecklingen.
Genom att undvika ingrepp inom de mest värdefulla områdena samt vidtaga
förebyggande åtgärder för att minimera påverkan på hydrologin kan anläggningsarbeten göras med så lite negativ inverkan på den lokala naturmiljön som
möjligt.

Figur 8. Naturvärden inom projektområdet.

Fåglar och fladdermöss

Under 2017 gjordes inventeringar av fågel i området i form av linjetaxering,
spelflyktsinventering av rovfågel och skogshönsinventering. Dessa indikerade
på en vanlig artförekomst överlag i området med hänsyn till miljö och årstid,
men en relativt stor förekomst av tjäder och orre med därtill hörande lämpliga livsmiljöer. Ormvråken var den mest förekommande rovfågeln. Det gjordes inga observationer av kungsörn eller havsörn och det fanns inga kända
häckningar i närheten.
Under februari till mars 2020 gjordes ytterligare en inventering av spelflygande rovfågel, i detta fall örn. Inte heller under denna inventering gjordes
15

några observationer som indikerar att häckning pågick inom eller i anslutning
till projektområdet. Det gjordes inte heller några observationer som antyder
att örnrevir förekommer i närheten av projektområdet. Vidare förnyades inventeringen av skogshöns under april månad 2020. Under denna noterades
en spelplats för tjäder och en för orre. Båda var små med ensamspelande
tuppar.
Utöver vad som nämnts ovan kommer uppdaterade inventeringar avseende
rovfåglar andra än örn, nattskärra och lom ligga som underlag till den kommande MKB:n.
Fladdermöss inventerades också under 2017 med slutsatsen att det finns
s.k. högriskarter inom och nära området men att aktiviteten är låg-medellåg.
Effektiva försiktighetsåtgärder för att minska en eventuell påverkan på en
fladdermösspopulation finns att tillgå i form av styr och reglerteknik i ett vindkraftverks maskinvara.

Kulturvärden

Det finns inte några riksintresseområden för kulturmiljö, eller liknande utpekade kulturmiljöintressen inom 5 km från området. Inuti området har det identifierats en känd fornlämning, en Fossil åker nära Stämmilt, se figur 9. En kulturmiljöinventering kommer att genomföras i samband med framtagande av
MKB.
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Figur 9. I dagsläget kända kulturvärden inom projektområdet.

Friluftsvärden

Det finns inga områden som är utpekade som viktiga för turism och friluftsliv i
närheten av projektområdet. I omgivningarna bedrivs dock jakt och området
används även i måttlig utsträckning för rekreationsaktiviteter såsom strövande, bär- och svampplockning etc. Fiske förekommer i de närliggande sjöarna.

4.5 Påverkan på övriga värden

Projektet ligger inom ett ”stort opåverkat område” enligt Halmstads kommuns
översiktsplan. Området börjar norr om Slättåkra och sträcker sig till Falkenbergs kommuns och Hylte kommuns gränser. Motivet bakom det utpekade
stora opåverkade området är främst att värna de areella näringarna och vindkraftsetablering bedöms vara möjlig inom delar av området (Halmstads kommun, Framtidsplan 2030, 2015-01-05, s. 167).
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4.6 Kumulativa effekter

Kumulativa effekter uppstår när en eller flera verksamheter är lokaliserade
nära varandra och tillsammans kan påverka omgivande miljö. I vindkraftens
fall är det närliggande vindkraftsetableringar som kan bidra till kumulativa effekter. En kumulativ effekt med negativ miljöpåverkan kan bestå av ökad ljudoch skuggspridning samt en ökad landskapsbildpåverkan. För att ljud och
skuggor från två eller flera vindkraftsetableringar ska inverka på varandra
krävs ett inbördes avstånd om högst 1-2 kilometer. Kumulativa effekter är beroende av omgivande terräng och hur långa siktlinjer som finns.
I dagsläget finns ett flertal vindkraftverk runtom den planerade vindparkens
närhet som skulle kunna ge upphov till kumulativa effekter. Förutom vad som
redan framkommit vad gäller ljud- och skuggpåverkan kommer kumulativa effekter som skulle kunna uppstå att utredas vidare under arbetet med kommande MKB.
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5. Projektets fortsatta planering
Detta kapital innehåller information om projekts återstående arbete och framtida planering.

5.1 Utredningar

Följande utredningar har genomförts eller kommer att genomföras och presenteras i kommande MKB:
• Fågelinventeringar
• Fladdermusinventering
• Naturvärdesinventering
• Arkeologisk utredning
• Siktanalys
• Skugga
• Ljud
• Hydrogeologisk utredning

5.2 Preliminär innehållsförteckning i MKB

Nedanstående är ett förslag till innehållsförteckning i kommande MKB. Dispositionen kan komma att ändras under arbetets gång.
Tabell 3. Förslag till innehållsförteckning i kommande MKB

Kapitel
1
2
3
4
5
6
7
8
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Icke teknisk sammanfattning
Inledning och administrativa uppgifter
Beskrivning av tillståndsprocessen och samrådsförfarandet
Utformning av MKB och metod för bedömning av miljöeffekter
Metod för miljökonsekvensbeskrivning
Alternativutredning
Beskrivning av området och rådande förutsättningar
Vindparkens utformning
Miljöeffekter
• Planförhållanden
• Pågående markanvändning
• Riksintressen
• Naturmiljö
• Hydrologi
• Kulturmiljö
• Fåglar
• Fladdermöss
• Friluftsliv och rekreation
• Landskapsbild
• Ljud
• Skuggor
• Hushållning med material, råvaror och energi

•
•
•
•
9
10
11

Risk och säkerhet
Klimatpåverkan
Avveckling
Kumulativa effekter

Samlad bedömning
Redovisning av medlemmarnas sakkunskap
Litteraturförteckning

5.3 Den fortsatta processen

Nedan följer en översiktlig tidplan för det fortsatta arbetet. Tidplanen kan
komma att revideras under arbetets gång.
Tabell 2. Tidplan

Aktivitet

När

Samrådsinbjudan skickas till allmänheten
samt annonsering i lokala tidningar
Digitalt samråd för allmänheten

dec 2020

Samrådsyttrande ska vara oss tillhanda
Miljökonsekvensbeskrivning tas fram
Ansökan är planerad att lämnas in
Ansökan hanteras av länsstyrelsen
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dec 2020 till jan
2021
31:e jan 2021
jan till mars 2021
april 2021
från april 2021

