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UTREDNINGSOMRÅDEN
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Denna rapport är tänkt som ett kunskaps- och 
beslutsunderlag för kommunens fortsatta arbete med 
vindkraftsplanering, så också detta kapitel. 

I samrådet presenterades många områden som tänkbara 
för vindkraftsexploatering. Med stöd av faktadelen, 
de många synpunkter som kommit in under samrådet 
och efter diskussioner med kommunens politiker och 
tjänstemän är de områden som nu presenteras som 
lämpliga för vindkraft betydligt färre.

På följande sidor presenteras urvalsprocessen med bl.a. 
en översiktlig presentation av alla områden, där det klart 
framgår varför områden bedömts som lämpligt respektive 
olämpligt för vindkraftsexploatering.

Efter det presenteras de områden som är lämpliga för 
prövning av vindkraft mer i detalj.
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Översiktsplanen för Simrishamns kommun 2001
Med avseende på vindkraft ersätter detta tillägg 
översiktsplanen från 2001. Utgångspunkter som fortsatt 
gäller är att värna följande värden:

Be� ntliga byars och orters attraktivitet som • 
       boendemiljöer

Kommunens attraktivitet som turistmål• 
Viktiga rekreationsområdens attraktivitet• 

Energiplan 2006 
Energiplanens vision och långsiktiga mål till 2050 är 
utgångspunkt för detta tillägg. Visionen lyder:
Inom ramen för ett uthålligt samhälle ska Simrishamns 
kommun sikta på att bli självförsörjande på energiområdet. 
Energisystemet ska vara så effektivt som möjligt och 
förnyelsebar och lokalt producerad energi ska nyttjas på 
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbart 
och säkert sätt.

Långsiktiga mål 2004-2050:
Energianvändningen i Simrishamns kommun bör till • 
år 2050 minska med 40% per invånare jämfört med 
1990.
Energi som bygger på lagerresurser, som olja, kol, • 
naturgas och kärnkraft, ska 2050 ha fasats ut och 
ersätts med förnyelsebara energikällor.
Den förnyelsebara energi som nyttjas ska produceras • 
lokalt från en mångfald av energikällor. Framtiden 
� nns bland annat i bioenergi (i form av etanol, rapsolja, 
biogas, energipellets, etc), solenergi, vindkraft och 
vågenergi.
Fjärrvärme ska vara väl utbyggd.• 

Kommunens ställningstaganden till
gällande översiktsplan och energiplan
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Nr Namn
1 Ravlunda
2 Vitemölla
3 Vitaby / Torup
4 Hybblekille
5 Tostaröd / Vitaby skog / De dödas lott
6 Attusa
7 Grevlunda
8 Stenshuvud
9 Rörums käsk
10 Rörums fur
11 Örnaberga
12 Sjunkalotten
13 Älmhult/Gyllebo
14 Gyllebo
15 Vemmerslövstorp
16 Virrestad / Vemmerslövstorp
17 Bäckahalladalen
18 Ulriksberg
19 Ö Herrestad norra
20 Ö Herrestad södra
21 Glimminge / Gnalöv / Gislöv
22 Glimminge/Bjäret
23 Hannas
24 Blästorp
25 Borrby tuvor / Sandby

Den första kartan, på motstående sida, visar med 
nummer de 25 områden som kan tänkas rymma tre eller 
� era verk på minst 500 m avstånd från be� ntliga bostäder, 
verksamhetsområden och planerad tätortsutbyggnad 
enligt kommunens översiktsplan. I listan härintill har 
områdena även getts ett namn. Nummer och namn 
åter� nns i de efterföljande områdesbeskrivningarna. 
Med liten bokstav redovisas på kartan de områden som 
rymmer två verk eller endast enstaka verk, med villkoret 
att det enstaka verket tillsammans med något intilliggande 
område kan tänkas bilda en grupp av vindkraftverk.

De prickade områdena i kartan är inte längre aktuella 
som förslagsområden. Antingen berörs de av något eller 
� era stoppkriterier, eller så har vindkraft bedömts stå 
i för stor kon� ikt med andra intressen. Vilka intressen 
och bedömningskriterier redovisas i tabellen på följande 
upppslag.

De små områden som endast rymmer ett eller två verk, 
markerade med liten bokstav, är nu alla med två undantag 
(område j och l) inte längre aktuella. Detta med anledning 
av att en grupp av verk inte kan etableras och därmed står 
det i strid med det generella ställningstagandet att endast 
grupper om minst 3 verk ska etableras.

GENERELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Optimal produktion • 
Få områden • 
Grupper av verk (3 verk)• 

STOPPKRITERIER 
Avstånd till bostäder och tätortsutbyggnad 500 m• 
Riksintresse för totalförsvarets militära del• 
Natura 2000• 
Naturreservat• 
Nationalpark• 

BEDÖMNINGSKRITERIER
Vindresurser• 
Be� ntliga vindkraftverk/ev. intresse• 
Vindkraftsfritt område i ÖP 2001• 
Riksintresse för naturvård• 
Landskapsbildsskydd• 
Landskapskaraktär• 
Naturvårdsprogrammet• 
Vägar, järnväg och kraftledningar• 
Kulturlandskapskaraktär• 
Riksintresse för kulturmiljö• 
Regionala kulturmiljöer• 
Fornlämningar• 
Riksintresse friluftsliv• 
Riksintresse kustzon• 
Strandskydd• 
Rekreationsområden• 
Grundvatten• 

RYMMER 3 VERK ELLER FLER

BASKRITERIER - ETT FÖRSTA URVAL

SLUTBEDÖMNING OCH URVAL

Tänkbara områden att 
överväga



Områden lämpliga för prövning 
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Tidigare utpekade områden 
som bedömts som olämpliga

Vindkraftsområde grannkommun

Befintliga vindkraftverk

Ansökningar vindkraftverk

0 1 2 3 4 5
Km

N

Borrby

Gärsnäs

S:t Olof

Hammenhög

Vik

Kivik

Skillinge

Brantevik

Baskemölla

Simrishamn

OMRÅDEN LÄNGRE FRÅN BOSTÄDER ÄN 500 M 
SOM KAN RYMMA GRUPPER AV VERK
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OMRÅDE KARAKTÄR (landskap) Vind-
resurser
(72 möh)

Antal 
verk
(idag)

Ansökningar 
avslag

Vindkrafts-
fritt område 
ÖP 2001

Riks-
intresse för 
totalförsva-
rets militära 
del

Natura 2000, 
Natur-
reservat, 
Nationalpark

Riksin-
tresse för 
naturvård

Land-
skaps-
bilds-
skydd

Natur-
vårds-
program-
met

1. Ravlunda Kustnära backlandskap
Ett speciellt kustnära och 
kuperat landskap med stora 
vidder med havet närvarande. 
Skogbeväxt men även med 
magra betesmarker. 

6,5 - 7,0 m/s

0 Hela Hela området Delvis Natura 
2000, liten del 
Naturreservat 
(sydväst)

Hela Delvis

2. Vitemölla Kustnära backlandskap
Småskaliga och mosaikartade 
strandbackar som avslutas 
med naturskön skog och 
utblickar mot havet.

 

6,8 - 6,9 m/s

0 Hela Delvis Natura 
2000 och 
Naturreservat

Nästan hela 
(norr)

Största 
delen

3. Vitaby / 
Torup

Kustnära backlandskap/
Höglänt skogslandskap
Från denna höjdplatå med 
förhållandevis storskaliga 
åkermarker har man slående 
vyer mot havet. 

  

7,1 m/s

0 Hela

4. Hybblekille Höglänt skogslandskap 
Trots närhet till öppnare 
marker har detta område 
enslig karaktär med planterad 
skog och mindre öppningar 
där marken brukas. 

7,2 - 7,4 m/s

0 Nästan hela 
(norra)

Stor del 
Natura 2000

Till största 
del

Största 
delen

5. Tostaröd / 
Vitaby skog / 
De dödas lott

Höglänt skogslandskap 
Obebyggda marker med 
lövskog och planterad 
granskog längs med 
kommungränsen.

6,9 - 7,4 m/s

0 Delvis 
(norra)

Liten del 
(norr)

Tangerar 
Natura 2000 
(norr)

Delvis (norr) Stor del 
(södra)

6. Attusa Höglänt skogslandskap 
Ett glesbebyggt beskogat 
område med utmarkskaraktär. 7,4 m/s

0 Attusa 2:15, 
2:16, ansökan 
2 verk, väntar 
på ÖP. 

Hela

7. Grevlunda Höglänt skogslandskap 
Ett krön med åkermark med 
sluttningar beväxta med 
lövskog. Bjuder trots det 
exponerade läget begränsade 
vyer mot havet.

7,6 m/s

0

8. Stenshuvud Kustnära backlandskap
Ett vida känt landmärke i 
kommunen. Med sin höjd och 
branter mot havet är platsen 
unik. 

 

7,1 - 7,2 m/s

0 Äsperöd 1:90.
Gårdsverk 
uppfört (nära 
område 8)

Hela Natura 
2000 och 
Nationalpark

Hela Liten del Hela

9. Rörums 
käsk

Höglänt skogslandskap 
Dessa skogsmarker av 
lövskog och planterad 
granskog ligger på gränsen till 
det mer kuperade och öppna 
kustlandskapet. 

7,3 - 7,4 m/s

0 Dälperöd 1:2., 
1 verk, 
väntar på ÖP. 
Rörum 9:5., 2 
verk, väntar 
på ÖP. 

Hela

10. Rörums fur Kustnära backlandskap
Ett kuperat landskap med bl.a. 
löv-, bland- och barrskog nära 
havsbandet.

7,3 - 7,4 m/s

0 Gyllebo 8:2, 
3 verk, 
avslag från 
försvarsmakten 

Till stor del 
(norra)

Delvis 
(norr)

Liten del

11. Örnaberga Kustnära backlandskap
Ett kuperat landskap nära 
havet. Ett småskaligt och 
mosaikartat marktäcke 
av både öppna ytor och 
växtlighet.

 

7,4 - 7,5 m/s

0 Gladsax 20:6. 
2 verk, 
avslag från 
försvarsmakten

12. Sjunkalot-
ten

Höglänt skogslandskap 
Detta glest bebyggda landskap 
består av planterad granskog 
samt sankare lövblandade 
marker.

7,3 - 7,5 m/s

0 Sjunkalotten 
1:1. 
5 verk, bygglov, 
för överpröv-
ning

Delvis
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OMRÅDE Väg, 
järnväg, 
kraftled-
ning

Kulturland-
skapskaraktär

Riks-
intresse 
kultur-
miljö

Regionala 
kultur-
miljöer

Fornläm-
ningar
(yta)

Riksintresse 
friluftsliv
(båda)

Riks-
intresse 
kustzon

Strand-
skydd

Rekrea-
tion

Grund-
vatten

BEDÖMNING
Lämplighetsklasser med 
motivering varför områ-
det tagits bort

1. Ravlunda Väg 
(riksin-
tresse)

Glesbygda 
gränstrakter/
Fiskelägenas 
strandnära 
marker

Stor del 
(öster)

Stor del Ja, några 
kräver 
särskild 
hänsyn

Hela
Lokalt viktigt 
rekreations-
område

Till största 
del (öster)

Liten del Delvis, 
kusten

C
Försvarets riks-• 
intresse

2. Vitemölla Väg Fiskelägenas 
strandnära 
marker/
Byarnas kust-
nära odlings-
landskap

Hela Hela Mycket 
fornlämn-
ingar, � era 
kräver 
särskild 
hänsyn

Hela
Badstränder, 
vandrings-
leder

Hela Stor del Hela, 
kusten

Resurs
(5-25l/s)

C
Försvarets riks-• 
intresse
Naturvård• 
Kulturmiljö• 
Landskapskaraktär• 
Kusten• 

3. Vitaby / 
Torup

Väg 
(nästan 
hela om-
rådet)

Byarnas kust-
nära odlings-
landskap

Delvis 
(öster)

Delvis 
(öster)

Ett objekt 
kräver 
särskild 
hänsyn

Hela
Historisk mu-
seijärnväg

C
Kulturmiljö• 
Kulturlandskapet• 
Landskapsbilden• 

4. Hybblekille Väg Glesbygda 
gränstrakter

Nästan hela
Vand-
rings- och 
cykelleder

Till 
största 
del

C
Naturvård• 

5. Tostaröd / 
Vitaby skog / 
De dödas lott

Väg och 
kraftled-
ning

Glesbygda 
gränstrakter

Delvis 
(norr)

Flera (norr) Delvis (norra) Delvis B

6. Attusa Glesbygda 
gränstrakter

B

7. Grevlunda Ensamgårdar-
nas småskaliga 
landskap

Liten del C
Kulturlandskapet• 
Landskapsbilden• 

8. Stenshuvud Fiskelägenas 
strandnära 
marker

Hela Ett par 
kräver 
särskild 
hänsyn

Hela
Mycket höga 
rekreations-
värden

Hela Hela, 
kusten

C
Naturvård• 
Kusten• 

9. Rörums 
käsk

Väg 
(norr)

Ensamgårdar-
nas småskaliga 
landskap

En kräver 
särskild 
hänsyn

Liten del C
Naturvård• 
Kulturlandskapet• 

10. Rörums fur Ensamgårdar-
nas småskaliga 
landskap

Tangerar Nära 
Sträntemölla 
(populärt 
område)

Delvis Mindre 
resurs 
(<1l/s)

C
Kulturlandskapet• 
Landskapsbilden• 

11. Örnaberga Ensamgårdar-
nas småskaliga 
landskap

Nästan 
hela 
området

Ett par Mindre 
resurs 
(<1l/s)

C
Kulturlandskapet• 

12. Sjunkalot-
ten

Kraftled-
ning

Glesbygda 
gränstrakter

Liten del Delvis C
Artskyddet • 

          (� addermöss)
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OMRÅDE KARAKTÄR (landskap) Vind-
resurser
(72 möh)

Antal 
verk
(idag)

Ansökningar 
avslag

Vindkrafts-
fritt område 
ÖP 2001

Riks-
intresse för 
totalförsva-
rets militära 
del

Natura 2000, 
Natur-
reservat, 
Nationalpark

Riksin-
tresse för 
naturvård

Land-
skaps-
bilds-
skydd

Natur-
vårds-
program-
met

13. Älmhult / 
Gyllebo

Höglänt skogslandskap 
Dessa kuperade 
bokskogsmarker gränsar till 
Gyllebosjöns kulturlandskap.

7,3 - 7,4 m/s

0 Munkarynga 
2:1. 
2 verk avslag 
från försvars-
makten.

Delvis 
(norra)

14. Gyllebo Höglänt skogslandskap/
Backlandskap 
Bokskogar vid kommunens 
enda sjö. I den södra delen av 
den höglänta skogsmarken. 

 

7,3 m/s

0 Delvis (mot 
sjön)

Delvis Natura 
2000 och 
Naturreservat 
(mot sjön)

Hela Delvis (mot 
sjön)

15. Vemer-
slövstorp

Backlandskap 
Delvis skogsmark, men 
utan öppna vägar. Mellan 
backlandskap och slätt.

 

7,3 m/s

0 Delvis Natura 
2000 (norr)

Till största 
del (norr)

Nästan hela 
(norra)

16. Virrestad / 
Vemerslövs-
torp

Backlandskap 
Småskaligt ås / backlandskap 
med långa vyer mot sydväst. 7,5 m/s

0

17. Bäckahal-
ladalen

Kustnära backlandskap
Myckert vackert blandat 
backlandskap nära till både 
havet och Simrishamn.

7,6 m/s

0 Hela Nästan hela 
Natura 2000 
och Natur-
reservat

Hela Hela

18. Ulriksberg Södra Slätten
Fullåkersbygd med öppna 
slätter som har be� ntliga 
vindkraftverk i sydost. 

7,6 m/s

0

19A. Ö Her-
restad norra

Södra Slätten 
Området ligger i en storskalig, 
öppen fullåkersbygd och har 
be� ntliga vindkraftverk.

 

7,5 m/s

0 Liten del

19B. Ö Her-
restad norra

Södra Slätten 
Området ligger i en storskalig, 
öppen fullåkersbygd och har 
be� ntliga vindkraftverk.

 

7,6 m/s

3

20. Ö Her-
restad södra

Södra Slätten 
Fullåkersbygd i lite mindre 
skala. Tommarpsåns 
meandring övergår till rätad 
sträckning.

 

7,5 m/s

6 Ö Herrestad 
1:1, 26:1, 28:3, 
2 verk, för 
överprövning

Liten del

21. Glimminge 
/ Gnalöv / 
Gislöv

Södra Slätten 
Landskapet är en blandning 
av stora fält, lite mindre fält 
och karga betesmarker. Nära 
upplevelsegränsen för havet.

7,6 - 7,7 m/s

0 Nästan hela Liten del

22. Glimminge 
/ Bjäret

Södra Slätten
Öppna slätter med 
skogsbevuxen höjd med mast 
som syns vida omkring. Nära 
upplevelsegränsen för havet.

7,7 - 7,8 m/s

0 Tangerar Liten del

23. Hannas Södra Slätten 
Öppet fullåkerslandskap 
av stora fält. Nära till verk i 
grannkommunen.

7,6 m/s
0 Hannas 1:7.

1 verk, väntar 
på ÖP

24. Blästorp Södra Slätten 
Öppna slätter av stora 
fält. Be� ntliga verk nära i 
grannkommun.

7,7 m/s
0 Hammenhög 

91:1, 2 verk, för 
överprövning

25. Borrby 
tuvor / Sandby

Södra Slätten 
En ås skär genom landskapet 
som gräns mellan stor- och 
småskalig slätt. Platsen är 
nära upplevelsegränsen för 
havet.

 

7,7 m/s

0 Sandby 21:15
1 verk, väntar 
på ÖP

Hela
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OMRÅDE Väg, 
järnväg, 
kraftled-
ning

Kulturland-
skapskaraktär

Riks-
intresse 
kultur-
miljö

Regionala 
kultur-
miljöer

Fornläm-
ningar
(yta)

Riksintresse 
friluftsliv
(båda)

Riks-
intresse 
kustzon

Strand-
skydd

Rekrea-
tion

Grund-
vatten

BEDÖMNING
Lämplighetsklasser 
med motivering varför 
området tagits bort

13. Älmhult / 
Gyllebo

Glesbygda 
gränstrakter

Delvis Nära 
Gyllebo

Mindre 
resurs 
(<1l/s)

B

14. Gyllebo Glesbygda 
gränstrakter

Delvis 
(mot sjön)

Till 
största 
del (mot 
sjön)

Hela 
Lokalt 
viktigt rek-
reations-
område 
(kommu-
nens enda 
sjö)

Sekundärt 
skydd-
sområde 
för vat-
tentäkt

C
Landskapskaraktär• 
Rekreation• 
Naturvård• 

15. Vemer-
slövstorp

Ensamgårdar-
nas småskaliga 
landskap/
Norra Österlen-
slätten

Nära 
Gylle-
bosjön

C
Landskapskaraktär• 
Naturvård• 
Kulturlandskapet• 

16. Virrestad / 
Vemerslövs-
torp

Norra Österlen-
slätten

Liten del Mindre 
resurs 
(<1l/s)

C
Landskapskaraktär• 
Kulturlandskapet• 

17. Bäckahal-
ladalen

Ensamgårdar-
nas småskaliga 
landskap

Ett par 
(söder)

Hela
Havs- och 
tätorts-
nära rek-
reations-
område

C
Landskapskaraktär• 
Kulturlandskapet• 
Rekreation• 

18. Ulriksberg Storskaliga 
Österlenslätten

Liten del A

19A. Ö Her-
restad norra

Tangerar 
järnväg 
(riksin-
tresse) 
och väg

Storskaliga 
Österlenslätten

Delvis 
(öster)

Liten del Delvis Mindre 
resurs 
(<1l/s)

B

19B. Ö Her-
restad norra

Storskaliga 
Österlenslätten

Mindre 
resurs 
(<1l/s)

A

20. Ö Her-
restad södra

Väg och 
kraftled-
ning

Storskaliga 
Österlenslätten

Liten del 
(norr)

Liten del Delvis Mindre 
resurs 
(<1l/s)

A

21. Glimminge 
/ Gnalöv / 
Gislöv

Väg Småskaliga 
Österlenslätten

Delvis 
(söder)

Delvis C
Landskapskaraktär• 
Kulturlandskapet• 

22. Glimminge 
/ Bjäret

Småskaliga 
Österlenslätten

Tangerar Hela Stor del, 
en kräver 
särskild 
hänsyn

C
Landskapskaraktär• 
Kulturlandskapet• 
Kulturmiljön• 

23. Hannas Storskaliga 
Österlenslätten

Tangerar 
(Tomelilla)

B

24. Blästorp Storskaliga 
Österlenslätten

Liten del C
Undvika spridd • 
utbyggnad

25. Borrby 
tuvor / Sandby

Småskaliga 
Österlenslätten

Tangerar 
område 
(Ystad)

Tangerar 
(Ystad)

C
Kulturlandskapet• 
Kulturmiljön• 
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A-område Namn
18 Ulriksberg
19 B Ö Herrestad norra
20 Ö Herrestad södra
j Olovsdal
l Rör

B-område Namn
5 Tostaröd / Vitaby skog / De dödas lott
6 Attusa
13 Älmhult/Gyllebo
19 A Ö Herrestad norra
23 Hannas

Inom A-områden � nns inte starka motstående intressen 
redovisade.

Inom B-områden � nns motstående intressen redovisade 
som kräver särskild utredning i efterföljande prövningar.

A-OMRÅDE B-OMRÅDE

Områden lämpliga för 
prövning av vindkraft



j

l

B-områden

A-områden

Vindkraftsområde grannkommun

Befintliga vindkraftverk

0 1 2 3 4 5
Km

N

Borrby

Gärsnäs

S:t Olof

Hammenhög

Vik

Kivik

Skillinge

Brantevik

Baskemölla

Simrishamn

18. Ulriksberg 

13. Älmhult/ Gyllebo

19A. Ö Herrestad 
norra

19B. Ö Herrestad 
norra

20. Ö Herrestad 
södra

23. Hannas

Olovsdal

Rör

6. Attusa

5. Tostaröd/ 
Vitaby skog/
De döda slott

OMRÅDEN LÄMPLIGA FÖR VINDKRAFT
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Beskrivning av områden lämpliga 
för prövning av vindkraft
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18. Ulriksberg
Karaktär: Södra slätten / Storskaliga Österlenslätten
Landskapet är en storskalig fullåkersbygd. Den rätade 
Tommarpsån rinner nära det utpekade området. Sydost 
om området står två grupper med vindkraftverk, tre verk 
(område 19) ca 1 km och sex verk (område 20) ca 3 km bort. 
Några kilometer sydväst om området står vindkraftverk i 
grannkommunen. 
Berörs delvis av ett viktigt stråk för biologisk mångfald 
utpekat av Region Skåne i Grön strategi för Skåne. Inga 
registrerade fornlämningar � nns i området.
Försvarsmakten har meddelat att en del vindkraftverk 
kan etableras efter särskild analys, men med stor risk för 
höjdbegränsningar av verken.

19B. Ö Herrestad norra
Karaktär: Södra slätten / Storskaliga Österlenslätten 
Även detta område är en storskalig jordbruksbygd som 
sträcker sig över Östra Herrestads och Gärsnäs byar.  
Fullåkersbygden karaktäriseras av stora fält, de � era stora 
gårdarna och vindkraftverk. 
I området � nns redan tre vindkraftverk, vilka bedöms 
smälta in bra i det storskaliga landskapet. Strax österut 
� nns sex vindkraftverk (område 20). 

Efter överväganden har område 19 delats i två delar, där A 
(norra delen) bedöms som B-område och B (södra delen) 
är A-område.
Försvarsmakten har meddelat att en del vindkraftverk 
kan etableras efter särskild analys, men med stor risk för 
höjdbegränsningar av verken.

20 Ö Herrestad södra
Karaktär: Södra slätten / Storskaliga Österlenslätten
Detta område söder om 19B ligger även det i fullåkersbygd, 
men med något mindre fältstorlek. Från Gärsnäs har 
Tommarpsån en meandring som strax innan Tomarp 
övergår i en rätad sträckning. Denna del kan komma att 
restaureras / återmeandras i framtiden. Genom området 
rinner även ett bi� öde till Tommarpsån. 
Den södra delen av området ingår i naturvårdsprogrammet. 
Även en liten del av området ingår i det regionala 
kulturmiljöprogrammet. På platsen � nns även � ertalet 
boplatser samt en grav. En väg och en kraftledning skär 
genom området och delar det i tre delar. 
Det � nns redan vindkraftverk inom område 20, sex verk är 
grupperade i en lös formation. En bit väster om området 
står tre vindkraftverk (område 19A).
Försvarsmakten har meddelat att en del vindkraftverk 
kan etableras efter särskild analys, men med stor risk för 
höjdbegränsningar av verken.

j Olovsdal / l Rör
Karaktär: Södra slätten / Storskaliga Österlenslätten
Området är storskaligt fullåkersbygd. Knappt 2 km sydöst 
om l, � nns två be� ntliga vindkraftverk i Ystads kommun. 
Område j och l är relativt små områden och rymmer 
antagligen bara ett vindkraftverk vardera.  Men eftersom 
de gränsar till områden som av Ystad kommun pekats 
ut som utredningsområde för vindkraft är de lämpliga, i 
kombination med en utbyggnad i grannkommunen.
Försvarsmakten har meddelat att en del vindkraftverk 
kan etableras efter särskild analys, men med stor risk för 
höjdbegränsningar av verken.

A-OMRÅDEN

18. Ulriksberg 

19A. Ö Herrestad 
norra

19B. Ö Herrestad 
norra 20. Ö Herrestad

södra

23. Hannas

j: Olovsdal

l: Rör

B-område

Befintligt vindkraftverk

A-område

Föreslagna vindkraftsområden
(ej slutgiltiga förslag)

Riksintresse kulturmiljö

Kulturmiljöstråk

Värdefulla kulturmiljöer

Vägar 150 m buffer

Riksintresse järnväg
 150m buffer
Regionnät (kraftledning) 
200 m

Naturreservat

Nationalpark

Natura 2000

Riksintresse naturvård

Strandskydd

Riksintresse friluftsliv 
enl MB 3 kap 6 §

Riksintresse friluftsliv 
enl MB 4 kap 2 §
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Barbastell och av kommunen utpekat naturvårdsområde.
Om vindkraftsetablering övervägs trots naturvärdena 
krävs omfattande och djuplodande inventeringar av 
framförallt � addermus och rovfåglar. Några förberedande 
arbeten som nedtagning av träd eller dylikt bör inte göras 
innan inventeringarna skett.

6. Attusa
Karaktär: Höglänt skogslandskap/Glesbygda gränstrakter
Område 6 ligger i vid kommungränsen och kännetecknas av 
glesbebygd gränstrakt. Området har karaktär av glesbebyggd 
utmark. Hela området ingår i naturvårdsprogrammet 
och liksom område 5 ingår det i ett mer eller mindre 
sammanhängande skogsområde med en del äldre lövträd 
som kan vara lämpliga � addermushabitat. Barbastell och 
kungsörn kan � nnas i området eller i närheten. Skånes 
ornitologiska förening bedömer området som mycket 
olämpligt för vindkraftsetablering med hänsyn till kungsörn. 
Länsstyrelsen har konstaterat i sitt yttrande att det är mycket 
osäkert om vindkraftsetableringar är möjliga med hänsyn till 
skyddet av arter.
Området tangerar en yta med fornlämningar i norr, 
men i övrigt saknas fornlämningar och tydliga historiska 
strukturer. 
Försvarsmakten har meddelat att inga kon� ikter � nns med 
totalförsvarets intressen.

Bedömning
Område 6 har liksom område 5 stora naturvärden som kan 
stå i kon� ikt med vindkraftsetaberling. Tomelilla kommun har 
i sitt utställningsförslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
för vindkraft bedömt angränsande områden inom Tomelilla 
kommun som ej lämpligt för vindkraftsutbyggnad med 
anledning av närheten till häckande kungsörn, förekomsten 
av � addermusarten Barbastell och av kommunen utpekat 
naturvårdsområde.
Som för område 5 gäller att om vindkraftsetablering 
övervägs trots naturvärdena krävs omfattande och 
djuplodande inventeringar av framförallt � addermus och 
rovfåglar. Några förberedande arbeten som nedtagning av 
träd eller dyl. bör inte göras innan inventeringarna skett.
Område 6 är enda område i Simrishamns kommun där 
försvarsmakten redan i samband med denna översiktsplan 
är beredd att ge klartecken.

5. Tostaröd-Vitaby skog-De dödas lott
Karaktär: Höglänt skogslandskap/Glesbygda gränstrakter
Området är långsträckt längs kommungränsen mot Tomelilla 
och har karaktär av glesbebygd gränstrakt. Byarna Tostaröds 
och Ravlundas småskaliga, löv- och barrskogsomgärdade 
odlingsmarker berörs. 
I de södra delarna består området av planterad granskog. 
Värdefull skogsmark och värdefulla ängs- och hagmarker 
� nns utpekade. En större kraftledning skär genom området 
och buffertzoner till ledningen och en allmän väg skär upp 
området i tre delar (A, B och C).  
I norr (A) ingår området i riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. I söder (B och C) täcks området av 
naturvårdsprogrammet. Området ingår i ett mer eller mindre 
sammanhängande skogsområde med en del äldre lövträd 
som kan vara lämpliga � addermushabitat. Barbastell och 
kungsörn kan � nnas i området eller i närheten. Skånes 
ornitologiska förening bedömer området som mycket 
olämpligt för vindkraftsetablering med hänsyn till kungsörn. 
Länsstyrelsen har konstaterat i sitt yttrande att det är mycket 
osäkert om vindkraftsetableringar är möjliga med hänsyn till 
skyddet av arter.
Länsstyrelsen har pekat ut ett område i St Olof som 
kulturhistorisk värdefull miljö i Skåne och i norr (A) tangerar 
område 5 Stora Björstorps kulturmiljö i Tomelilla kommun. 
Här � nns också fornlämningsmiljöer såsom stensättningar, 
en fossil åker, samt en övergiven gårdstomt från 1500-talet. I 
de södra delarna saknas däremot registrerade fornlämningar. 
I övrigt har området få tydliga historiska strukturer. 
Försvarsmakten har meddelat att det � nns kon� ikter med 
totalförsvarets intressen och att försvarsmaktens yttranden 
troligen blir negativa i miljö- och bygglovärenden.

Bedömning
Område 5 har många intressen som kan stå i kon� ikt 
med vindkraftsetablering. Totalförsvarets intressen ser ut 
att förhindra vindkraftsetableringar.  Även naturintressen 
och egenskapen av stort ostört skogsområde är viktiga 
att beakta. Med stor sannolikhet faller den norra delen 
(A), som berörs av ett � ertal olika riksintressen, bort. 
Tomelilla kommun har i sitt utställningsförslag till tematiskt 
tillägg till översiktsplan för vindkraft bedömt angränsande 
områden inom Tomelilla kommun som ej lämpligt för 
vindkraftsutbyggnad med anledning av närheten till 
häckande kungsörn, förekomsten av � addermusarten 

13. Älmhult/ Gyllebo

B-område

Befintligt vindkraftverk

A-område

Föreslagna vindkraftsområden
(ej slutgiltiga förslag)

Riksintresse kulturmiljö

Kulturmiljöstråk

Värdefulla kulturmiljöer

Vägar 150 m buffer

Riksintresse järnväg
 150m buffer
Regionnät (kraftledning) 
200 m

Naturreservat

Nationalpark

Natura 2000

Riksintresse naturvård

Strandskydd

Riksintresse friluftsliv 
enl MB 3 kap 6 §

Riksintresse friluftsliv 
enl MB 4 kap 2 §6. Attusa

5. Tostaröd/ 
Vitaby skog/
De döda slott

5A

5B

5C

B-OMRÅDEN
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13. Älmhult-Gyllebo
Karaktär: Höglänt skogslandskap/Glesbygda gränstrakter
Detta är ett större kuperat område mestadels täckt med 
bokskog, men även granskog. Platsen spänner mellan byn 
Älmhult i norr och Gyllebo i söder och har omgivningar med 
starka rekreationsvärden, t.ex. Gyllebo med kommunens 
enda sjö. I norr ingår området i naturvårdsprogrammet 
och liksom område 5 och 6 ingår det i ett mer eller mindre 
sammanhängande skogsområde med en del äldre 
lövträd som kan vara lämpliga � addermushabitat. En 
� addermusinventering som gjorts visar på � era olika arter. 
Även de känsliga arterna långbensgroda och hasselmus 
förekommer och det kan � nnas kungsörn i området. 
Länsstyrelsen har konstaterat i sitt yttrande att det är 
mycket osäkert om vindkraftsetableringar är möjliga med 
hänsyn till skyddet av arter.
Försvarsmakten har meddelat att det � nns kon� ikter med 
totalförsvarets intressen och att försvarsmaktens yttranden 
troligen blir negativa i miljö- och bygglovärenden.

Bedömning
Om vindkraftsetablering övervägs krävs, som för område 
5 och 6 omfattande och djuplodande inventeringar av 
framförallt � addermus och rovfåglar. Några förberedande 
arbeten som nedtagning av träd eller dyl. bör inte göras 
innan inventeringarna skett.
Tomelilla kommun har i sitt utställningsförslag till tematiskt 
tillägg till översiktsplan för vindkraft bedömt angränsande 
område inom Tomelilla kommun som ej lämpligt för 
vindkraftsutbyggnad med anledning av närheten till 
kulturmiljövärden samt försvarets intressen.
Totalförsvarets intressen ser ut att förhindra 
vindkraftsetableringar.

19A. Ö Herrestad norra
Karaktär: Södra slätten / Storskaliga Österlenslätten 
Detta område ligger i en storskalig jordbruksbygd som 
sträcker sig över Östra Herrestads och Gärsnäs byar.  
Fullåkersbyggden karaktäriseras av stora fält, de � era 
stora gårdarna och vindkraftverk. 
Söder om området � nns tre vindkraftverk (område 19B), 
vilka bedöms smälta in bra i det storskaliga landskapet. 
Strax österut � nns sex vindkraftverk (område 20). 
Tomarpsån rinner genom detta område, för vilken framtida 
restaurering / återmeandring kan bli aktuell. Ett stråk i 

västlig-östlig riktning ingår i Naturvårdsprogrammet. En 
del av området ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet. 
Längst i nordöst åter� nns en boplats, för övrigt saknas 
registrerade fornlämningar.
Försvarsmakten har meddelat att en del vindkraftverk 
kan etableras efter särskild analys, men med stor risk för 
höjdbegränsningar av verken.

Bedömning
Med hänsyn till de motstående intressen som � nns i 
området har 19A bedömts som B-område. Framför allt 
med tanke på de be� ntliga bostäderna i närheten, som 
redan har vindkraftverk i � era väderstreck. 
Om vindkraftsetablering övervägs krävs vid ansökan 
särskild omsorg om de boende i området.

23. Hannas
Karaktär: Södra slätten / Storskaliga Österlenslätten
Detta område är ett storskaligt fullåkerslandskap 
där gårdsbebyggelsen åter� nns längs vägarna. Två 
vindkraftverk � nns i Tomelilla kommun, ca 1 km nordväst 
om området. Det gränsar även till ett större område 
som Tomelilla kommun föreslagit som lämpligt för 
vindkraft. Att områdets produktion tangerar industri, samt 
storskaligheten ger området en speciell karaktär som kan 
vara lämplig för etablering av vindkraftverk. Inga speci� ka 
naturintressen eller registrerade fornlämningar � nns, 
men området tangerar ett område utpekat som regional 
kulturmiljö i Tomelilla kommun.
Försvarsmakten har meddelat att en del vindkraftverk 
kan etableras efter särskild analys, men med stor risk för 
höjdbegränsningar av verken.

Bedömning
Område 23 bedöms som lämpligt för vindkraft, 
men har satts som B-område med hänsyn till att 
utbyggnad i detta område kan innebära en alltför spridd 
utbredning av vindkraftverk. Ett � ertal områden är 
föreslagna i sydvästra delen av Ystad kommun och i 
grannkommunerna i närheten. En sammanvägning med 
en samlad bild av vindkraftsetableringen tillsammans 
med grannkommunerna krävs.

23. Hannas

j: Olovsdal

l: Rör

18. Ulriksberg 

19A. Ö Herrestad 
norra

19B. Ö Herrestad 
norra 20. Ö Herrestad

södra
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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Alla översiktsplaner ska miljöbedömas, bestämmelser 
om detta � nns i 6 kapitlet i miljöbalken. Översiktsplaner, 
fördjupningar och tillägg, hör till de planer som 
alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
då planen till sin karaktär vanligen medför större 
förändringar av miljön. Därför ska detta tillägg åtföljas 
av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ska läsas 
tillsammans med övriga delar av planen. Där framgår 
exempelvis planens innehåll, huvudsyfte och förhållande 
till andra planer och program.

Miljökonsekvensbeskrivningen har successivt utvecklats 
under planprocessen. Detta planförslag redovisar en 
närmare bedömning av ett antal föreslagna områden som 
lämpliga för prövning av vindkraft och vilka konsekvenser 
det kan få på olika faktorer. Processen började öppet, 
och medborgarnas synpunkter från ett tidigt skede har 
varit med som ytterligare ett kunskapsunderlag och har 
påverkat urvalet av områden. 

Planen utarbetas i sin helhet med hänsynsreglerna i 
miljöbalkens andra kapitel för ögonen:
… med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 
(Lokaliseringsprincipen) 

… förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
(Försiktighetsprincipen)

… i första hand ska förnybara energikällor användas. 
(Hushållnings- och kretsloppsprincipen)

Eftersom planen är översiktlig kommer även 
miljökonsekvensbeskrivningen att fokusera på de 
översiktliga frågorna. I kommande prövningsprocesser 
behöver varje vindkraftsetablering och dess 
påverkan beskrivas, även om det inte sker i form av 
miljökonsekvensbeskrivningar.

Miljökonsekvensbeskrivningen avser förhållanden som 
kan tänkas råda under denna översiktsplans tidshorisont, 
uppskattad till 10-20 år. I praktiken kan denna översiktsplan 
och dess MKB behöva revideras inom kortare tidsrymd 
då förutsättningarna för vindkraftens utbyggnad är snabbt 
föränderliga. 

Denna MKB gäller konsekvenser som vindkraft kan 
tänkas ha inom kommunens yta i allmänhet och speciellt 
inom de landskapsutsnitt där utpekade potentiella 
utbyggnadsområdena åter� nns.

Vissa miljöaspekter kan behöva prövas med hänseende till 
angränsande kommuner, exempelvis  vindkraftverk nära 
kommungräns som kan ge konsekvenser i fråga om buller 
och landskapsbild för boende i angränsande kommun.

Då elsystemet som vindkraften kopplas till spänner över 
nationell och transnationell skala bedöms även vissa 
miljöaspekters nationella och globala konsekvenser 
(minskad användning av el från fossila bränslen, minskad 
belastning på de norrländska älvarna, etc.).

AVGRÄNSNING

MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING (MKB)
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De aspekter som är relevanta för vindkraftsutbyggnaden 
och där påverkan kan � nnas tas upp till prövning  i 
planen. Mer betydande miljöpåverkan, negativ och 
positiv, bedöms planens vindkraftsutbyggnad kunna få för 
följande aspekter:

Förändrad landskapsbild.• 
Påverkan på bebyggelse och boendemiljö genom • 
ljud, ljus och skuggeffekter.
Påverkan på besöks- och rekreationsvärden.• 
Påverkan på natur- och kulturmiljövärden.• 
Luft- och klimatpåverkan. • 

Genom konsekvensbeskrivningen vägs vindkraftsintresset 
mot exempelvis natur- och kulturvärden, eller landskapets 
rumsliga och visuella kvaliteter.

Vilken påverkan på dessa värden som kan bli 
följden av vindkraftsutbyggnaden framgår av de 
konsekvensbeskrivingar för vart och ett av de områden 
som är lämpliga för prövning av vindkraft som � nns på 
nästa uppslag. 

Luft- och klimatpåverkan är neutral i ett lokalt perspektiv. 
I ett nationellt (och globalt) perspektiv är påverkan neutral 
eller positiv, beroende av vilken annan energikälla den kan 
tänkas ersätta.

Förekomsten av riksintressen kan utläsas i de 
områdesbeskrivningar som hör till områden lämpliga för 
prövning av vindkraft. 

Följande typer av riksintressen är inte berörda av föreslagna 
områden lämpliga för prövning av vindkraft:

Riskintresse för totalförsvaret• 
Riksintresse yrkes� ske hav• 
Riksintresse farled för sjöfarten• 
Riksintresse kustzon• 
Riksintresse väg• 
Riksintresse järnväg• 
Riksintresse för kulturmiljö• 

Följande riksintressen berörs av föreslagna områden 
lämpliga för prövning av vindkraft och påverkan ska därför 
bedömas närmare vid efterföljande prövningar:

Riksintresse för naturvård (Område 5A)• 
Riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 kap 6§ • 
(Område 5A )
Riksintrese för friluftsliv enligt MB 4 kap 2 § • 
(Område 5A) 

Nollalternativet är den situation att tillägget till översiktsplan 
om vindkraft inte antas eller genomförs. Om tillägget inte 
antas kommer det att saknas stöd för den efterföljande 
prövningen av vindkraft.

Kommunerna har uppdraget att aktivt verka för en 
utbyggnad av vindkraften. Nollalternativet skulle innebära 
att kommunen inte fullföljer sitt uppdrag.

Utan tillägget till översiktsplan skulle prövningar i 
bygglov, detaljplan, anmälan och tillstånd behöva göras 
som enskilda bedömningar, istället för att ingå i ett 
helhetsgrepp. Detta kan leda till att verk blir olämpligt 
placerade i förhållande till allmänna intressen. En olämplig 
placering kan blockera ett effektivt utnyttjande av marken 
och försvåra att uppsatta mål med vindkraftsproduktion 
uppnås. 

Utan en övergripande översiktsplan för vindkraft kan 
medborgarnas deltagande och in� ytande försvåras; en 
konsekvens kan bli mindre acceptans för vindkraft.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

RIKSINTRESSEN

ALTERNATIVA STRATEGIER/NOLLALTERNATIV

ÖVRIGA NATURMILJÖER
Förekomsten av övriga känsliga naturmiljöer, djur och 
växter, i de tänkbara vindkraftsområden, kan utläsas i 
respektive områdesbeskrivning.

Följande tre typer av naturområden undantas helt från 
vindkraft:

Natura 2000• 
Nationalpark• 
Naturreservat• 

Påverkan på djurlivet i Simrishamn gäller främst känsliga 
fåglar och � addermöss och i andra hand grod- och kräldjur. 
För en allmän beskrivning av den påverkan av vindkraft 
som dessa djur kan utsättas för, se avsnittet Natur. 
Påverkan på känsliga insekter och växter bedöms som 
liten och lätt att undvika med kännedom om växtlokaler.

Vissa av landskapets aspekter bedöms inte bli berörda 
av eventuell vindkraft. Dessa är följande:
Vatten
Anläggning av vindkraft bedöms inte ha någon betydande 
inverkan på lokal vattenkvalitet om regelmässiga 
skyddsåtgärder vidtas.

Luft
De enda luftföroreningar som skapas är i samband med 
transporter och andra moment vid anläggning. Därför 
anses detta vara försumbart i relation till den klimatnytta 
vindkraften ger.

Materiella tillgångar
Vindkraften bedöms inte ha någon effekt på materiella 
tillgångar hos tredje part, offentliga som privata.
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Tillägget till översiktsplan följer miljökvalitetsnormerna. 
Vindkraft i drift minskar utsläpp till luft och vatten i och med 
att den ersätter energiproduktion med fossila bränslen. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer med relevans för vindkraft innefattar 
föroreningarna i luft av koldioxid, kväveoxid, svaveloxid, 
bensopyren och partiklar. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
I Simrishamns kommun � nns miljökvalitetsnormer för 
totalt 20 vattenförekomster: 5 åar, 12 grundvatten, 2 
kuststräckor och för utsjövatten i Hanöbukten.

Riksdagen har lagt fast 16 nationella miljömål och för 
Skåne � nns delmål knutna till dessa. Följande bedömning 
har gjorts av hur tillägget om vindkraft påverkar relevanta 
delar av miljömålen.
 1.Begränsad klimatpåverkan
 2.Frisk luft
 3.Bara naturlig försurning
 7. Ingen övergödning
Bedömning:
Dessa fyra mål avser minskade utsläpp av växthusgaser 
och minskade luftföroreningar  och är alla förbundna med 
energiproduktion, som bör övergå från fossila bränslen 
till förnyelsebara alternativ. Planens vindkraftsutbyggnad 
bidrar till att minska utsläppen och bidrar därmed till att 
uppnå dessa miljömål.

4. Giftfri miljö
Bedömning:
Målet avser spridning av metaller och andra giftiga ämnen 
i naturen. Vindkraftverk innebär normalt ingen sådan 
spridning. Vid prövning enligt miljöbalken kan krav ställas 
på nedmontering och återställning när verk tagits ur drift. 
Målet påverkas inte negativt.

6. Säker strålmiljö
Bedömning:
Målet avser skydd mot skadlig strålning från bland annat 
elektromagnetiska fält. Vindkraftens nätanslutningar kan 
potentiellt innebära en ökning av dessa fält. Med elkablar 
i mark blir dock magnetfälten försumbara. 

MILJÖKVALITETSNORMER

MILJÖKVALITETSMÅLEN

8. Levande sjöar och vattendrag
Bedömning:
Målet avser skydd av värdefulla sjöar och vattendrag. 
Planen pekar inte ut utbyggnadsområden vid sjöar. Inom 
utpekade områden ska hänsyn tas så att eventuella 
mindre vattendrag inte påverkas negativt. Målet påverkas 
inte negativt av planen.

15. God bebyggd miljö
Bedömning:
Ett delmål är att fysisk planering och samhällsbyggnad 
senast år 2010 ska grundas på program och strategier 
för hur utbyggnad av vindkraft ska främjas. Planen 
överensstämmer med det delmålet. Bebyggelse och 
rekreationsmiljöer kan lokalt komma att påverkas negativt 
av buller, skuggbilder och störd landskapsupplevelse. Lokalt 
kan nybyggnation hindras av vindkraftutbyggnaden.

11. Myllrande våtmarker
Bedömning:
Målet avser bibehållande av våtmarker. Ett delmål för 
Skåne är att återställa uträtade vattendrag och återskapa 
våtmarker i odlingslandkapet. För att kunna beakta 
frågan, att vindkraft inte kommer att hindra nya våtmarker 
i restaurerbara områden, behöver berörda myndigheter 
i samband med efterföljande prövningar redovisa dessa 
områden.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Bedömning:
Målet avser att näringar, rekreation och annat utnyttjande 
av hav och kust ska bedrivas så att hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. Då planen kommer 
att undanta kommunens kust- och utsjövatten från 
vindkraftsutbyggnad påverkas inte vattenområden 
negativt. 

13. Ett rikt odlingslandskap
12. Levande skogar
16. Ett rikt växt- och djurliv
Bedömning:
Dessa tre mål kan komma att påverkas negativt av 
anläggningarnas intrång med lokala effekter på biologisk 
mångfald, produktionsmöjligheter och kulturlandskapets 
kontinuitet. Påverkan minimeras dock genom att planen 
redovisar och kommer att ta stor hänsyn till dessa kvaliteter.
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URVALSKRITERIER
I kapitlet utredningsområden redovisas sammanfattningsvis 
de kriterier som ligger bakom urvalet av 
områden lämpliga för prövning av vindkraft. Här i 
miljökonsekvensbeskrivningen behandlas de kriterier/
aspekter där betydande miljöpåverkan kan bli aktuell.

FÖRÄNDRAD LANDSKAPSBILD.
Analysen av landskapet delar in kommunen i fem 
landskapskaraktärer (sid 30-31). Tre av dessa bedöms 
som olämpliga för prövning av vindkraft: kustnära 
backlandskapet, kustnära slätten och backlandskapet. 
Inom två landskapskaraktärer bedöms prövning av 
vindkraft kunna vara lämplig: södra slätten och höglänta 
skogslandskapet (i de storksaliga skogsområdena). 
Området med landskapsbildsskydd (sid 39) som är en del 
av det kustnära backlandskapet bedöms som olämpligt.
En samlad utbyggnad med få områden och endast 
grupper av verk eftersträvas för att undvika en spridd 
utbyggnad som bedöms ha en stor och oönskad 
landskapspåverkan.

BESÖKS- OCH REKREATIONSVÄRDEN
Kusten och det kustnära landskapet bedöms ha ett sådant 
värde för besök och rekreation att vindkraft inte är lämplig 
(sid 35). Området väster om Simrishamn har ett högt antal 
sevärdheter och besöksmål som också gör det området 
olämpligt. I områden med högre andel allemansrättslig 
mark, som den norra delen av kommunen och kustbandet, 
väger rekreationsintresset tyngre än på slätten.

NATURVÄRDEN
Av sådana områden som avses i 7 kap miljöbalken 
har vissa undantagits (natura 2000, nationalpark, 
naturreservat). Prövningen av övriga skydd såsom 
strandskydd, biotopskydd och artskydd ska göras i 
efterföljande prövning av ärenden. Riksintressen för 
naturvård och höga naturvärden redovisade i kommunens 
naturvårdsprogram har bedömts som bidragande men inte 
ensamt avgörande skäl att undvika vindkraft. Även dessa 
värden ska prövas närmare vid efterföljande prövningar.

KULTURVÄRDEN
Analysen av kulturlandskapet delar in kommunen i åtta 
olika karaktärer (sid 45). Sex av dessa bedöms som 
olämpliga för prövning av vindkraft: staden, � skelägenas 
strandnära marker, byarnas kustnära odlingslandskap, 
ensamgårdarnas småskaliga landskap, norra 
österlenslätten och småskaliga österlenslätten. Inom 
två landskapskaraktärer bedöms prövning av vindkraft 
kunna ske: glesbebyggda gränstrakter och storskaliga 
österlenslätten. Områden direkt berörda av riksintressen 
för kulturmiljövård har bedömts som olämpliga. Områden 
i det regionala kulturmiljöprogrammet redovisas men 
dessa värden får hanteras i efterföljande prövningar. 
Förekomsten av fornlämningar redovisas översiktligt 
men påverkan på dessa fornlämningar får hanteras i 
efterföljande prövningar.

BEBYGGELSE OCH BOENDEMILJÖ
Påverkan genom ljud, ljus och skuggor hanteras i huvudsak 
i efterföljande prövningar. I detta tillägg görs en översiktlig 
bedömning genom det valda planeringsavståndet om 
minst 500 meter till bostäder och en bedömning av 
vad som kan vara en rimlig samlad påverkan av olika 
vindkraftsetableringar. 
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FÖRÄNDRAD 
LANDSKAPS-
BILD

BESÖKS- OCH 
RE-
KREATIONS-
VÄRDEN

NATUR-
VÄRDEN

KULTURVÄRDEN BEBYGGELSE OCH 
BOENDEMILJÖ, 
LJUD, LJUS, SKUG-
GOR

BEDÖMNING

NOLL-
ALTERNATIVET

Spridd utbyggnad 
och sämre 
planeringsunderlag   
riskerar större 
påverkan på 
landskapsbilden.
Utbyggnad i delar 
av kommunen 
som bedömts som 
olämpliga exempelvis 
nära kusten och i 
backlandskapet. 
Ingen bedömning 
av den samlade 
landskapspåverkan.

Spridd utbyggnad 
och sämre 
planeringsunderlag 
riskerar störa � er 
rekreationsområden 
och besöksmål.

Spridd utbyggnad 
och sämre 
planeringsunderlag 
riskerar att � er 
naturvärden 
påverkas negativt. 

Spridd utbyggnad 
och sämre 
planeringsunderlag 
riskerar att � er 
kulturmiljöer påverkas 
negativt. 
Utbyggnad i delar 
av kommunen 
som bedömts som 
olämpliga exempelvis 
det österlenska 
backlandskapet, det 
kustnära landskapet 
och det småskaliga 
kulturlandskapet.
Ingen bedömning av 
den samlade påverkan 
på kulturmiljöerna 
Fornlämningar får en 
likvärdig behandling då 
de hanteras i enskilda 
ärenden.

Spridd utbyggnad och 
sämre planeringsunderlag 
riskerar utbyggnad onödigt 
nära bostäder och tätorter.
Ingen bedömning av 
den samlade påverkan 
på bebyggelse och 
boendemiljöer. 
Ljud, ljus och skuggor 
hanteras i efterföljande 
prövningar

Kommunen utför inte 
sitt uppdrag att genom 
översiktlig planering skapa 
ett planeringsunderlag för 
utbyggnaden av vindkraft 
och därigenom verka för att 
vindkraften kan byggas ut.  
Spridd utbyggnad och sämre 
planeringsunderlag, särskilt 
avsaknaden av översiktliga 
bedömningar, riskerar en större 
betydande påverkan på alla 
redovisade aspekter.

5  Tostaröd/
Vitaby skog/ De 
dödas lott

Höglänt 
skogslandskap, 
obebyggda marker 
med lövskog och 
planterad granskog - 
lämpligt för prövning. 

Ingår i större sam-
manhängande 
skogsområde. 
Vandringsled skär 
igenom. 
Norra delen, 5A, om-
fattas av riksintresse 
för friluftsliv 
(Kuststräckan 
Åhus–Simrishamn 
med Stenshuvud-
Verkeån). 
Påverkan bedöms 
kunna bli acceptabel 
men särskilt områ-
dets ostörda karaktär 
och riksintresset 
kräver beskrivning 
och bedömning 
vid efterföljande 
prövning.

Stora naturvärden 
särskilt hotade arter 
som � addermus 
(barbastell) och 
kungsörn, kan 
� nnas – djuplo-
dande inventeringar 
krävs vid efterföl-
jande prövningar. 
Norra delen, 5A: 
småskaliga od-
lingsmarker berörs. 
Delar omfattas av 
riksintresse för 
naturvård (Verkeån 
med dalgång) 
Södra delarna, 5B 
och 5 C: Täcks av 
naturvårdsprogram-
met. 

Glebebyggda grän-
strakter – lämpligt för 
prövning. 
Norra delen, 5A,  ingår 
i område idet regionala 
kulturmiljöprogrammet 
samt tangerar regionalt 
redovisad kulturmiljö  
( Stora Björnstorp) i 
Tomelilla kommun. 
I området  � nns  forn-
lämningsmiljöer.
Kulturvärden särskilt i 
den norra delen , 5A, 
kräver beskrivning och 
bedömning  vid efterföl-
jande prövning 

Den samlade påverkan 
särskilt av en större utbygg-
nad kräver beskrivning och 
bedömning vid efterföljande 
prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft. 
B-område med hänsyn 
till ostördhet, natur- och 
kulturvärden. Norra delen 
5A, omfattas av ett � ertal 
motstående intressen som 
kräver närmare bedömning.
Tomelilla kommun har bedömt 
angränsande områden som ej 
lämpliga för vindkraft.

6 Attusa Höglänt 
skogslandskap, 
glesbebyggt 
skogsområde med 
utmarkskaraktär - 
lämpligt för prövning. 

Ingår i större sam-
manhängande skog-
sområde . Påverkan 
bedöms kunna bli 
acceptabel men 
särskilt områdets 
ostörda karaktär 
kräver beskrivning 
och bedömning 
vid efterföljande 
prövning.

Hela området ingår 
i naturvårdsgro-
grammet.  Stora 
naturvärden särskilt 
hotade arter som 
� addermus (bar-
bastell) och kung-
sörn, kan � nnas 
– djuplodande 
inventeringar krävs 
vid efterföljande 
prövningar.

Glesbebyggda 
gränstrakter- lämpligt 
för prövning. Saknar 
fornlämningar och 
tydliga historiska 
strukturer.  

Den samlade påverkan 
särskilt av en större utbyg-
gnad kräver beskrivning och 
bedömning vid efterföljande 
prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft. B-område 
med hänsyn till ostördhet, 
natur- och kulturvärden. 
Tomelilla kommun har bedömt 
angränsande områden som ej 
lämpliga för vindkraft.

13 Älmhult-
Gyllebo

Höglänt 
skogslandskap, 
kuperat område med 
bok- och granskog- 
lämpligt för prövning. 
Samlokalisering 
med område som av 
Tomelilla kommun 
pekats ut som 
lämpligt för att få en 
samlad utbyggnad.

Ingår i större 
sammanhängande 
skogsområden, 
gränsar till 
område med stora 
rekreationsvärden 
vid Gyllebosjön. 
Påverkan bedöms 
kunna bli acceptabel 
men särskilt 
närheten till Gyllebo 
kräver beskrivning 
och bedömning 
i efterföljande 
prövningar.

Norra delen en 
del av naturvårds-
programmet. 
Stora naturvärden, 
särskilt hotade 
arter, � nns – 
djuplodande 
inventeringar krävs 
vid efterföljande 
prövning.

Glesbebyggda 
gränstrakter – lämpligt 
för prövning. I 
omgivningarna � nns 
kulturmiljön kring 
Gyllebo slott som 
ingår i regionala 
kulurmiljöprogrammet.

Sedvanlig efterföljande 
prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft. 
B-område med hänsyn till 
natur- och kulturvärden.
Tomelilla kommun har bedömt 
angränsande områden som ej 
lämpliga för vindkraft.

18 Ulriksberg Södra slätten, fullåk-
ersbygd – lämplig för 
prövning  Land-
skapsavsnitt med 
be� ntliga vindkraft-
verk- samlokalisering 
med dessa bedöms 
lämplig om den sam-
lade landskapspåver-
kan blir acceptabel

Området inte ett 
vanligt besöksmål. 
Slättens främsta 
värde är att uppleva 
den längs vägarna.

Agrikulturellt 
landskap utan 
redovisade natur-
värden.

Storskaliga österlen-
slätten – lämplig för 
prövning

Den samlade påverkan 
av be� ntliga och nya 
vindkraftverk bedöms kunna 
bli acceptabel, men kräver 
beskrivning och bedömning  
i efterföljande prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft.
A-område. 

BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER
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FÖRÄNDRAD 
LANDSKAPS-
BILD

BESÖKS- OCH 
RE-
KREATIONS-
VÄRDEN

NATUR-
VÄRDEN

KULTURVÄRDEN BEBYGGELSE OCH 
BOENDEMILJÖ, 
LJUD, LJUS, SKUG-
GOR

BEDÖMNING

19 A Östra Her-
restad norra

Södra slätten, fullåk-
ersbygd – lämplig för 
prövning.
Landskapsavsnitt 
med be� ntliga vind-
kraftverk- samloka-
lisering med dessa 
bedöms lämplig 
om den samlade 
landskapspåverkan 
blir acceptabel.

Området inte ett 
vanligt besöksmål. 
Slättens främsta 
värde är att uppleva 
den längs vägarna. 
Lite tillgänglig mark, 
genomkorsas dock 
av cykelväg.

Agrikulturellt land-
skap. Delvis med 
i naturvårdspro-
grammet. Ev. fram-
tida restaurering av 
Tomarpsån.

Storskaliga österlenslät-
ten – lämplig för prövn-
ing. Del av området 
ingår i det regionala 
kulturmiljöprogrammet. 
En boplats funnen.

Den samlade påverkan 
av be� ntliga och nya 
vindkraftverk bedöms kunna 
bli acceptabel men särskilt 
närheten till Gärsnäs och 
Östra Herrestad kräver 
beskrivning och bedömning 
i efterföljande prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft.
B-område med hänsyn till 
bebyggelsen.

19 B Ö Her-
restad norra

Södra slätten, 
fullåkersbygd – 
lämplig för prövning.  
Landskapsavsnitt 
med be� ntliga vind-
kraftverk- samloka-
lisering med dessa 
bedöms lämplig 
om den samlade 
landskapspåverkan 
blir acceptabel.

Området inte ett 
vanligt besöksmål. 
Slättens främsta 
värde är att uppleva 
den längs vägarna.

Agrikulturellt 
landskap utan 
redovisade natur-
värden.

Storskaliga österlen-
slätten – lämplig för 
prövning.

Den samlade påverkan 
av be� ntliga och nya 
vindkraftverk bedöms kunna 
bli acceptabel, men kräver 
beskrivning och bedömning 
i efterföljande prövning. 

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft.
A-område. 

20  Ö Herrestad 
södra

Södra slätten, 
fullåkersbygd – 
lämplig för prövning.  
Landskapsavsnitt 
med be� ntliga vind-
kraftverk- samloka-
lisering med dessa 
bedöms lämplig 
om den samlade 
landskapspåverkan 
blir acceptabel.

Området inte ett 
vanligt besöksmål. 
Slätt med obetydligt 
med tillgänglig 
naturmark, slättens 
främsta värde är att 
uppleva den längs 
vägarna, genomkor-
sas av cykelväg.

Agrikulturellt 
landskap. 
Delvis med i natur-
vårdsprogram-
met. Ev. framtida 
restaurering av 
Tomarpsån.

Storskaliga österlenslät-
ten – lämplig för pröv-
ning. Del av området 
ingår i det regionala 
kulturmiljöprogrammet. 
Flera boplatser samt 
en grav.

Den samlade påverkan 
av be� ntliga och nya 
vindkraftverk bedöms kunna 
bli acceptabel, men kräver 
beskrivning och bedömning 
i efterföljande prövning. 

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft.
A-område.

23 Hannas Södra slätten, 
fullåkersbygd – 
lämplig för prövning.  
Landskapsavsnitt 
med be� ntliga 
vindkraftverk och 
områden som av 
Tomelilla  kommun 
pekats ut som 
lämpliga för prövning 
- samlokalisering 
med dessa 
bedöms lämplig 
om den samlade 
landskapspåverkan 
blir acceptabel.

Området inte ett 
vanligt besöksmål. 
Slättens främsta 
värde är att uppleva 
den längs vägarna.

Agrikulturellt 
landskap utan 
redovisade 
naturvärden.

Storskaliga 
österlenslätten – 
lämplig för prövning.

Den samlade påverkan 
av be� ntliga och nya 
vindkraftverk bedöms 
kunna bli acceptabel, men 
särskilt närheten till Hannas 
och bebyggelse längs 
omgivande vägar kräver 
beskrivning och bedömning 
i efterföljande prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft,
B-område med hänsyn till den 
samlade landskapspåverkan 
och att Tomelilla kommun 
bedömt angränsande områden 
som ej lämpliga för vindkraft.

j. Olovsdal Södra slätten, fullåk-
ersbygd – lämplig för 
prövning.  
Landskapsavsnitt 
med be� ntliga 
vindkraftverk och 
områden som av Ys-
tads kommun pekats 
ut som lämpliga för 
prövning - samloka-
lisering med dessa 
bedöms lämplig 
om den samlade 
landskapspåverkan 
blir acceptabel.

Området inte ett 
vanligt besöksmål. 
Slättens främsta 
värde är att uppleva 
den längs vägarna.

Agrikulturellt 
landskap utan 
redovisade natur-
värden.

Storskaliga österlen-
slätten – lämplig för 
prövning.

Den samlade påverkan 
av be� ntliga och nya 
vindkraftverk bedöms kunna 
bli acceptabel, men kräver 
beskrivning och bedömning 
i efterföljande prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft.
A-område. 
Samlokalisering med områden 
I Ystads kommun är lämplig 
för att få en samlad utbyggnad 
som minskar landskapspåver-
kan.

l. Rör Södra slätten, fullåk-
ersbygd – lämplig för 
prövning.  
Landskapsavsnitt 
med be� ntliga 
vindkraftverk och 
områden som av 
Ystads kommun 
pekats ut som 
lämpliga för prövning 
- samlokalisering med 
dessa bedöms lämp-
lig om den samlade 
landskapspåverkan 
blir acceptabel.

Området inte ett 
vanligt besöksmål. 
Slättens främsta 
värde är att uppleva 
den längs vägarna.

Agrikulturellt 
landskap utan 
redovisade natur-
värden.

Storskaliga österlen-
slätten – lämplig för 
prövning.

Den samlade påverkan 
av be� ntliga och nya 
vindkraftverk bedöms kunna 
bli acceptabel men kräver 
beskrivning och bedömning 
i efterföljande prövning.

Lämpligt område för prövning 
av vindkraft.
A-område. 
Gränsar till områden som av 
Ystads kommun pekats ut som 
lämpliga för prövning, samloka-
lisering är lämplig för att få en 
samlad utbyggnad som minskar 
landskapspåverkan.



82 Tematiskt tillägg till ÖP 2001 - Vindkraft 2011

SOCIALA KONSEKVENSER SAMHÄLLSEKONOMISKA KONSEKVENSER
Om de ekonomiska vinsterna tillfaller endast markägare 
och projektägare medan grannar och övriga medborgare 
upplever störningar, kan det komma att uppfattas som 
orättfärdigt av de störda. Då kan det också gro ett starkt 
missnöje, med konsekvensen att en önskvärd utbyggnad 
motverkas. Det tillämpas ibland modeller som fördelar 
de ekonomiska vinsterna, t.ex. så kallad bygdepeng som 
betalas av exploatörer eller lokalt, kollektivt ägande av en 
del av verken.

Varje stort vindkraftverk är en stor investering, 
uppskattningsvis 32-35 miljoner kronor. De framtida 
intäkterna under verkets drifttid är svåra att bedöma 
men en skattning för verk i Simrishamn i dagsläget, 
beroende av vindläget, är intäkter på 75 -105 miljoner 
kronor. En markägare som upplåter sin mark kan få årliga 
arrendeersättningar på 150.000 -180.000 kronor.

Uppförandet av ett antal vindkraftverk kan sammantaget 
alltså bli mycket stora investeringar i Simrishamns 
kommun. En fråga är om den gynnar den lokala ekonomin. 
Utbyggnadsfasen, liksom service under driftstiden, 
genererar arbetstillfällen. I vilken utsträckning de blir lokala 
kan inte förutses men kan påverkas av markägare och 
exploatörer. Lokala företag inom besöksnäringen kan dra 
fördel under utbyggnadsfasen, liksom företag inriktade på 
anläggningsarbeten. Möjligheten kan � nnas att servicen 
av vindkraftverken sköts av en lokal organisation.

I diskussionen om landsbygdsutveckling framhävs att 
markägare får ekonomisk nytta av att sätta vindkraftverk 
på sin mark. För den ekonomiska utvecklingen på 
landsbygden bedöms inte att sprida utbyggnaden med 
målet att ge ekonomisk nytta åt många markägare som 
en bra väg att gå, en spridd utbyggnad skulle försämra 
landsbygden för boende, besöksnäring, friluftsliv och 
naturupplevelser.
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MILJÖASPEKTER SOM BÖR BEHANDLAS I SENARE 
PRÖVNINGSSKEDEN

Vid kommande prövningsprocesser med detaljplan och 
bygglov enligt PBL eller anmälan och tillstånd enligt MB 
kommer miljöpåverkan att prövas närmare. Kontrollprogram 
ska tas fram för varje vindkraftetablering.

Hela det tematiska tillägget handlar om avvägningar och 
bedömningar när det gäller påverkan, miljömässig och 
annan. Områden som är direkt olämpliga pga kon� ikter 
med olika intressen har redan uteslutits och dessa 
åtgärder framgår av planen i övrigt. Många aspekter 
som handlar mer om detaljnivå och speci� k projektering 
behandlas i senare skede (detaljplan och bygglov enligt 
PBL eller anmälan och tillstånd enligt MB). I efterföljande 
kapitel, Handläggning av ärenden, speci� ceras riktlinjer 
för efterföljande prövning, krav som bör ställas på 
beslutsunderlag vid den prövningen, på utformningen av 
vindkraftsanläggningar och krav på samrådsprocessen.

UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING

ÅTGÄRDER SOM PLANERAS FÖR ATT FÖREBYGGA, 
HINDRA ELLER MOTVERKA BETYDANDE 
MIJÖPÅVERKAN

Dessa aspekter bedöms ligga på en detaljeringsgrad som 
inte är lämplig för ÖP. Likaledes är dessa aspekter i högre 
grad lokala samt beroende på omständigheter som kan 
komma att förändras under den tidrymd MKB:n ska gälla:

Bygg/anläggningsskedets inverkan på närmiljön – • 
buller, begränsad framkomlighet, ev. skador som kan 
tänkas uppstå på miljön, etc.
Växt- och djurliv - närmare inventeringar och • 
bedömningar av känsliga arter och livsmiljöer 
Skuggbildning – beräkningar på skuggor för • 
närliggande bebyggelse.
Buller – beräkningar för bulleremission för närliggande • 
bebyggelse och rekreationsområden.
Risker - isbildning, lossade delar (högst osannolikt), • 
m.m. Säkerhetsavstånd till bostäder, samlingsplatser, 
vägar, m.m.
Transporter - mark som behöver tas i anspråk för • 
tillfarts- och servicevägar samt uppställningsplatser. 
Om det är lämpligt/möjligt att använda sig av tekniker 
där tillfartsvägar ej behöver anläggas ska så påpekas 
(utläggande av temporära plattor).
Elanslutning - Anslutningspunkt till be� ntligt • 
kraftledningsnät anges, liksom spänningsnivå. Kabel 
eller luftledning och eventuella stolpars utseende och 
höjd. Eventuella ställverk i närheten noteras.
Avfall - Beskrivning av avfallet från anläggningen • 
under anläggning, drift och rivningsskede, samt hur 
avfallet ska tas om hand.
Konkurrerande energiproduktion – Huruvida det • 
ansökta verket kan tänkas påverka närliggande verks 
energiproduktion.
Beskrivning av skyddsåtgärder - Åtgärder som • 
planeras för att kompensera för eller minska negativa 
konsekvenser beskrivs. 
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HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN
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HANDLÄGGNING
AV ÄRENDEN
Lagstiftningen och 
prövningsprocessen
Översiktsplanens roll
En aktuell och väl underbyggd översiktsplan enligt 
plan- och bygglagen PBL som behandlar vindkraft bör 
enligt lagstiftaren ligga till grund för ett beslut om en 
vindkraftsetablering. Rättspraxis visar också att en 
sådan översiktsplan har avgörande betydelse även vid 
lokaliseringsprövningar enligt miljöbalken.

Områden för energiproduktion ( 3 kap 8 § MB)
Områden som i översiktsplanen pekas ut som lämpliga för 
vindkraft blir därmed sådana områden för energiproduktion 
som avses i 3 kap 8 § miljöbalken. Områdena är särskilt 
lämpliga för vindkraftproduktion och ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar.

Två lagar – fyra prövningsprocesser
Vindkraftsetableringar kan prövas enligt två lagar. Med 
den ena, plan- och bygglagen (PBL), prövas ett ärende 
med detaljplan och/eller bygglov. Med den andra, 
miljöbalken (MB), prövas ärenden med tillstånd eller 
anmälan.  Prövningsprocesserna hanteras antingen 
av kommunen (ärenden enligt PBL och anmälan enligt 
MB) eller av länsstyrelsen (tillstånd enligt MB). Nyligen 
gjorda ändringar i PBL och MB syftar till att underlätta 
utbyggnaden av vindkraft och att i möjligaste mån 
undvika dubbelprövning, dvs prövning enligt båda lagarna 
parallellt. I de fall vindkraftverk får tillstånd enligt MB, ett 
krav som gäller större verk, har det generella kravet på 
bygglov och detaljplan därför tagits bort. Avsikten med 
regeländringarna är inte att minska kommunens in� ytande 
och därför har kommunens roll vid länsstyrelsens 
tillståndsprövning enligt MB förstärkts med en ny regel att 
tillstånd endast får ges om kommunen har tillstyrkt det. 
Vid dessa beslut blir tillägget till översiktsplan ett viktigt 
beslutsunderlag. Värt att notera är möjligheten för den 
sökande att för medelstora anläggningar, som kräver 
bygglov enligt PBL istället för anmälan frivilligt begära 
tillstånd med konsekvensen att kravet på bygglov då faller 
bort, men att kommunens tillstyrkan istället krävs.

Det � nns i huvudsak fyra olika typer av prövningsklasser 
för vindkraftverk: 
Miniverk
Miniverk de� nieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd 
av maximalt 20 m och med en rotordiameter av maximalt 
3 m. Det krävs varken bygglov, detaljplan, anmälan 
eller tillstånd för att bygga ett sådant vindkraftverk om 
inte verket ska monteras på en byggnad eller kommer 
att uppföras på ett närmare avstånd från tomtgräns än 
verkets totalhöjd.

Gårdsverk
Gårdsverk de� nieras som ett vindkraftverk med en 
totalhöjd av 20-50 m eller ett verk vars rotordiameter 
överstiger 3 m. För att bygga ett sådant vindkraftverk 
krävs bygglov och i vissa fall anmälan.

Medelstora anläggningar
Medelstora anläggningar de� nieras som ett vindkraftverk 
med en totalhöjd som överstiger 50 m eller en anläggning 
där två eller � er vindkraftverk står tillsamman. För att bygga 
en medelstor anläggning krävs anmälan och bygglov.

Stor anläggning
Stor anläggning de� nieras som en gruppstation som 
består av två eller � er vindkraftverk med en totalhöjd över 
150 m eller en gruppstation som består av sju eller � er 
vindkraftverk med en totalhöjd över 120 m. För att bygga 
en stor vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt MB samt 
kommunens tillstyrkan. 

Tabellen på nästa sida sammanfattar och ger en överblick 
över prövningen av ärenden.

Prövningar kan behöva göras enligt andra lagstiftningar. 
Det gäller prövning enligt lagen om skydd mot 
olyckor, kulturminneslagen KML och miljöbalken MB. 
Prövningarna enligt miljöbalken kan gälla dispens 
från artskyddsförordningen när hotade arter är 
berörda, prövning av strandskyddsdispenser, dispens 
från det generella biotopskyddet, tillstånd inom 
landskapsbildsskyddade områden, samråd eller tillstånd 
när Natura 2000-områden är berörda eller samråd med 
länsstyrelsen beträffande miniverk.

FYRA PRÖVNINGSKLASSER 

ANDRA LAGPRÖVNINGAR
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VINDKRAFTSANLÄGGNINGENS UTFORMNING
ALTERNATIV 1

VINDKRAFTSANLÄGGNINGENS UTFORMNING 
ALTERNATIV 2

Prövnings-
klasser

Total
höjd

Antal Kommunens
prövning

Läns-
styrelsens
prövning

Total
höjd

Antal Kommunens
prövning 

Läns-
styrelsens
prövning

MINIVERK Mindre 
än 20 m  
(1)

 1 Bygglovfria PBL
Bygganmälanfria
Anmälningsfria 
MB

- Mindre 
än 20 m 
(1)

2 eller 
� er

Bygglovfria PBL
Bygganmälanfria
Anmälan MB

-

GÅRDSVERK 20 – 50 m  
(2)

 1 Bygglov PBL
Anmälningsfria 
MB
Detaljplan kan 
bli aktuell

- 20 – 50 m  
(2)

2 eller 
� er

Bygglov PBL
Anmälan MB
Detaljplan kan 
bli aktuell

-

MEDELSTOR Mer än 
50 m

1 eller 
� er 

Bygglov PBL
Anmälan MB
Detaljplan kan 
bli aktuell

- Mer än 
50 m

1 eller 
� er

Bygglovsfria PBL
Kommunalt veto
Detaljplan kan 
bli aktuell

Frivilligt 
� llstånd 
MB

STOR Mer än 
150 m

2 eller 
� er

Bygglovsfria PBL
Kommunalt veto
Detaljplan kan 
bli aktuell

Tillstånd 
MB

Mer än 
120 m

7 eller 
� er

Bygglovsfria PBL
Kommunalt veto
Detaljplan kan 
bli aktuell

Tillstånd 
MB

(1)Längre än totalhöjden från fas� ghetsgräns, inte på byggnad, rotordiameter mindre än 3 meter

(2)Närmare än totalhöjden från fas� ghetsgräns, på byggnad, rotordiameter större än 3 meter
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Kommunen har att ta ställning till om detaljplan enligt PBL 
ska upprättas för en vindkraftsetablering. Detaljplan kan 
i vissa fall bli aktuellt för gårdsverk, medelstora och stora 
vindkraftsanläggningar men inte för miniverk och således 
oberoende av om det � nns krav eller inte på bygglov enligt 
PBL eller anmälan/tillstyrkan enligt MB. Detaljplan krävs 
om det inom området råder stor efterfrågan på mark för 
byggnader eller andra anläggningar. Detaljplan krävs 
således om � era olika fastighetsägare med angränsande 
markområden vill uppföra vindkraftverk eller om det 
� nns andra konkurrerande anspråk på bebyggelse i 
närheten. I ett antal fall kan detaljplan vara lämplig för 
ett område: nära en grannkommun (för att få en bra 
mellankommunal samordning), nära en tätort eller redan 
detaljplanelagd mark och när samordning krävs för att 
utnyttja vindkraftspotentialen i området. Även i fall där 
detaljplan inte kan krävas av kommunen kan det vara det 
för alla berörda parter mest ändamålsenliga redskapet för 
att pröva en vindkraftsetablering.  

KRAV PÅ DETALJPLAN KOMMUNENS ROLL VID 
TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT MB
Kommunen ska höras av länsstyrelsen vid deras 
tillståndsprövning för att säkerställa kommunens 
in� ytande över användningen av mark och vattenområden. 
Kommunens yttranden i tillståndsärenden kommer främst 
att grunda sig på en aktuell översiktsplan som behandlar 
vindkraft. Då tillstånd endast får ges om kommunen 
har tillstyrkt det, innebär det i praktiken en vetorätt för 
kommunen. Särskilda skäl för kommunen att avstyrka ett 
tillstånd kan vara att området bör detaljplaneläggas eller 
att en ny översiktsplan om vindkraft är på gång. 

Samordning med bygglovhantering
För gårdsverk och medelstora anläggningar som prövas 
både med anmälan enligt MB och bygglov enligt PBL ligger 
det på den kommunala myndighet som prövar anmälan att 
samordna handläggningen med bygglovhandläggningen.
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Förslag till: 
Riktlinjer för efterföljande 
prövning

Det tematiska tillägget är ett beslutsunderlag, ett 
kunskapsunderlag, en vägledning och Simrishamns 
kommuns politiska viljeyttring inför både kommunens 
och länsstyrelsens kommande prövningar. Prövningen av 
lämpligheten för en vindkraftetablering sker i varje enskilt 
ärende.

Det tematiska tillägget likställer gårdsverk med medelstora 
och stora vindkraftsanläggningar vilket betyder att 
ställningstagandena omfattar alla dessa verk samt att 
utbyggnad av dessa typer av verk endast bör tillåtas ske 
inom utpekade områden.

För miniverk sker ingen prövning, men den som sätter 
upp ett sådant verk ska beakta plan- och bygglagens och 
miljöbalkens generella regler.

Oavsett om det krävs bygglov eller ej får betydande 
olägenheter för människors hälsa och säkerhet ej 
uppkomma enligt miljöbalken eller annan tillämplig 
lagstiftning.

Oavsett prövning ska den samlade påverkan tydligt 
framgå.

Vid efterföljande prövning kommer vindkraftsetableringar 
att prövas antingen genom

tillstånd enligt miljöbalken (MB) eller• 
detaljplan* (och eventuellt bygglov) enligt plan- och • 
bygglagen (PBL) och anmälan enligt MB eller
Anmälan enligt MB och bygglov enligt PBL• 

Översiktsplanen är rådgivande inför efterkommande 
planering. Vindkraftetablering i strid med översiktsplanen 
bör inte förekomma

Etablering av vindkraft ska i första hand ske i grupper 
inom utpekade områden.

I efterföljande prövning ska villkor � nnas om hur 
vindkraftverken ska tas om hand (nedmonteras) och 
marken återställas.

För att tydliggöra ställningstaganden inför efterföljande 
prövning, redovisas här inom vilka områden en etablering 
bör föregås av detaljplan.

Detaljplan krävs inte, men kan vara ändamålsenlig, om:
Prövning sker genom tillståndsansökan enligt MB.• 

Detaljplan krävs:
I områden där det råder stor efterfrågan på mark för • 
byggnader eller andra anläggningar enligt PBL.
När ett utpekat område redan är detaljplanelagt för • 
annan markanvändning eller om det gränsar till 
tätorter eller redan detaljplanelagd mark.
När ett större område (� er än 2 verk) exploateras eller • 
det inom ett och samma område är tänkt att etablera 
� era grupper med verk. Det är då viktigt att det aktuella 
projektet utformas så att potentialen i området inte 
påverkas negativt.
Om det utpekade området kan läsas ihop med ett • 
annat utpekat område för vindkraft och där den 
samlade påverkan därför behöver utredas.

GENERELLA BESTÄMMELSER

RIKTLINJER VID HANTERING AV VINDKRAFTSÄRENDEN

KRAV PÅ DETALJPLAN

* Detaljplan ska endast undantagsvis krävas
Varje prövning av vindkraftsintresset kommer att prövas mot det allmänna 
intresset av annan sammanhållen bebyggelse och en god boendemiljö. I 
särskilda fall kan därför detaljplan komma att krävas. Detaljplanen kan emellertid 
medge bygglovsbefrielse. 

I efterföljande prövning ska lämpliga avstånd mellan verk 
och grupper av verk avgöras, med hänsyn till landskapets 
topogra�  och vegetation.

För att på sikt utveckla hållbar och välbalanserad 
utbyggnad av vindkraften har områden som ligger utanför 
de utpekade lämpliga eller mindre lämpliga områdena 
klassats som olämpliga. Motiven är generellt:

Att risken för lokaliseringar annars kommer för nära • 
existerande eller planerad bebyggelse samt andra 
utvecklingsintressen.
Att vindkraftsutbyggnaden annars blir spridd • 
i landskapet, vilket bedöms ge för stor 
landskapspåverkan.
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Avståndet till fastighetsgräns bör vara minst verkets • 
totalhöjd
Verken i en grupp bör ställas i en sådan formation och • 
på sådant inbördes avstånd att de upplevs som en 
sammanhållen enhet
Verken i grupperna bör även stå i formationer som tar • 
hänsyn till omgivningens påverkan och landskapets 
stora strukturer.
Inom områden där naturupplevelsen och den relativa • 
tystnaden är en viktig kvalitet bör man eftersträva att 
bullret inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden, 
reducerade med 5 dB(A), dvs 35 dB(A).
Ljusstörningar från hinderbelysningen på vindkraftverk • 
bör undvikas genom tekniska lösningar, exempelvis 
avskärmning, dimning eller att ljuset tänds endast vid 
behov. 
Verkets höjd ska prövas med hänsyn till be� ntliga • 
förhållanden på platsen.
Rotorblad, maskinhus och torn ska vara • 
antire� exbehandlade.
Färgsättning och andra estetiska faktorer, samt • 
påverkan på landskapsbilden, avgörs från fall till fall i 
samband med bygglovsprövningen.

KRAV PÅ UTFORMNINGEN

SLUTSATS

KONTAKT/REMISS/SAMRÅD
ALLTID

Berörda grannar och sakägare ska involveras i • 
tidgast möjliga skede vilket är ett viktigt inslag i 
prövningsprocessen
Samråd i tidigt skede med grannkommuner för • 
vindkraftsetableringar närmare kommungränsen än 
5 km.
Försvarsmakten är remissinstans för alla ärenden • 
avseende höga objekt, dvs högre än 20 meter utanför 
tätort och 45 meter inom tätort.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund avseende • 
samordning av dels kungörelser och dels vid 
bedömning av verksamheten (anmälningsärende-
tillståndsärende enligt MB).
Tra� kverket som har överordnat ansvar för • 

       väg – järnväg – luftfart
Flygplatserna för besked om hinder � nns p.g.a. • 
� ygsäkerhetskritiska ytor:

 Kristianstad Airport
 Malmö Airport

EON om möjligheterna till anslutning till elnätet.• 
Post- och Telestyrelsen för att få aktuell lista med • 
verksamma länkoperatörer i kommunen.
Länkoperatörer för besked om länkstråk.• 

I VISSA FALL
Länsstyrelsen beträffande fornlämningar• 
Länsstyrelsen beträffande särskilda prövningar som • 
kan bli aktuella: hotade arter, strandskydd, generella 
biotopskyddet, landskapsbildsskyddsområden, Natura 
2000-områden eller samråd om miniverk.
EON om kraftledning � nns inom 300 m.• 

I yttranden i tillståndsärenden ska kommunen tillämpa 
ställningstaganden i detta tillägg och endast medge 
vindkraftverk inom utpekade lämpliga områden.

KRAV PÅ PRÖVNINGEN
Kontrollprogram enligt miljöbalken ska tas fram för • 
varje vindkraftsetablering, för att reglera mätning av 
ljudnivåer, re� exer och skuggningar. 
Närmare inventering av känsligt djurliv ska göras • 
beträffande berörda fågelarter och � addermöss, 
skyddsavstånd till natur- och kulturmiljöer avgörs från 
fall till fall.
Fotomontage ska utföras för alla känsliga vyer.• 
All prövning bör innehålla en landskapsanalys • 
anpassad för ärendet.
Vid varje etablering av vindkraftverk ska sol- och • 
skuggförhållanden till närliggande bostäder eller 
annan störningskänslig bebyggelse studeras och 
redovisas. Boverkets rekommendationer ska gälla. 
Buller från vindkraftverk får vid bostadsbebyggelse • 
inte överskrida Naturvårdsverkets riktvärden. 
Ljudnivån gäller den sammanlagda ljudnivån oavsett 
om vindkraftverken är prövade i grupp eller enskilda 
verk.
Bygglovsprövningen ska ske med hänsyn till övriga • 
ställningstaganden och utpekade intressen – 
exempelvis riksintressen och områden med utpekade 
natur- och kulturvärden.
Prövning av lämpligheten ska ske med hänsyn till • 
de lokala förutsättningarna och verkets samlade 
påverkan på omgivningen (grannar, boendemiljöer 
och landskapsbild).
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