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Vindkraft är en miljövänlig förnyelsebar energikälla och 
Sverige har höga ambitioner när det gäller utbyggnaden 
av vindkraft. Vindförhållandena i Simrishamns kommun är 
bland de bästa i landet och det � nns ett stort intresse i 
kommunen för att bygga nya vindkraftverk. Samtidigt � nns 
många andra intressen att ta hänsyn till och värna om. 

Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan som 
aktualiseras varje mandatperiod och som tar upp 
strukturella frågor om kommunens långsiktiga planering. 
Den gällande översiktsplanen för Simrishamns kommun 
från 2001 ger riktlinjer för etablering av vindkraftverk 
i kommunen, men det � nns ett  behov av ett fördjupat 
planeringsunderlag för att kunna behandla det stora 
intresse som � nns i kommunen idag.

Syftet med detta tillägg till översiktsplanen är att redogöra 
för hur etablering av vindkraft kan påverka Simrishamns 
kommun och vilka intressen som måste beaktas när man 
bestämmer var eventuell ytterligare etablering passar 
bäst. Det är tänkt att fungera som både kunskaps- och 
beslutsunderlag, ge vägledning och visa Simrishamns 
kommuns politiska viljeyttring när sedan enskilda ärenden 
prövas. 

I inledningen beskrivs dagsläget för vindkraft i Simrishamn 
och vindkraftverks teknik, uppbyggnad och påverkan 
på framför allt människor. I nästa del redovisas andra 
intressen att ta hänsyn till först och främst bostäder. 
Analysdelen undersöker landskap, kulturmiljö och naturliv 
i Simrishamns kommun i relation till vindkraftsutbyggnad. 
Stor vikt har lagts vid upplevelsen av landskapet och 
rekreation, friluftsliv och turism. 

Därefter presenteras ett urval av områden som bedöms 
som lämpliga för vindkraftsexploatering, men även 
områden där vindkraften står i för stor kon� ikt med 
andra intressen och inte bör tillåtas. I samrådsfasen 
var antalet möjliga områden stort, men efter synpunkter 
och ställningstaganden omfattar det slutliga förslaget 5 
A-områden som lämpliga för prövning av vindkraft där det 
inte � nns starka motstående intressen redovisade. Och 5 
B-områden där det � nns motstående intressen redovisade 
som kräver särskild utredning i efterföljande prövningar.

I slutet � nns en miljökonsekvensbeskrivning och 
ett förslag på riktlinjer för framtida handläggning av 
vindkraftsärenden.

Laga KraftAntagande
höst 2011

Utställning
sommar 2011

PlanarbeteStart Samråd
vår 2011höst 2010

Inledning
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Tillägget till översiktsplan har följande huvudstruktur:
Samhällsmål för vindkraften, översiktsplanens • 
nuvarande riktlinjer, vilket intresse som � nns 
från exploatörer och hur vindkraften hanteras i 
grannkommunerna.
Vindkraftens förutsättningar: vindkraftverkens • 
storlek och utformning, anläggning och säkerhet, om 
vertikalaxlade verk, störningar i form av ljud, skuggor 
mm.
2010 års beräkning av vindresurserna i Simrishamn • 
och vilka produktionsförutsättningar det ger.
Andra intressen än vindkraft och vilka förutsättningar • 
de kan ge för vindkraftverk:  bebyggelse och tätorter 
(inklusive planerad utveckling), väg och järnväg, 
kraftledningar, luftfarten, försvaret, radio-telenätet 
och grundvatten.
Analyser  för den visuella upplevelsen av landskapet, • 
naturvärden, kulturmiljön och fritid-turism-friluftsliv 
och de be� ntliga verken i kommunen.
Förutsättningar och förslag till  ställningstaganden för • 
vindkraft till havs.
Kommunens ställningstagande till vad som är • 
fortsatt aktuellt beträffande vindkraft i gällande 
översiktsplanen och energiplan.
Utredningsområden att undersöka vidare i förhållande • 
till kommunens ställningstaganden, allmänna 
intressen och andra bedömningskriterier.
Genomgång av de 25 områdena inklusive • 
lämplighetsbedömning.
Därefter presenteras de 5 A-områdena och de 5 • 
B-områdena i mer detalj.
Miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattar den • 
miljöpåverkan vindkraftens utbyggnad kan få.
Förslag till riktlinjer för framtida handläggning av • 
vindkraftsärenden.

Detta tillägg till översiktsplanen för Simrishamns kommun, 
2001, är ett kunskaps- och beslutsunderlag för kommunens 
och länsstyrelsens prövning av vindkraftsärenden. 

I samrådet presenterades många områden som möjliga 
för vindkraftsexploatering. Med stöd av faktaunderlaget, 
de många synpunkter som kommit in under samrådet 
och efter diskussioner med kommunens politiker och 
tjänstemän är de områden som slutligen redovisas som 
lämpliga för vindkraft betydligt färre.

Ett första urval med hjälp av schablonavstånd gav 
25 områden att undersöka närmare. Efter närmare 
övervägningar presenteras slutligen 10 områden som 
bedöms som lämpliga för prövning av vindkraft. 5 
A-områden där det inte � nns starka motstående intressen 
redovisade och 5 B-områden där det � nns motstående 
intressen redovisade och som därför kräver särskild 
utredning i efterföljande prövningar. Övriga delar av 
kommunen bedöms som olämpliga för vindkraft.

Sammanfattning
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FÖRUTSÄTTNINGAR:

VINDKRAFT
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Nationellt mål för vindkraften 2020
 •  30 TWh 
 •  20 % av elkonsumtionen (2010)

Nationell produktion från vindkraft 2009
 •  2,5 TWh
 •  1,9 % av elproduktionen 

Årsproduktion från ett typverk 150 m högt
 •  Ca 7 GWh 

Simrishamn
 •  250 GWh total elenergianvändning (2008)
 • 65 GWh produktion med be� ntliga vind 
   kraftverk (2010) motsvarande 26 % av ener  
   gianvändningen.
 • ”Självförsörjning” med el enbart från vind-  
   kraft = 30-35 verk
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Landområde som ska 
undantas från ytterligare 
etableringar av vindkraftverk

VINDKRAFTSFRIA 
OMRÅDEN I ÖP 2001

Användningen av förnyelsebara energikällor är ett 
av de viktigaste medlen för att sänka våra utsläpp av 
växthusgaser och ställa om till ett mer hållbart samhälle. 
Vindkraft är förnyelsebart och från utsläppssynpunkt ett 
av de bästa energialternativen. Under hela livscykeln har 
vindkraftverket låga utsläpp, efter bara ca 8 månader har 
verket producerat lika mycket energi som det har gått åt 
att tillverka det. 

Sverige satsar stort på vindkraft. Enligt planeringsmål, 
som energimyndigheten har tagit fram, ska det 2020 � nnas 
planmässiga förutsättningar för att i Sverige producera 30 
TWh per år med vindkraft. Det innebär att � era hundra 
nya vindkraftverk behöver byggas varje år fram tills dess. 
I Sverige � nns alltså ett stort behov av möjliga områden 
för etablering av vindkraft. 
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VINDKRAFT: DAGSLÄGE

Kristianstads kommun har en vindkraftsplan som tematiskt 
tillägg till översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 
2011-09-13. Kommunen är i den indelad i A-, B- och 
C-områden. Där A står för områden som prioriteras för 

I dagsläget � nns det 16 vindkraftverk i Simrishamns 
kommun (röda prickar i kartan), som tillsammans 
producerar ca 65 GWh motsvarande 26 % av 
kommunens energianvändning (2010). Samtidigt � nns 
det ett stort intresse för ytterligare vindkraftsetableringar. 
Det � nns i kommunen många ansökningar om att 
uppföra vindkraftverk (gula prickar i kartan). Flera har 
bygglov eller har fått avslag på bygglov och ligger för 
överprövning. Ytterligare  ansökningar väntar på detta 
planeringsunderlag.

vindkraft, B som tänkbara för mindre vindkraftsetableringar 
och C för områden där kommunen kommer att vara 
restriktiv till uppförande av vindkraftverk. Mot gränsen till 
Simrishamns kommun � nns bara C-områden. 

Tomelilla  kommun har för närvarande ett 
utställningsförslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
gällande vindkraft. Av föreslagna områden för 
vindkraft är inget beläget i närheten av Simrishamns 
kommungräns.  

Ystads kommun har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
för vindkraft som antogs i februari 2011. Två av de 
föreslagna områdena ligger precis på kommungränsen till 
Simrishamns kommun. 

Dagsläge

GRANNKOMMUNERNAS VINDKRAFTSPLANERING

SIMRISHAMNS KOMMUN



VERKTYP  HÖJD
Miniverk   upp till 20 m

Gårdsverk  20-50 m
Medelsstort verk 50-150 m
Stort verk  över 150 m

Analyser och 
ställningstaganden 
avser dessa typer 
av verk
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Ett vindkraftverk består av fundament, torn, rotor med 
rotorblad och maskinhus. Tornet är oftast konformat och 
tillverkat av stål eller betong i vita eller grå nyanser. Energi 
produceras när vind sätter fart på rotorn, som är kopplad 
till en generator som alstrar elektricitet. Ett normalt 
vindkraftverk kan producera el upp till 6000 av årets 8760 
timmar. Effekten varierar beroende på vindstyrkan. 

Moderna vindkraftverk blir allt större, tystare och 
effektivare. Ett stort vindkraftverk utvinner mer energi 
eftersom det blåser mer på högre höjd. På land kommer 
antagligen många verk ha en effekt på 1-3 MW även 
framöver, eftersom transport av större verk utgör 
begränsningen. 

Ofta byggs vindkraftverk i grupp, eftersom det lönar sig 
att sprida etableringskostnaderna för bl.a. kranar på � era 
verk. Den tekniska livslängden för ett vindkraftverk är 20-
25 år, men man räknar ofta med en avskrivingsperiod på 
hälften, d.v.s. 10-15 år. När ett vindkraftverk tjänat ut kan 
det demonteras utan att lämna några större spår efter sig, 
men stora verk har stora fundament som är dyra att ta 
bort. 

ANLÄGGNING
Tornet förankras oftast i marken med hjälp av ett fundament 
av betong. Fundamentet har en diameter på ca 20-25 m 
och täcks med ett jordlager. Utöver det tillkommer 
transformatorstation, vägar, och parkeringsutrymme. 
En uppställningsplats på ca 2000 m2 krävs vid varje 
vindkraftverk.

Om man uppför � era vindkraftverk tillsammans måste de 
stå med ett visst avstånd till varandra, eftersom vinden 
bromsas upp när ett vindkraftverk utvinner energi. På land 
handlar det om ett avstånd på 4-6 rotordiameters avstånd 
mellan verken. 

Utöver ytanspråk behöver vindkraftsuppbyggnad goda 
vägförbindelser, vanligen räcker en grusväg i bra kondition, 
men ibland behöver de breddas, rätas ut och förstärkas. 

Vindkraftverket behöver närhet till elnätet, för att skicka 
iväg den producerade energin. De kräver även tillgång 
till antingen fast eller mobilt telefonnät, eftersom driften 
av vindkraftverket sköts automatiskt av en dator och 
övervakas med hjälp av fjärrkontroll. 

SÄKERHET
Olycksrisken kring vindkraftverk handlar framför allt om 
risken för att delar eller hård snö och is ska falla ner, vilket 
är väldigt sällsynt. Hög teknisk kvalitet och regelbunden 
service gör sannolikheten för olyckor liten. Man kan 
utrusta verket med sensorer som stannar kraftverket när 
det är risk för nedisning. Varningsskyltar i områden där 
allmänheten rör sig kan också vara en säkerhetsåtgärd.

Det � nns ingen lagstiftning om något generellt 
säkerhetsavstånd till vindkraftverk och riskbedömningen 
bör göras lokalt, men det är lämpligt att det � nns ett 
riskavstånd till t.ex. platser där människor ofta vistas och 
till byggnader. 

Vindkraftverk

VINDKRAFTVERK
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Vertikalaxlade vindkraftverk är en ny typ av verk, som just 
nu är i ett tidigt utvecklingsstadie. Förhoppningar � nns att 
de ska � nnas i produktion 2015. 

Vertikalaxlade vindkraftverk kommer ha ungefär lika höga 
torn som dagens storskaliga verk, men totalhöjden blir 
något lägre då vingarna har ett helt annat utseende. 

Förhoppningarna för vertikala vindkraftverk är att de 
kommer ha lägre investerings- och driftskostnader. De har 
enklare konstruktion och är robustare och kommer därför 
ha färre driftsstörningar och därmed större årsproduktion. 
Vertikala vindkraftverk kan ställas tätare i grupp, eftersom 
de är mindre känsliga för turbulens. De kommer alltså 
kunna ta mindre arealer i anspråk (kan producera mer el på 
mindre yta). De kräver även mindre vägar, monteringsytor 
och grundläggning, eftersom de är lättare.

En annan viktig aspekt med vertikala verk är att de har en 
lägre ljudnivå, vilket gör att det acceptabla avståndet till 
bostäder kan vara mindre. 

Verken är dock i samma storleksklass som de nu vanliga 
verken och kommer vara ett nytt inslag i landskapet av 
liknande karaktär. De analyser som görs för lämplighet/
olämplighet för vindkraftverk i Simrishamns landskap 
gäller även för vertikalaxlade verk, men avstånd till 
bostäder och mellan verk o.dyl. kan behöva justeras.

I Simrishamns kommun kommer de stora vindkraftverken 
att ha en höjd på ca 130-150 m, den högre  höjden när 
verken måste komma upp en bit över skogen och den 
lägre på slätten.

Ett vindkraftverk i den storleksordningen har en effekt 
på ungefär 2 MW och kan varje år minst :

Utvinna ca 5000 MWh (hushållsel till minst 1000 villor)• 
Minska brytningen av kol med knappt 2000 ton• 
Minska utsläpp av koldioxid med ca 5000 ton• 

VERTIKALAXLADE VINDKRAFTVERK

TYPMODELL FÖR 2MW VINDKRAFTVERK
Maximal storlek på verk som bör tillåtas i Simrishamns kommun.
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Ljud
Från vindkraftverk alstras två olika typer av ljud:
Maskinellt ljud – ljud från vindkraftverkets maskinhus. 
I de vindkraftverk som byggs idag har dessa ljud starkt 
begränsats. För att höra detta ljud från ett modernt 
vindkraftverk måste man be� nna sig nära verket.
Aerodynamiska ljud – de ljud som uppstår på grund av 
bladens rotation, främst vid bladspetsarna. 

Ljudnivån avtar med avståndet från vindkraftverket. Vilket 
avstånd det handlar om beror på vindriktningar, terräng 
och växtlighet. Undersökningar visar att faktorer som 
om vindkraftverket syns eller inte samt uppfattningen 
om vindkraftens påverkan på landskapet har betydelse 
för hur mycket man störs av ljudet. Det � nns regler för 
vilka ljudnivåer som är tillåtna vid bebyggelse. Som praxis 
används max 40 dB(A) vid bostad (vid vindhastighet 8 m/s 
på 10 m höjd).

Skugga
Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som 
rör sig snabbt och kan skapa irritation. Skuggorna är 
uppfattbara även på ca 1,5 km avstånd, men då bara som en 
diffus ljusförändring. Enligt Boverkets rekommendationer 
bör skuggtiden ej uppgå till mer än 8 timmar per år och 
maximalt 30 min på en och samma dag vid ett bostadshus. 
Dessa värden är riktvärden och inte gränsvärden och 
verken placeras normalt så att rekommendationerna inte 
överskrids. Om en bostadsfastighet får mer än 8 timmar 
skuggtid per år, och denna inträffar under tider som 
boende uppfattar som störande, kan man reglera bort den 
drifttiden så att riktvärdet hålls.

Vindkraftverk är ett nytt, storskaligt inslag med en 
modern industrikaraktär som påverkar landskapet både 
på nära och långt håll. Framför allt påverkar de höga 
verken landskapsvyer och upplevelsen av landskapet och 
naturen.

Landskapsbilden är en viktig faktor i Simrishamns 
kommun. Den varierade och säregna karaktären har gjort 
området populärt både som boendemiljö och besöks- 
och turistmål. Därför är det viktigt att noga behandla 
den påverkan vindkraftsetablering kan ha på naturen, 
landskapet och hela områdets karaktär.

Ekonomi
Etablering av vindkraftverk innebär stora ekonomiska 
investeringar. Ett verk kostar ca 32-35 miljoner kr att bygga, 
på slätten blir det 2-3 miljoner kr billigare då tornet kan 
vara lägre. Arrendesummor till markägare kan uppgå till 
uppemot ett par hundratusen kr/år. Ersättning utgår även 
vid byggande av tillfartsvägar etc. Delaktighet är viktigt 
för en positiv inställning till uppförandet av vindkraftverk, 
därför erbjuder många vindkraftbolag ersättning även till 
grannar och närboende. Uppskattningsvis innebär de 
goda vindlägena i kommunen att driftsintäkterna under 
ett verks livslängd blir ca 75-105 miljoner kr.

När man planerar för vindkraft � nns det många olika saker 
att ta hänsyn till. Det � nns faktorer som gör vissa områden 
mycket olämpliga för vindkraftverk, t.ex. bostäder, 
fornlämningar eller höga natur- och friluftsvärden. 
Dessutom måste man ta hänsyn till den påverkan som 
vindkraftverk har på sin omgivning. Dels handlar det om 
en direkt påverkan, t.ex. i form av buller, skuggor och 
annan visuell störning. Men det handlar även om en 
indirekt påverkan, t.ex. hur vindkraftverken påverkar, och 
kanske stör, landskapsbilden. 

Re� exer
Turbinbladen (vingarna) på äldre vindkraftverk målades 
med en färg som kunde medföra att solljuset re� ekterades i 
dessa när det var tillräckligt starkt. På dagens vindkraftverk 
målas turbinbladen med antire� exfärg för att så långt som 
möjligt minimera risken för re� exer.

Ljus
Vindkraftverk på 45-150 meters höjd ska markeras med 
blinkande rött medelintensivt ljus under skymning, gryning 
och mörker. Verk över 150 m ska markeras med blinkande 
högintensivt ljus. Det kan störa boende både dag- och 
nattetid, något som måste beaktas.

DIREKT PÅVERKAN

INDIREKT PÅVERKAN

Vindkraft: påverkan
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Om verk placeras i grupper istället för utspridda 
som enstaka verk koncentreras vindkraftverken till 
färre områden och större delar av landskapsvyer och 
kulturmiljöer förblir utan vindkraft. Placeringen i grupp gör 
även att verken upplevs som en egen avgränsad karaktär i 
landskapet och inte som ett enskilt objekt. Det är dessutom 
mer ekonomiskt att etablera grupper än enstaka verk. 

I utformningen av grupper föredrar man oftast enkla 
geometriska formationer. Avståndet mellan verken inom 
grupperna behöver vara ca 450 m för att utnyttja vinden 
optimalt. Alltför stora grupper av vindkraftverk kan dock 
påverka landskapet för mycket.  Landskapspåverkan får 
vägas mot den energiproduktion man eftersträvar.

Om grupper av vindkraftverk står nära varandra kan de 
läsas som sammanhängande områden. Länsstyrelsen 
i Skåne har tidigare rekommenderat ett avstånd på 3-5 
km mellan grupper. Men de menar också det är de lokala 
förutsättningarna (t.ex. storlek på grupp, exponering i 
landskapet, topogra� ) som är avgörande och lämpligt 
avstånd kan vara kortare eller längre. 

GRUPPERING AV VERK
Tillsammans ger alla faktorer som påverkar området kring 
vindkraftverk en komplex och svåröverskådlig bild. Den 
varierar dessutom mycket från plats till plats, beroende på 
landskapstyp, topogra�  och väderförhållanden. Samtidigt 
varierar även människors upplevelse av vindkraftverk  i 
närmiljön mycket. Vissa tycker att vindkraftverk är ett 
positivt inslag i landskapsbilden, som signalerar en bild av 
ett miljövänligt och framtidsorienterat samhälle. Andra har 
mer negativa upplevelser av vindkraftverk. De upplever 
att utsikten från tomten blir förstörd, att bullret stör 
nattsömnen, det � nns frågor kring eventuella hälsorisker 
osv. 

Alla olika typer av upplevelser är viktiga att ta hänsyn till. 
Därför är det viktigt att man i den efterföljande prövningen 
av vindkraft, när varje aktuellt område studeras i detalj, 
gör en korrekt sammanvägning av olika intressen och 
faktorer. Där är den samlade upplevelsen en viktig del, så 
att slutresultatet blir så bra som möjligt. 

SAMLAD UPPLEVELSE
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Vindstryka anges i m/s och varierar mycket på olika platser 
och med höjden över marken. Vindkraftverk utvinner 
energi vid vindhastigheter på 4-25 m/s. Vindens potentiella 
effekt ökar teoretiskt med kvadraten på vindhastigheten, 
alltså kan små skillnader i vindhastighet innebära att man 
får ut mycket mer energi. Dessutom ökar vinden olika fort 
med höjden beroende på hur terrängen ser ut. Generellt 
är vindgradienten brantare i rå terräng (t.ex. skog) än 
vad den är i slättlandskap, d.v.s. vinden ökar snabbare 
med höjden i skog än på slätten. För att kunna göra en 
produktionsuppskattning utan alltför stora osäkerheter 
krävs lokala vindmätningar.

Generellt är det väldigt goda vindförhållanden i 
Simrishamns kommun, även om spannet från bästa till 
sämsta läget är ganska stort (6,1-7,9 m/s i årsmedelvind 
72 m över nollplanet). Den undre gränsen för genomsnittlig 
vindhastighet som ger en lönsam elproduktion varierar 
med elpriset och en mängd andra faktorer, inte minst 
teknikutvecklingen, men i Sverige brukar man ange 
ungefär 6,5 m/s som gräns. Det är bara ett mycket litet 
område i norra kommunen som ligger under 6,5 m/s i 
årsmedelvind. I produktionsmöjligheter (och därmed 
lönsamhet) är det mycket stor skillnad på lägen med 
vindhastigheter på 6,1 m/s och 7,9 m/s.

höjd

vindhastighet

d
h

h

h

h

Nollplansförskjutningen= 
upplevda marknivån för 
vindens gränsskikt Vindkraftverket  

måste komma upp 
ungefär tre gånger 
vegetationens höjd.

Vindstyrkor VINDFÖRUTSÄTTNINGAR I SIMRISHAMN
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Vindkraftsproduktion i olika områden,
ett exempel för ett 2 MW verk

Produktion: 7000-7400 MWh/år

Produktion: 6700-7100 MWh/år

Produktion: 6500-6900 MWh/år

Produktion: 5100-5500 MWh/år
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ÅRSMEDELVIND I SIMRISHAMNS KOMMUN
72 M ÖVER NOLLPLANET
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FÖRUTSÄTTNINGAR:

ANDRA INTRESSEN
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Ett avstånd krävs mellan vindkraftverk och bostäder för 
att säkerställa rimlig ljudnivå, skuggförhållanden och 
eventuell visuell störning. Därför utgör bostäder och 
verksamheter den enskilt största begränsningen för 
utbyggnad av vindkraft.

I förslaget används 500 meter, ett ganska vedertaget 
schablonavstånd som har koppling till de avstånd som 
normalt krävs med hänsyn till buller och andra påtagliga 
störningar. Genom att använda det avståndet kan man 
göra ett urval av områden som kan vara tänkbara för 
vindkraft. Man får en ganska sann bild av vilka områden 
det � nns skäl att se närmare på för etablering av vindkraft 
och samtidigt väga vindkraften mot andra intressen. 

Det ska understrykas att vilket avstånd till bostäder som 
kan tillåtas prövas från fall till fall i samband med senare 
tillståndsprövningar. De möjliga områdena skulle även 
kunna utökas, t.ex. om byggnader upphör att användas 
som bostad.

När intresse � nns och man börjar detaljprojektera måste 
områdena studeras närmare och avstånden justeras 
efter buller- och skuggberäkningar. Varje situation måste 
bedömas enskilt och mer noggrant. Betydligt större 
avstånd än 500 m kan behövas med hänsyn till känslan 
av störning på grund av hur stor del av blickfånget i 
landskapet som verken upptar. Man behöver även ta 
hänsyn till väderstreck och utblickar.

För att kunna peka ut områden som kan vara lämpliga för 
vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra 
motstående intressen. En grundläggande avvägning 
är den gentemot boende och bostäder som redovisas 
främst i detta kapitel. De � esta andra intressena är av 
allmän karaktär, somliga av dem är riksintressen som inte 
påtagligt får skadas. I detta kapitel redovisas en del av de 
allmänna intressena:
• Väg, järnväg, kraftledningar
• Försvaret
• Luftfart
• Radio- och telenät
• Grundvatten

I nästa kapitel, Analyser, redovisas andra allmänna 
intressen: landskapliga värden, natur- och kulturvärden, 
turism och friluftsliv.

Bebyggelse och tätorter
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Kartmaterial från Ystads kommun har efterfrågats, 
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det inte kan redovisas i rapporten.
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för bostäder enl. ÖP 2001)

TOMELILLA KOMMUN

YSTADS KOMMUN

KRISTIANSTADS KOMMUN

N
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Säkerhetsavstånd
För att inte utgöra en fara för tra� ksäkerheten bör 
vindkraftverk placeras med avstånd från vägar och 
järnvägar (beräknat från rotorns periferi, inte själva tornet). 
Avståndet till allmän väg bör enligt Tra� kverket vara minst 
totalhöjden på vindkraftverket, dock minst 50 m, oavsett 
vägtyp. Har en väg låg tra� kintensitet kan verk eventuellt 
placeras närmare. Rekommenderat skyddsavstånd till 
järnväg är vindkraftverkets totalhöjd +20 m.

Här har vi räknat med ett schablonavstånd av 150 m för 
både väg och järnväg.

Enligt allmänna rekommendationer (EBR) bör ett 
skyddsavstånd hållas på båda sidor om kraftledningar 
för att möjliggöra inspektion från luften. I en zon 0-100 
m bör inga vindkraftverk uppföras, inom 100-200 m bör 
vindkraftverk vara högst 50 m. 

Järnvägens radiosystem (MobiSIR)
MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation. 
Vindkraftverk kan medföra störningar i radiotra� ken och 
därmed även tra� kledningssystemet. Radiomasterna 
� nns inte alltid bredvid järnvägen och eventuell inverkan 
på radiotra� ken måste prövas från fall till fall. Därför ska 
alla detaljplaner och bygglov som rör vindkraftverk med 
totalhöjd över 50 m belägna inom 30 km från järnväg 
remitteras till Tra� kverket för granskning. Detsamma gäller 
vindkraftverk med en totalhöjd under 50 m placerade inom 
500 m från järnväg.

Förutsättningar för anslutning till elnät
En viktig faktor vid planering av vindkraftverk är avståndet 
till kraftledningar med lämplig spänningsnivå. Elnätet kan 
delas in i tre spänningskategorier: stamnätet (som inte 
berör Simrishamns kommun), regionnätet och lokalnätet. 
Grupper av vindkraftverk ansluts vanligen till regionnätet 
medan enstaka vindkraftverk ibland kan anslutas till 
lokalnätet. 

Väg, järnväg och 
kraftledningar
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VÄG, JÄRNVÄG OCH KRAFTLEDNINGAR 
MED SÄKERHETSAVSTÅND
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Vindkraftverk kan på olika sätt störa försvarets intressen, 
dels som fysiska hinder för luftfart och dylikt, dels kan 
de påverka tekniska system som radar och radiolänkar. 
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall 
redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall omfattas 
de av sekretess och kan inte redovisas. Huvuddelen 
av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintresset, och eftersom Simrishamn är en kustkommun 
så är påverkan större än i en inlandskommun.

Verksamheten på Ravlunda skjutfält är av riksintresse 
för totalförsvarets militära del. Försvaret har närmare 
de� nierat ett samrådsområde med hänsyn till bullret från 
skjutfältet och ett hinderfrihetsområde inom vilket till 
exempel vindkraftverk inte tillåts. I kommunen � nns även 
andra intressen för försvaret som av sekretesskäl inte 
kan redovisas i översiktsplanen. En översiktlig analys 
av kommunen visar på att huvuddelen av de möjliga 
områdena kommer att komma i kon� ikt med riksintresset. 
En detaljerad teknisk analys krävs därför inför eventuell 
vindkraftsexploatering och Försvarsmakten är alltid 
remissinstans.

Vindkraftverk kan påverka den luftfartsutrustning 
som krävs för att kunna ta sig mellan � ygplatser. 
Men inom Simrishamns kommun � nns ingen sådan 
navigationsutrustning eller in� ygningshjälpmedel.
Runt � ygplatser � nns skyddsområden för att 
� ygverksamheten ska kunna fungera. Kommunen berörs 
till sin helhet av de skyddsområden (MSA) med radien på 
55 km som utgår från Malmö och Kristianstad � ygplatser. 
Malmö MSA medger en högsta byggnadsverkshöjd på 
218 m över havet (vindkraftverkshöjd + terränghöjd). 
Kristianstad MSA medger en högsta byggnadsverkshöjd 
på 309 m över havet (vindkraftverkshöjd + terränghöjd). 
De norra delarna av kommunen kan vara mer känsliga på 
grund av närheten till Kristianstads � ygplats. Varje verk 
måste prövas enskilt av de två � ygplatserna

Försvaret

Luftfart

Vindkraftverk innebär omfattande anläggningsarbeten 
med schaktningar, stora fundament, tillfartsvägar 
och arbetsområden. Inom vattenskyddsområden för 
kommunens vattentäkter krävs tillstånd av kommunens 
miljönämnd att schakta till större djup än 0,5 m. Inom 
inre skyddsområde bör inte vindkraftverk tillåtas medan 
frågan om vindkraftverk inom yttre vattenskyddsområden 
får avgöras från fall till fall. Om vindkraftverk 
placeras inom sådana områden ska hänsyn tas till 
grundvattenförekomsten vid uppförandet av verken och 
vid utformningen och driften. Olja ska hindras att läcka 
ut i grundvattnet och fundamentbygget får inte påverka 
grundvattenförekomsten negativt.

Även områden där grundvattnet idag inte används för 
vattenförsörjningen, men som i framtiden kan vara en 
viktig resurs, bör beaktas i planeringen. 

Sveriges Geologiska Utredning (SGU) har gjort en 
bedömning av grundvattentillgångarna i Skåne län. 
Frågan om vindkraftverk inom dessa områden får liksom 
för yttre vattenskyddsområden avgöras från fall till fall i 
prövning av ärenden.

I vissa lägen kan vindkraftverk medföra kraftiga störningar 
på radio- och teleutrustning och eventuellt kan man behöva 
� ytta eller ersätta be� ntligt radio- och telenät. Driften av 
vindkraftverket kräver tillgång till fast eller mobilt telenät.
Länkstråk behöver ca 100-120 m fritt utrymme runt sig, 
radiomaster behöver en skyddszon på ca 350 m. 

Genom Simrishamns kommun går ett antal länkstråk 
som kan störas av vindkraft. Vid fortsatt projektering av 
vindkraftverk måste man undersöka platserna i detalj för 
att se vilka länkstråk och master som kan påverkas. 

Grundvatten

Radio- och telenät
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25Tematiskt tillägg till ÖP 2001 - Vindkraft 2011



26 Tematiskt tillägg till ÖP 2001 - Vindkraft 2011



27Tematiskt tillägg till ÖP 2001 - Vindkraft 2011

FÖRUTSÄTTNINGAR:

ANALYSER
Landskap

“Österlen” 
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En av anledningarna till att det landskap som Simrishamns 
kommun och Österlen utgör är så populärt är att det består 
av � era olika miljöer och karaktärer, samt skiftningar och 
övergångar mellan dessa. På en större regional skala kan 
man prata om tre huvudkaraktärer (redovisade nedan). 
Där dessa landskap gränsar och går in i varandra skapas 
andra karaktärer och miljöer.

Kust
I det regionala landskapet blir sydkust till östkust. 
Simrishamn och kommunerna norrut orienterar sig mot 
Hanöbukten. Distinkta branter mot havet och ett pärlband 
av � skelägen samt mindre samhällen karaktäriserar detta 
landskap av hav och land.

Höjdplatå
En � n mosaik av spontan vegetation, åker, bete, och 
skogsbruk av barr- och lövträd ligger på en höjdplatå som 
sträcker sig ut ur kommunen. Här åter� nns också mindre 
samhällen och ensamt belägna gårdar i de bitvis stora 
skogsbruksarealerna.

Slätt
Längs Skånes södra kust breder ett brett bälte av intensivt 
och högproduktivt jordbruk ut sig. Storskaliga åkrar och 
öppna vidder, med mindre samhällen lokaliserade där 
viktigare leder korsar varandra, karaktäriserar detta 
landskap.

Analysen är uppdelad i:
Landskaps- och miljökaraktärer• 
Turism och friluftsliv • 
Natur • 
Kulturmiljö• 
Re� ektioner kring be� ntliga vindkraftverk i • 
Simrishamns kommun

Även i detta kapitel redovisas allmänna intressen, en del 
av dem riskintressen som inte påtagligt får skadas.

Varje delavsnitt redogör för vad vindkraft har för inverkan 
på de olika aspekterna av kommunen och resonerar kring 
möjliga ställningstaganden för placering av vindkraftverk 
i landskapet.

Landskap
LANDSKAPET I REGIONEN
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Topogra� , vatten och jordarter är de tre grundläggande 
förutsättningarna som, tillsammans med deras 
konsekvenser såsom jordmån, solläge, och tillgång till 
vatten, avgör hur marken kan nyttjats. Generationer av 
pragmatiskt och ekonomiskt bruk har format det landskap 
vi ser, upplever och brukar idag. Dess form har till stor del 
uppstått genom ett optimerat ekonomiskt nyttjande av de 
grundäggande förutsättningarna på platsen. 

Men även andra aspekter formar landskapet; såsom 
politiska beslut och processer (t.ex. enskiftet, stadsplaner, 
eller denna vindkraftsplan) och inte minst praktiska 
behov och lösningar i människors vardag (friggebodar, 
ombyggnationer, trädgårdar). Detta konstanta bruk ger 
en mängd olika former och därmed intryck. Några av de 
populära skönhetsupplevelser som kommunens landskap 
bjuder på är gamla staden i Simrishamn och de små 
byarna, eller äppelodlingarna och � skägena längs kusten. 
Ofta har det som upplevs som skönt och vackert ett visst 
tidsdjup och där åter� nns platser som berättar något om 
människans närvaro under historien.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BRUK



0 1 2 3 4 5
Km

±

2

3

4 5

1

Upplevelse av dramatisk kust och hav, men också 
intimitet med äppelodlingar och � skelägen.

5 Kustnära backlandskap

Skogsplatå med enslig karaktär. Enstaka gårdar 
och mindre rum med korta utblickar.

4 Höglänt skogslandskap

Intima rum med bitvis långa utblickar. 
Upplevelsen av stigning från slätten är påtaglig. 
Ett landskap med blandad, � n textur.

3 Backlandskapet

2 Södra Slätten

Slätterna möter havet. Himlen och ljuset 
ändrar sig. Man upplever havet innan man 
ser vattnet.

1 Kustnära slätt

Öppna vidder med stark känsla av 
horisontalplan och himmel. Storskalig och 
enkel textur.
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LANDSKAPSKARAKTÄRER



Höglänt skogslandskap

Mindre landskapsrum som är känsliga för vindkraft. Etablering i skogsbruk kan 
vara möjligt. Hög andel allemansrättslig mark gör att denna plats ofta upplevs 
med fotgängarens hastighet.
KANSKE: Vindkraft kan eventuellt passas in i skogsdelarna av landskapet. 
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1

Kustnära backlandskap

Mindre rum med utblickar mot hav gör platsen oförenlig med vindkraft. Vindkraftverk 
kan eventuellt passa på  höjdrygg på gränsen till det Höglänta Skogslandskapet.
NEJ: Karaktärens skala och rum tål inte vindkraftens storlek.

Backlandskapet

Landskapets små, intima rum och långa utblickar är oförenliga med vindkraftens skala.
NEJ: Karaktärens rum och utblickar är alltför känsliga för vindkraft.

Södra Slätten

Vindkraftens storlek stödjer upplevelsen av skala och yta. Slätten har låg andel mark 
som kan nyttjas med allemansrätt. Upplevs ofta med bilens hastighet vilket förändrar 
upplevelsen av verken.
JA: Vindkraften passar in med upplevelsen av yta och stora rum.

Kustnära slätt

Havet förnimms innan man ser vattnet. Denna upplevelse bör inte störas av 
vindkraft. Kusten är också ett viktigt rekreationsstråk.
NEJ: Ingen vindkraftsetablering innanför havets upplevelsegräns.
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LÄMPLIGHET FÖR VINDKRAFT



32 Tematiskt tillägg till ÖP 2001 - Vindkraft 2011

Längs kusten och på slätten ger landskapet möjlighet 
till många vida utblickar och långa siktlinjer som det 
småskaliga skogslandskapet inte har. Högt liggande 
platser, utsiktspunkter, underlättar orienteringen, liksom 
större landskapspartier som ligger högre än omgivande 
landskap. Vissa utblickar är av mer vardaglig karaktär, som 
från bebyggelseområden och vägsträckningar, medan 
andra är välbekanta utsiktspunkter. Vissa platser eller 
objekt i landskapet är synliga på långt håll, eller fungerar 
beroende på sin karaktär i övrigt, som referenspunkter. De 
kan var såväl naturgivna som kulturskapade landmärken.

Österlen är ett till stor del människoformat landskap. 
Genom att de grundläggande förutsättningarna skiftar 
från plats till plats skapar människor kontinuerligt olika 
landskapskaraktärer. Varje generations behov, önskemål 
och värderingar styr de handlingar som är del av de 
processer som formar det vi brukar, besöker och bor i 
idag. Olika förutsättningar ger således upphov till olika 
bruk, som över tiden skapar de olika landskapskaraktärer 
(landskaps”bilder”) som många uppskattar idag. 

Att det svenska jordbrukslandskapet anses vackert och 
ursprungligt är ett relativt modernt förhållningssätt. I takt 
med att den svenska befolkningen urbaniserats har denna 
idé tilltagit i styrka. Då staden har blivit befolkningens nya 
vardagslandskap har jordbrukslandskapet getts en ny 
funktion: att erbjuda rekreation. Detta har gjort att dagens 
landsbygd måste överbrygga en paradox: samtidigt som 
jordbrukslandskapet nästan utselutande är skapat av 
människans ekonomiska behov måste det nu även agera 
som rekreativ resurs. Det betyder att det som blev format 
utifrån ett nyttoperspektiv av jordbrukare nu även måste 
uppfylla de estetiska preferenser som icke-jordbrukare 
har. Jordbrukslandskapets upplevelse och form verkar i 
många fall separerats från de handligar och funktioner 
som är dess upphov. Landskapet som levebröd ställs på 
så vis mot landskapet som “bild”.

Detta illustreras av vindkraften. På en plats där bonden 
upplever bra vindläge för att stödja sitt jordbruk ser 
besökaren kanske en lantlig idyll. Att upplevelsen av 
“bilden” och idyllen i många fall inte är kopplat till bondens 
ekonomiska behov och levebröd gör att vindkraften, som 
är både lönsam och visuellt iögonfallande, till en extra 
känslig fråga.

I denna kontext � nns det även en ytterligare funktion för 
vindkraften att fylla, förutom att producera el. Nämligen 
att som resten av jordbruket tydligt illustrera produktion 
för konsumenten. I ett bredare resonemang om hållbarhet 
kan man tala om en form av landskaplig pedagogik, där 
elektricitet inte bara är “två hål i väggen”, utan även ett 
fysiskt närvarande element. 

Dock, för att lyckas med denna pedagogik är det viktigt att 
vindkraften infogas i de landskapskaraktärer där verken 
skalmässigt och  visuellt passar in. För att exempli� era 
kan man säga att ett över hundra meter högt vindkraftverk 
inte passar in där landskapets bebyggelse, vegetation 
och topogra�  skapar små och intima rum. Däremot skulle 
ett högrest verk på en vidsträckt slätt skalmässigt kunna 
förstärka upplevelsen av stora rum och högproduktiva 
ytor. Å andra sidan kan även slätten ha upplevelsevärden 
som av somliga värderas högt: stillhet och mörker, 
himmelsrymd och vida och tämligen obrutna horisonter.

VINDKRAFTVERKENS TYPISKA 
KARAKTÄRSEGENSKAPER:
• Miljöansvar ”grön framtid”
• Förändring/Ny företeelse
• Producerande verksamhet med industrikaraktär
• Storskaligt
• Rörelse med skuggor
• Ljud / buller
• Signallampor, ibland blinkande
• Samtida, inget tidsdjup

Vindkraftverk...
...passar in i landskap med samma karaktär
...passar inte in i landskap med motsatt karaktär 

UTBLICKAR

LANDSKAP OCH VINDKRAFT
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Lämpligt för prövning av vindkraft
Slätten• 
Höglänt skogslandskap• 

Olämpligt för prövning av vindkraft
Kustnära backlandskap• 
Kustnära slätt• 
Backlandskapet• 

NÅGRA VIKTIGA 
UTBLICKAR ÖVER LAND
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Österlen kan sägas vara mer ett koncept än en geogra� skt 
de� nierad plats. I detta ryms bl.a. skånelängor, � skelägren, 
medeltida kyrkor, ensligt liggande gårdar, fruktodlingar, 
o.s.v. Denna visuella bild förstärks och kompletteras av 
mer känslomässig karaktär där man nämner Österlen 
som synonymt med “mångfald och en kreativ miljö”.

Men Österlen är också ett vardagslandskap med nutida 
verksamhet, i enlighet med funktioner och former 
beskrivna tidigare. Detta bidrar till det dagliga skapandet 
av traktens historia. Idag är vindkraftverk redan en 
etablerad del av Österlens lokala kultur. I framtiden kan 
dess position kanske stärkas genom att den laddas med 
symbolvärde och inkluderas i den identitet som idag är 
kopplad till stolthet över lokal  produktion och en mer 
hållbar livsstil.

Det är viktigt att poängtera att kontrasterna mellan 
att se landskapet som en levd bruksmiljö och som ett 
vackert sceneri inte nödvändigtvis står i kon� ikt. Både 
de klassiska areella näringarna (där vindkraft får räknas 
in) och turismen, använder landskapet som en resurs. 
Båda är således grundade på ett bruk av olika miljöer och 
ett intresse i dess framtida potentialer. Skillnaden ligger 
således i att vissa lever på att bruka landet, och vissa på 
att ”bruka” bilden av landet.

Det är också viktigt att inte låta denna skillnad utgöra 
en skiljelinje mellan olika intressenter, utan istället låta 
det vara två olika perspektiv som alla individer läser in i 
landskapet. Givetvis uppskattar den som vill uppföra ett 
vindkraftverk även dess nuvarande visuella och estetiska 
kvaliteter. Likaledes skulle även vindkraften kunna bidra 
till landskapets rekreativa kvaliteter genom att förstärka 
rumsligheter eller belysa landsbygdens förutsättningar 
och funktion. På så vis skulle bruket av Österlen som 
areell näring respektive sceneri inte separera aspekter 
som funktion och estetik, utan istället ett belysa att olika 
grupper har olika primära aspekter de värderar landskapet 
utifrån.

“Österlen” 
rekreation, friluftsliv och  turism
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Riksintresse friluftsliv enl MB 4 kap 2 §

Riksintresse friluftsliv enl MB 3 kap 6 §

Gyllebo fritidsområde

Vandringsled (Skåneleden)

Cykelväg/led

Vandrarhem, stugby, camping

Sevärdhet

Bad

Golf

Allmän badplats

Vik

Kivik

Borrby

Gärsnäs

S:t Olof

Skillinge

Brantevik

Hammenhög

Baskemölla

Simrishamn

REKREATION, FRILUFTSLIV OCH TURISM

Riksintresse Friluftliv enl MB 3 kap 6§

L:F4 Kuststräckan 
Åhus - Simr-
ishamn med 
Stenshuvud - 
Verkeån

Intresseväckande natur- och kulturföreteelser, säregen 
omväxlande och tilltalande natur och landskapsbild, 
särskilt goda förutsättningar för bad, (Iång sandstrand) 
vandring, strövande, cykling, odlingshistoriska miljöer,
kulturminnesmärken i naturmiljö.

L:F5 Mälarhusen Särskllt goda förutsättningar för natur- och kulturstudier, 
strövande i bebyggda områden, bad.

Riksintresse Friluftsliv enl MB 4 kap 2§

L:K 7 Kustområdet i 
Skåne från Ör-
nahusen söder 
om Skillinge till 
Åhus

Kust- turism o friluftsliv

L:K7

L:F5

L:F4
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Kartorna visar ett axplock av alla de rekreationsmöjligheter 
som � nns i Simrishamns kommun. Urvalet har skett främst 
med inriktning på utevistelse (då man främst kan uppleva 
vindkraft) och vad som kan anses vara speciellt och unikt 
för platsen. Utifrån dessa kriterier kan man utläsa ett  
“rekreationsstråk” längs kusten, samt att området väster om 
Simrishamn har ett högt antal sevärdheter och besöksmål. 
I norra delen av kommunen samt i kustbandet � nns en högre 
andel allemansrättsligt tillgänglig mark.
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