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Syfte och bakgrund 
Tematisk tillägg till översiktplanerna avseende vindkraft är ett gemensamt projekt av Helsingborgs 

stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun. Planens syfte är att utreda möjligheter för en 

utbyggnad av vindkraften i kommunerna och därigenom stärka den långsiktigt hållbara 

energiproduktionen. Arbetet ska dessutom utgöra ett kunskapsunderlag och stödja framtida 

ärendehantering genom att ta fram riktlinjer. 

 

Planarbetets gång 

Samråd 

Tematisk tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats juni 2009. Samråd kring förslaget genomfördes 

från den 3 juni till 4 september 2009. Underrättelsen om samråd har skett genom annons i tidningen 

och utskick enligt sändlistan. Samrådsredogörelsen upprättades den 23 november 2009. 

Utställning 

Utställningshandlingen av planen och tillhörande MKB upprättades december 2009. Formell 

utställning kring planen och MKB genomfördes från den 4 januari 2010 till den 8 mars 2010. 

Underrättelse om utställning har skett genom annons i tidningen den 3 januari 2010 och utskick i 

enlighet med sändlista. Informationsmöten om utställningen genomfördes i Helsingborg i 

stadsbyggnadshuset den 1 februari 2010, i Ängelholm i stadshuset den 10 februari 2010 och i Höganäs 

i stadshuset den 18 februari 2010. Till mötena kom sammanlagt 12 personer. 

Inkomna skrivelser 

Under samrådstiden har 35 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till skrivelsen står 

för den dag då den diarieförts i någon av kommunerna. I de fall yttranden innehåller synpunkter om 

planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess.  
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Särskild sammanställning av resultatet av miljöbedömningsprocessen 
 

Allmänt 

Vid antagande av en översiktsplan ska kommunen upprätta en särskild sammanställning (6 kap. 16§ 

miljöbalken). En särskild sammanställning är en sammanfattning och utvärdering av 

miljöbedömningsprocessen till planen. Den ska redovisa hur miljöaspekterna har integrerats i planen 

och hur synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats i planarbetet. Kommunen ska även 

redovisa för skälen till val av alternativ och vilka åtgärder kommunen tänker vidta för uppföljning och 

övervakning. 

Planprocess 

Arbetet med miljöbedömningsprocessen har pågått parallellt med arbetet med tillägget till 

översiktsplanen. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen gjordes i samråd med länsstyrelsen 

och grannkommunerna inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). MKBn var 

samtidigt med förslaget till tillägget till översiktsplanen på samråd från den 3 juni till 4 september 

2009. Synpunkterna på både planförslaget och MKB sammanställdes och kommenterades i 

samrådsredogörelsen. Synpunkterna ingick som underlag i den fortsatta processen för planen och 

MKB. Målet med projektet var ett brett samråd där synpunkterna tydligt skulle påverka det slutliga 

resultatet. Utifrån de inkomna synpunkterna på planen och MKBn bearbetades båda dokumenten. 

Planförslag och MKB var utställda från den 4 januari till den 8 mars 2010. Efter utställningen har vissa 

justeringar gjorts på tillägget till översiktsplanen och MKBn. 

Hur miljöaspekterna har integrerats i planen 

Vindkraft är en fråga som är väldigt tätt förknippat med miljöfrågor. Därför är miljöfrågorna en viktig 

del i planen och bland de förutsättningar som gäller för vindkraft har olika miljöaspekter undersöks. 

Till varje sådan förutsättning görs ett tydligt ställningstagande i planen; dels hur man har tagit hänsyn 

till förutsättningen vid val av områden, dels hur man i vindkraftsärenden ska förhålla sig till frågan. På 

så vis är miljöfrågorna utredda i planen. Miljöaspekterna var likvärdiga med andra kriterier som finns 

för vindkraft och alla kriterier har avvägts mot varandra. Områdesvalet är ett resultat av 

ställningstaganden och avvägningar, där miljöaspekterna har haft en betydande roll. 

Avgränsning av MKB 

Avgränsningen av MKB har skett i samråd med länsstyrelsen och grannkommunerna. Geografiskt 

avgränsas MKBn till de tre kommunernas samlade area, men för vissa konsekvenser krävs ett större 

område, där även grannkommunerna tas med i beskrivningarna. Tematiskt fokuserar MKBn på de 

övergripande konsekvenserna av planen anpassade till planeringsnivå som landskapsbild, hälsa och 

säkerhet, riksintressen och naturmiljöer. Det gjordes även en bedömning av miljöns känslighet för 

olika ingrepp kopplade till uppförande av vindkraftverk. 

Bemötande av synpunkter på MKB inkomna under samråd och utställning 

Under samråd har följande synpunkter på MKBn inkommit: 

 saknades redovisning av landskapspåverkan av ett fullt utbyggt alternativ 

 saknades fördjupat resonemang om påverkan på friluftslivet, framförallt i skogsområden, 

strandskyddet samt fågel och fladdermöss 

 saknades beskrivning av hanteringen och eventuell påverkan från vindkraft som kan komma 

att uppföras i ickeutpekade områden 
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Synpunkterna bemöttes genom att landskapspåverkan förtydligades och ett resonemang om påverkan 

på friluftslivet infördes i MKBn. Resonemanget om påverkan på strandskyddet, fågellivet och 

fladdermöss kunde inte fördjupas på denna planeringsnivå utan hänskjuts till efterföljande prövning. 

Sista punkten klargjordes genom att i det slutliga planförslaget inte finns några områden som inte är 

utpekade inom kommunernas yta. All mark är antingen lämplig, mindre lämplig eller olämplig för 

vindkraft. Därmed är påverkan redan beskriven i de alternativ som MKBn redovisar.  

Under utställningen har inga synpunkter på MKBn inkommit. Enbart redaktionella ändringar gjordes i 

MKBn efter utställningen. 

Förändringar av planen med koppling till miljöpåverkan  

Planprocessen för tillägget till översiktsplanen avseende vindkraft var avsedd att omfatta många 

utredningsområden under samrådet. Därefter gjordes valet av de mest lämpade områden utifrån det 

ökade kunskapsunderlaget efter samrådet, där man kunde ta hänsyn till fler aspekter och synpunkter. 

Detta medförde att utställningsförslaget redovisade ett minskat antal områden lämpliga för 

vindkraftsutbyggnad. I det urvalet ingick även miljöfaktorer, liksom att miljöfaktorer också påverkade 

lämplighetsgraden av områdena. På det sättet har processen haft en tydlig påverkan på utformningen 

av planen och för minimering av miljöpåverkan. 

Skäl till varför planen antagits istället för alternativen 

Nollalternativet valdes bort på grund av att den skulle kunna leda till: 

 att vindkraftetableringar förhindras, vilket medför att övergången från fossila bränslen 

försvåras och därmed även att utsläppen av växthusgaser, partiklar mm inte minskar, vilket 

ger en ogynnsam utveckling för människors hälsa och miljön. 

 att ett effektivare utnyttjande av vindkraften motverkas, eftersom det kan leda till att 

vindkraftverk inte placeras optimalt i landskapet och därmed förhindra effektivare 

markutnyttjande. 

 att då kraven på större andel vindkraft ökar och nu gällande policys och planer inte längre 

”räcker” till kan helhetsbilden gå förlorad och lokaliseringsprövningen för nya projekt riskera 

att genomföras utan riktlinjer eller stöd i ÖP. 

 tydligheten gentemot medborgarna kan försvåras med ett antal individuella prövningar utan 

stöd i en övergripande ÖP. 

Utgångspunkten för att välja områden för vindkraftsutbyggnad var den gemensamma ytan för de tre 

kommunerna. Med ett antal kriterier och beskrivning av nödvändiga förutsättningar kunde möjliga 

utredningsområden avgränsas. Genom att man ett brett samråd, där alla alternativa utredningsområden 

var med i planen, belystes alla tänkbara alternativ i samrådet. Detta gav ett gott underlag för att välja 

de mest lämpade områden och kunna avväga alla för- och nackdelar med de olika alternativen mot 

varandra.  

Åtgärder för uppföljning och övervakning 

Uppföljningen av de konkreta verksamheterna (de byggda vindkraftverken) och deras påverkan 

redovisas i MKBn till enskilda projekt.  

Uppföljningen av översiktsplanen sker i respektive kommun i antingen årsredovisning, årliga 

miljöprogramsredovisning eller vid aktualiseringen av ÖP enl. 4 kap 14 § PBL.  
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Följande bör redovisas för respektive kommun: 

 antal påbörjade och antagna detaljplaner och bygglov för vindkraftverk, inklusive uppgift om 

antal verk  

 antal verks som getts tillstånd enligt miljöbalken 

 totalt antal uppförda verk 

 samlad energiproduktion från verken  

 eventuella detaljplaner, bygglov eller andra lov och tillstånd som strider mot riktlinjerna i ÖP 

 klagomål och konstaterade olägenheter för människors hälsa och miljö utifrån 

vindkraftproduktionen 

 andra kända eventuella effekter av vindkraftutbyggnaden; t ex påverkan på fågellivet eller 

fladdermusförekomsten 
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Inkomna yttranden  

Myndigheter 
 

Länsstyrelsen i Skåne, inkommit 2010-03-11 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun har översänt ett förslag om tematiskt 

tillägg till respektive översiktsplan avseende vindkraft till Länsstyrelsen för synpunkter i samband med 

utställning enligt 4 kap 6 § Plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen har yttrat sig över ett 

samrådsförslag den 11 september 2009.  

Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett granskningsyttrande. Av yttrandet skall enligt 4 

kap 9 § PBL framgå om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 

kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 

kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

I granskningsyttrandet får kommunen en bekräftelse på om de synpunkter som framförts i 

samrådsskedet tillgodosetts eller om Länsstyrelsen har invändningar som kvarstår, främst när det 

gäller de statliga ingripandegrunderna. Detta granskningsyttrande behandlar i huvudsak ovannämnda 

frågor. 

Granskningsyttrandet skall i enlighet med bestämmelserna i 4 kap 2 § PBL fogas till översiktsplanen. 

Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till sådana myndigheter och övriga som har väsentligt 

intresse av den eller som använder översiktsplanen som beslutsunderlag. 

 

Allmänt 

Planförslaget avser ett tematiskt tillägg till de tre kommunernas respektive översiktsplan avgränsat till 

att enbart hantera vindkraft. Förslagets syfte är att utreda eventuella möjligheter för en utbyggnad av 

vindkraften inom de rubricerade kommunerna och därigenom stärka den långsiktigt hållbara 

energiproduktionen. Förslaget redovisar lämpliga och genomförbara utbyggnadsområden samt mindre 

lämpliga och olämpliga områden. 

 

Sammanfattning av Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen ser positivt på tillägget till översiktsplanerna avseende vindkraft i Helsingborgs stad, 

Höganäs kommun och Ängelholms kommun. Det är angeläget att kommuner samarbetar kring viktiga 
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planeringsfrågor och detta tillägg kommer att fungera väl som ett gemensamt beslutsunderlag för 

framtida strategiska överväganden. Kommunernas arbete med stoppområden där riksintressena för 

bland annat kulturmiljö, naturvård och friluftsliv undantas från förslag på vindkraftetablering är ett 

intressant ställningstagande. 

Länsstyrelsen har dock kvarstående invändningar framför allt när det gäller utpekade områden som 

ligger inom strandskydd, men också när det gäller ett område inom Ängelholms kommun som i ÖP 

2004 är utpekat som ett stort opåverkat område. Länsstyrelsen har också invändningar mot 

utredningsområden utpekade inom det regionala kulturmiljöprogrammet.  

Riksintresse kustzon 

Några utredningsområden ligger inom riksintresse för kustzonen, 4 kap miljöbalken. Länsstyrelsen 

efterlyser ett utvidgat resonemang och tydligare motivering för ställningstagandet avseende etablering 

inom riksintresset. De resonemang som framkommer i samrådsredogörelsen och MKB:n bör för 

tydlighetens skull arbetas in i planhandlingen. 

Kommentar: Planhandlingen har förtydligats avseende motiven beträffande riksintresse 

för kustzonen. 

Hälsa och säkerhet 

Länsstyrelsen ser från hälsa och säkerhetssynpunkt positivt på tillägget till översiktsplanerna avseende 

vindkraft. Tillägget till ÖP är ett bra beslutsunderlag för framtida utbyggnadsområden, strategiska 

överväganden, kunskapsuppbyggnad samt stöd och samverkan i mellankommunala vindkraftärenden. 

Varje nyetablering, enskild eller i grupp, kan dock kräva att planprocessen följs av kanske både 

tillståndsprövning/detaljplan och MKB samt en konsekvensanalys.  

 

Mellankommunal samordning  

Länsstyrelsen ser positivt på den stora kretsen som har beretts tillfälle för yttrande och synpunkter och 

förutsätter en vidare samordning mellan kommunerna i den fortsatta planeringen. 

Övrigt 

Strandskydd, biotopskydd m.m. 

Länsstyrelsen finner att flera av de mer biologiskt känsliga etableringsområdena som fanns med i 

samrådsskedet har tagits bort helt, minskats eller klassats som mindre lämpliga. I en del områden finns 

det dock fortfarande risk för konflikter med befintliga, dokumenterade naturvärden som 

strandskyddade områden och biotopskyddsområden. Länsstyrelsen erinrar om att etablering av 

vindkraftverk inom strandskyddat område kräver dispens. Dispens krävs även för ingrepp i skyddade 

biotoper enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens ståndpunkt att frågorna bör 

utredas mer grundligt i kommande tillståndsprövningar. Detsamma gäller eventuell påverkan på växt- 

och djurliv samt friluftsliv och rekreation. 

Kommentar: Synpunkten föranleder ingen förändring av planhandlingarna. 
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Stora opåverkade områden 

Ett antal utredningsområden ligger inom område som enligt Ängelholms gällande översiktsplan ÖP 

2004 är utpekat som stort opåverkat område. Enligt Ängelholms ÖP 2004 ska detta område så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär, och att 

exploateringsföretag som vindkraftsverk särskilt ska beaktas inom detta. Länsstyrelsen efterlyser ett 

resonemang om hur föreliggande tematiska tillägget till översiktsplanen förhåller sig till Ängelholms 

gällande ÖP 2004. Planhandlingarna diskuterar enbart frågan om de tysta områden som inte är 

detsamma som stora opåverkade områden. 

Kommentar: Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft tillför ett nytt 

ställningstagande kring områdets lämplighet för vindkraft och ersätter därmed tidigare 

ställningstagande i ÖP 2004 i frågan om vindkraftsetablering.  

Kulturmiljö 

Flera utredningsområden ligger inom områden utpekade i det regionala kulturmiljöprogrammet. 

Eftersom även dessa miljöer har lyfts fram för dess värden utifrån kulturmiljö anser Länsstyrelsen att 

denna typ av förändring bör undvikas då det tenderar att försvaga de värden gör området angeläget att 

värna om. Följande områden bedöms av Länsstyrelsen mer känsliga för denna typ av förändring och 

bör studeras mer ingående i det kommande planarbetet alternativt undantas som lämpliga områden för 

vindkraft: H1-H2, H7, H11, H13, Ä2, Ä4 och Ä7. Länsstyrelsen anser att de olika områdena, oavsett 

om de är klassade som lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraft, behöver beskrivas närmare så att 

eventuella kulturmiljöelement i landskapet blir väl kända för att möjliggöra framtida avvägningar vad 

gäller placering, storlek och antal vindkraftverk.  

Kommentar: Påverkan på kulturmiljövärden bör utredas närmare i tillståndsprövning 

alternativ prövning enligt PBL. Behovet av att i kommande planering utreda 

kulturmiljövärdena förs in i områdesbeskrivningarna för ovan nämnda områden. 

Trafik 

Länsstyrelsen anse att infrastrukturfrågor bör behandlas i planen i syfte att i tidigt skede belysa 

eventuella begränsningar och förutsättningar som befintligt vägnät har för transporter till planerade 

vindskraftetableringar. Hänsyn till landskapsbilden bör tas även vid vindskraftetableringar intill stora 

vägarna. 

Kommentar: Det är kommunernas uppfattning att frågan om transporter inte är av 

översiktlig karaktär utan bör prövas i kommande planering. Påverkan på 

landskapsbilden prövas för etableringar vid vägar på samma sätt som för övriga 

områden i kommande planering eller tillståndsprövning. 

 

Totalförsvaret 

Mellan 5-20 km från väderradarn krävs särskild analys om planerade vindkraftverk ger stora 

störningar eller inte på väderradarinformationen. Enstaka verk och mindre grupper kan vara möjliga 

att uppföra. Inom delar av de utpekade områdena Ä4, Ä8 och Ä11 enligt Försvarsmaktens bifogade 

karta finns det även andra typer av konflikter med totalförsvarets intressen. Etablering inom dessa 

områden bör ske i samråd med Försvarsmakten. 

Kommentar: Område Ä4 tas bort på grund av dess konflikt med totalförsvaret, framtida 

utbyggnad i Vege samt påverkan på Ängelholm Helsingborg Flygplats (se LFV 

yttrande). Behov av samråd med försvarsmakten förtydligas i områdesbeskrivningarna 

för områdena Ä8 och Ä11. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tillägget till översiktsplanerna 

avseende vindkraftverk uppfyller kravet enligt 6 kap miljöbalken.  

 

Redaktionella synpunkter 

Kartmaterial 

För att underlätta orienteringen samt läsbarheten och förståelsen av kartorna och materialet bör 

förslaget kompletteras med ett bättre kartmaterial och större och mer detaljerade kartor.  

Kommentar: Kommunerna gör bedömningen att kartmaterialet håller tillräcklig 

detaljeringsnivå för dess syfte. För att avgöra mer detaljerade gränser krävs en djupare 

analys vilket det inte finns utrymme för inom ramen av denna översiktsplan. 

Rekommendationer inför genomförande av vindkraftetableringar  

Länsstyrelsen anser att de geotekniska förutsättningarna för att lokalisera vindkraftsanläggningarna 

översiktligt bör redovisas med avseende på riskfaktorer, t.ex. risk för ras och skred. Det kan vara 

värdefullt med en strategi för hur geoteknisk lämplighet bör hanteras vid framtida 

vindkraftetableringar inom de utpekade områdena. 

Kommentar: Krav på att belysa geotekniska förutsättningar i kommande prövningar 

enligt PBL eller MB förs in i kapitlet Riktlinjer. 

Länsstyrelsen anser också att drickvattenintressen och grundvattens del däri bör nämnas i 

planhandlingarna eftersom anläggningsarbeten i form av vindkraftparker, infrastruktur mm riskerar att 

påverka grundvattnet om inte tillräckliga skyddsåtgärder vidtas. 

Kommentar: Krav på att belysa påverkan på grundvatten förs in i kapitlet Riktlinjer. 

 

Banverket, inkommit 2010-02-09 

Banverkets synpunkter under samrådsskedet har tillgodosetts och vi har därmed inget att erinra mot 

utställningsförslaget. 

 
Kommentar: Synpunkterna föranleder ingen förändring. 

 

Försvarsmakten, inkommit 2010-02-23 

Försvarsmaktens synpunkter framgår av bifogad kartbilaga.  

Mellan 5 km och 20 km från väderradarn krävs särskild analys om planerade vindkraftverk ger för 

stora störningar eller inte på väderinformationen. Enstaka verk och mindre grupper kan vara möjliga 

att uppföra.  

På kartan har tre områden ringats in. Inom delar av dessa områden finns det även andra typer av 

konflikter med totalförsvarets intressen än mot väderradarn.  

I övrigt har justeringar skett efter tidigare lämnade synpunkter.  
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Kommentar: Området Ä4 utgår ur förslaget på grund av risk för konflikt med försvarets 

intressen, påverkan på Ängelholm Helsingborg flygplats samt på grund av risk för 

konflikt med framtida utbyggnadsintressen kring kommande station vid Utvälinge/Vege. 

Behov av samråd med försvarsmakten förtydligas i områdesbeskrivningarna för 

områdena Ä8 och Ä11 

 

Jordbruksverket, inkommit 2010-02-25 

Jordbruksverket har inga ytterligare synpunkter i ärendet än de som redovisades vid samrådet. 

 
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 

 

 

LFV, inkommit 2010-03-08 

Skyddsområden runt flygplatser 

Runt flygplatser finns skyddsområden för att flygverksamheten ska kunna fungera. 

 

Procedurer 

När ett flygplan ska starta eller landa på en flygplats måste den följa på förhand bestämda rutiner, så 

kallade procedurer. Procedurerna har utarbetats för att garantera hinderfrihet och därmed flygsäkerhet. 

Procedurerna är unika för varje flygplats, ser olika ut beroende på typ av 

navigeringshjälpmedel och sträcker sig över ett större område än de höjdbegränsande områden (Bel-

ytorna). Detta innebär att även byggnadsverk långt från flygplatsen kan påverka hinderytorna för 

procedurerna. 

 

MSA- yta (Minimum Sector Altitude) ska fastställas för alla flygplatser där det finns 

instrumentinflygningsprocedurer. MSA- ytan är flygplatsens största yta och är styrande för 

procedurerna. Ytan består aven cirkel med radien 55 km, som utgår från respektive 

landningshjälpmedlets mittpunkt. MSA- ytan är indelad i fyra kvadranter, där varje kvadrant kan ha 

olika höjder. 

 

Skyddsområden som berör planerade områden 

De planerade vindkraftområden hamnar i och eventuellt höjdbegränsas av respektive 

hinderbegränsande område enligt nedan. Hinderbegränsande områdens utsträckning visas på karta, 

bilaga 1. 

 

Vindkraftverk som hamnar i MSA ytan tillåts nå höjd upp till 487 m ö h. 

Dessa områden är: HE 2, 5-6, 8-9 samt 14-17.  

 

Vindkraftverk som hamnar i procedurområde måste studeras i varje enskilt fall då läget och höjd är 

känt. Dessa områden är: HÖ 1-1 0, HE 1, 3-4, 7 samt 10-13. 

 

Vindkraftverk som hamnar i CTR-området oavsett höjd är ytterst olämpligt och påverkar alltid 

luftfartygs möjligheter att flyga till flygplatsen. Dessa områden är: Ä 1-3, 3-5, 13-15 samt 17. 

 

Se även text under CTR och bilaga 2. 

 

Generellt sett för att ge ett korrekt besked om vindkraftverkens eventuella påverkan måste position, 

markhöjd och vindkraftverkens höjd vara kända. De vanligaste inflygningsmetoderna är 

egennavigering via STAR, radarledning för instrumentinflygning eller radarledning för visuell 

inflygning. Vid radarledning används ett begrepp som heter " lägsta radarledningshöjd" vilket är den 
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lägsta höjd som flygplanet får flyga på inom det luftrum, TMA (terminalområde) som finn s till för att 

skydda flygtrafiken till och från flygplatsen. 

 

Skyddsområden runt navigationsutrustning 

För att flygplan ska kunna navigera mellan flygplatserna fin ns navigationsutrustning ute i terrängen. 

LFV är ansvarig för denna utrustning och ska yttra sig över vindkraftverkens placering med avseende 

eventuell störning på navigationshjälpmedel. 

 

I detta område finns Ängelholm MSSR 12 radarstation i Hålshult på position 562028N 01 30732E 

samt en väderradarstation Önnarp st rax norr Ängelholms norra kommungräns. Skyddsavstånd för 

dessa navigationshjälpmedel finns på Transportstyrelsens hemsida under Luftfart, Bebyggelse fr Flyg, 

Luftfartens kunskapsunderlag häfte 6. 

 

Förändring av flygsäkerhetskritiska ytor 

I samarbete mellan Halmstad City Airport och Ängelholm Helsingborg Airport har en översiktlig 

modell tagits fram i syfte att belysa flygsäkerhetskritiska ytor runt flygplatserna, och samtidigt 

förenkla och förtydliga handläggningen avseende vindkraft för båda parter så långt det är möjligt. 

Översiktsmodellen redovisas här som bilaga 1 och är indelad i tre områden med olika förutsättningar, 

områdena benämns i texten fortsättningsvis MSA yta, procedurområde och CTR (kont rollzon) enligt 

indelning i bilagan. 

 

Gult område är yttre cirkeln med den så kallade MSA ytan, rött område är en rektangel inom del av 

MSA ytan som rymmer flygplatsens olika procedurer och TMA områden. Blått område är kärnan som 

utgörs av flygplatsens CTR. 

 

Flygplatserna har för avsikt att höj a MSA ytan till 2600 fot i samtliga kvadranter. I delar där 

procedurområdet inte påverkar ytan är det endast en fråga om maximal hinderhöjd ur flygplatsens 

perspektiv, dock skall varje ärende inom området ansökas och behandlas enligt nuvarande rutin. 

Procedurområdet har i grunden även den 2600 fot, men rektangeln påverkas av de krav som 

flygplatsens TMA och procedurer ställer. Innebär att det fortfarande är möjligt att etablera 

vindkraftverk i området, men varje enskilt fall kräver en djupare analys före eventuellt godkännande, 

varje ärende inom området ansökas och behandlas enligt nuvarande rutin. 

 

CTR, är ett område närmast kring flygplatsen som syftar till att skydda flygtrafik under start- och 

landningsfasen genom att flygtrafikledningen ger direktiv om hur och i vilken ordning flygningarna 

ska ske. Området är relativt litet och sträcker sig från marken (GND) till 450 meters höjd. 

 

I CTR flyger flygplanen på låga höjder och därför påverkas dess möjliga flygbanor starkt av eventuella 

hinder inom eller i anslutning till området. Zonen är närmast att betrakta som ett "skyddsområde" för 

flygplatsen som i möjligaste mån ska vara fri från hinder. Etablering av vindkraftverk i dessa områden 

oavsett höjd är ytterst olämpligt och påverkar alltid luftfartygs möjligheter att flyga till flygplatsen. 

 

Som bilaga 2 bifogas Vindkraftverk och dess påverkan på luftfart i flygplatsens närhet. Bilagan ger en 

djupare analys över hinderfrågorna runt en flygplats. 

 

Kommentar: Område Ä4 utgår ur förslaget, bland annat på grund av dess påverkan på 

Ängelholm Helsingborg flygplats. För övriga områden som ingår i CTR-område 

förtydligas områdesbeskrivningarna kring framtida behov av samråd kring påverkan på 

flygplats. Samtliga områden inom CTR klassas som mindre lämpliga. 

 

 

Sjöfartsverket, inkommit 2010-02-10 

Sjöfartsverket vidhåller fortfarande, liksom i tidigare yttranden som hänvisas till i 

samrådsredogörelsen, att en etablering av vindkraftverk inom riksintresset Helsingborgs hamn kan 
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påtagligt skada riksintresset. Om en etablering kan vara förenlig med riksintresset eller ej får 

Sjöfartsverket ta ställning till på detaljplanenivå när lokaliseringen av vindkraftverken är fastställd. 

 

Kommentar: Helsingborgs stad ser fram emot fortsatt dialog kring riksintresset. 

Yttrandet föranleder ingen förändring. 

 

Statens geotekniska institut (SGI), inkommit 2010-02-08 

För de olika utredningsområdena redovisas förutsättningarna i handlingarna men det saknas 

redovisning av markförhållanden från geologisk/geoteknisk synpunkt. SGI anser att de geotekniska 

förutsättningarna för att lokalisera vindkraftsanläggningar översiktligt bör redovisas med avseende på 

riskfaktorer, t.ex. risk för ras/skred i berg/jord. En bedömning bör också göras av i vilken omfattning 

det finns geotekniska svårigheter att dra fram nya anslutningsvägar. En grov värdering kan göras 

utifrån bl.a. geologiska och topografiska kartor. 

 

SGI bedömer vidare att det skulle vara värdefullt att inkludera en strategi för hur geoteknisk 

lämplighet bör hanteras vid framtida detaljplaneläggning och bygglovgivning. Den geotekniska 

lämpligheten behöver alltid klarläggas vid all planering och utbyggnad. Detaljerad utformning av 

grundkonstruktioner behandlas emellertid vid bygglovsprövning. 

 

Kommentar: Behov av att utreda geotekniska aspekter i samband med prövning av 

vindkraftsetablering förs in i Riktlinjer.  

 

Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen, inkommit 2010-03-12 

Transportstyrelsen, luftfartsavdelningen har tagit del av utställningshandlingarna och funnit att 

luftfartens förutsättningar är väl omhändertagna. 

 

Vi vill dock informera om att det finns en friliggande navigationsanläggning av typen VOR som är 

belägen mellan Höganäs och Viken och att denna anläggning och dess influensområde bör redovisas 

som "Stoppområde för vindkraft". 

 

Vindkraftverk kan påverka den radioutrustning som krävs för att kunna ta sig mellan flygplatser. De 

störningar som i första hand kan förutses vad gäller navigerings- och inflygningshjälpmedel och 

flygradarutrustning är störningar genom reflektion av utsända signaler mot vindkraftverkets torn och 

rotorblad. De reflekterade signalerna kan ge upphov till felaktig bäringsinformation men även medföra 

en utsläckning av signalen. Eftersom den aktuella navigationsanläggningen är en fristående 

luftfartsanläggning ute i terrängen och inte tillhör en flygplats, så bör Luftfartsverket / 

Flygtrafiktjänsten i egenskap av sakägare, kontaktas för att identifiera anläggningens läge och 

nödvändigt skyddsområde. 

 

Kommentar: Den friliggande navigationsutrustningen förs in på karta över 

infrastruktur. Områdesbeskrivningarna för HÖ9/HÖ10 och HE2 förtydligas kring 

risken för påverkan på navigationsutrustningen. 
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Vägverket, inkommit 2010-02-08 

Enligt samrådsredogörelsen ska planförslaget revideras med en skrivning om möjligheten att pröva 

lämplig lokalisering av fler vindkraftverk längs de stora vägarna framförallt väg E4 och E6. Vi anser 

inte att vägarna bör ses som en plats där man samlar störande verksamheter. Vägverket lägger stor vikt 

vid god vägarkitektur, d v s vackra harmoniska vägar där bland annat landskapsbilden spelar stor roll. 

I detta avseende är de stora vägarna viktigast eftersom flest trafikanter färdas där. 

 

Vi vidhåller att infrastrukturfrågorna bör behandlas översiktligt även i detta skede med ett syfte att i ett 

tidigt skede få belyst vilka begränsningar och förutsättningar som befintligt vägnät har för transporter 

till planerade vindkraftsetableringar.  

 

I övrigt har vi inget att tillägga utöver de synpunkter vi framfört i yttrande från 2009-08-31. 

 

Kommentar: Det är kommunernas uppfattning att frågan om anläggningsvägar inte hör 

till den översiktliga nivån och därför inte inkluderas i det tematiska tillägget. 

Kommunerna ser fram emot en fortsatt dialog om/när etableringar vid vägar blir 

aktuella. 

 
 

Nämnder och politiska partier i Höganäs kommun 

Centerpartiet i Höganäs, inkommit 2010-03-09 

Utredningsområde Höganäs 7 (Gunnestorp) anser vi inte är visuellt tåligt för vindbruk. 

Vindkraftverk i detta område kommer att dominera landskapsbilden i en småskalig miljö. Vi delar 

uppfattningen att området ligger nära riksintressen för naturvården och kultur miljöer. Med hänsyn och 

avvägning till det allmänna intresset i för hållande till energi produktion avråder Centerpartiet att 

förorda detta område för vindbruk. 

Kommentar: Område HÖ 7 uppfyller de kriterier som ligger till grund för utpekande av 

vindkraftsområden. I den rättsliga prövning av tillstånd och bygglov för tre 

vindkraftverk har man tidigare gjort samma bedömning och Hö7 behålls som 

vindkraftsområde. 

 

Nämnder och politiska partier i Ängelholms kommun 

Barn- och fritidsförvaltningen, inkommit 2010-01-07 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att invända mot förslaget 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 

 

Miljökontoret, inkommit 2010-03-11 

Miljökontoret kan konstatera att genom att beakta de i samrådsredogörelsen framkomna synpunkterna, 

borde goda förutsättningar skapas for en framtida etablering av vindkraftsverk, inom angivna 

områden, som inte bor leda till en negativ påverkan vare sig på människa eller for miljö. 

 

Vad gäller lokalt specifika frågor som inte aktualiseras i bifogad utställningshandling, vill 

miljökontoret uppmärksamma att all etablering av vindkraft föregas av tillståndprövning eller bygglov 
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/ anmälan. Om man vid en sådan prövning finner omständigheter som skulle kunna medfora negativ 

påverkan for människors hälsa eller miljön, kan etablering av vindkraft i det aktuella området komma 

att begränsas, alternativt helt utebli. 

 

Miljökontoret bedömer att man i nuläget inte har något att erinra. 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 

 

Nämnder inom Helsingborgs stad 

Kulturnämnden, inkommit 2010-02-25 

De områden som anses olämpliga men som inte uteslutits från vindkraftetablering uppgår till ett 

relativt stort antal (12 st) mindre områden som ligger utspridda i landskapet. Risken kvarstår att en 

småskalig etablering sker på flertalet av platserna, vilket leder till stor påverkan av kulturlandskapet 

men med en marginell elproduktion. Om vindkraft över huvudtaget ska etableras i dessa områden bör 

ett fåtal väljas och byggas ut till full kapacitet. 

 

Kommentar: Även de områden som pekats ut som mindre lämpliga är möjliga 

vindkraftområden. Benämningen ger en antydan till exploatörer och andra intressenter 

om hur komplexa platsens förutsättningar är. De utpekade områden har bedömts dels, 

vara samlade till större sammanhängande stråk, och dels utgöra individuella grupper i 

förhållande till varandra. På detta sätt anses påverkan på landskapet kunna hållas på 

en acceptabel nivå. 

 

Sedan samrådsskedet har ÖP 2010 för Helsingborgs stad börjat ta form. Etableringsområdet HE 2 och 

den norra delen av HE l omfattas av mark som i ÖP 2010 ingår i ett övergripande natur- och 

kulturstråk dessutom berör båda olika områden markerade som "Utveckling och skydd av natur- och 

vattenområden samt parker". Även områdena HE 5, 6 och 8 ligger inom övergripande natur- och 

kulturstråk enligt översiktsplanen. Här kan det föreligga konflikter med kulturmiljövärden. 

 

Kommentar: På översiktlig nivå bedöms det dock inte leda till sådan påverkan att 

områdena bör utgå. En mer detaljerad studie av påverkan på kultur- och naturmiljö 

kan dock behöva göras i kommande prövning enligt PBL och MB. Behov av att utreda 

påverkan på kulturmiljövärden i kommande prövning förs in i områdesbeskrivningarna. 

 

Flera av de synpunkter som lämnats i samrådsyttrandet kvarstår, men ska enligt samrådshandlingen 

behandlas i kommande prövning av enskild ansökan. Det är viktigt att individuella utredningar görs i 

tillståndsprövningen för att minska inverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap 

och fornlämningsområden. 

 

Utställningshandlingen kan accepteras ur kulturmiljösynpunkt men bör förtydligas med riktlinjer för 

hur områden mindre lämpliga för vindkraft ska hanteras framöver. Ur kulturmiljösynpunkt bör dessa 

endast i undantagsfall ges möjlighet till etablering. 

 

Kommentar: Riktlinjerna förtydligas avseende kulturmiljö. 

 

Miljönämnden, inkommit 2010-03-09 

I det usprungliga materialet (samrådshandlingarna) angavs 17 utredningsområden för vindkraft i 

Helsingborg. I nuvarande förslag finns 15 områden kvar varav 3 anges som” lämpliga” för vindkraft. 

Övriga 12 benämns som ”mindre lämpliga” beroende på t.ex. landskapets karaktär, närhet till 
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utbyggnadsområden och mellankommunal hänsyn. De platser som har sållats bort från det 

ursprungliga materialet (samrådshandlingar) utgjordes av två mindre områden.  

 

Det remitterade materialet visar således: 

1 ”Lämpliga” områden för vindkraft inklusive möjlig omfattning av en utbyggnad. 

2 Möjliga men ”mindre lämpliga” områden för vindkraft inklusive bedömd omfattning av 

en utbyggnad. 

3 ”Olämpliga” områden för vindkraft. 

 

Övergripande synpunkter 

Den utredning för vindkraft som tagits fram av stadsbyggnadsnämnden är konkret och tydlig med ett 

bra kartmaterial som underlag.  

 

Utställningshandlingarna visar fortfarande att potentialen för vindkraft i Helsingborg är relativt stor, 

vilket är intressant inte minst med tanke på den målsättning som finns i stadens energistrategi. 

 

Antalet ”lämpliga” områden i Helsingborg bedöms vara för få i förhållande till vad utredningen 

verkligen visar. För den södra delen av kommunen anges inga ”lämpliga” platser alls. För att ge en 

jämnare geografisk fördelning samt en rättvisare bild vad avser ”lämpliga” områden bör en 

uppgradering av vissa ”mindre lämpliga” platser ske (se nedan).    

 

Kommentar: Jämn geografisk spridning har inte varit ett kriterium för att bedöma 

områdenas lämplighet.  

 

Kommentarer till delområden i Helsingborg 

Tre områden i Helsingborg pekas ut som lämpliga platser för etablering av vindkraft nämligen Rögle-

Västraby (HE1/Ä4), Tostarp-Filborna (HE4) samt hamnområdet (HE17). Miljönämnden har inga 

erinringar mot detta men menar samtidigt att Västhamnen borde inkluderas i det sistnämnda förslaget. 

 

Kommentar: Områdets gränser bör inte avläsas exakt eftersom bedömningarna är 

gjorda på en översiktlig nivå. Området HE17 utökas något mot norr för att även 

omfatta delar av västhamnen. I kommande planarbeten krävs samråd med Länsstyrelse 

och Sjöfartsverk för att utreda påverkan på riksintresse sjöfart. 

 

 

Hässlunda (HE13) samt Fjärestadtorp (HE14) anges som ”mindre lämpliga” områden. Som skäl anges 

mellankommunal hänsyn (Bjuv) samt oklarheter kring elanslutningen. Av det remissvar som lämnats 

av Bjuv framgår att kommunen efterlyser ”försiktighet” vid diskussion kring områdena.  

 

Som miljönämnden ser det måste alltid stor försiktighet och hänsyn råda vid etablering av miljöfarliga 

verksamheter som t.ex. vindkraft. Det gäller även för områden som pekas ut som ”lämpliga”. Som 

exempel hyser Rögle-Västraby stora ornitologiska värden som måste beaktas vid en exploatering för 

vindkraft. Nämnden anser därför att det är fel att gradera ner aktuella områden till ”mindre lämpliga” 

med hänvisning till mellankommunal hänsyn. Bjuv har betonat ”försiktighet” men inte motsatt sig 

dessa båda områden. Vad gäller frågan om elanslutning är denna av teknisk karaktär och bör kunna 

lösas om ett intresse finns av att etablera vindkraftverk. Hässlunda och Fjärestadtorp bör därför 

fortsättningsvis utpekas som ”lämpliga” områden. Platserna ligger geografiskt nära varandra varför en 

samordning och anpassning bör ske vid en eventuell exploatering för vindkraft.  

 

Kommentar: Mellankommunala frågor har tagits med i bedömningen av områdens 

lämplighet. Eftersom Bjuvs kommun i samrådsyttrandet varit kritiskt till ovan nämnda 

områden samt för att det sannolikt kommer att krävas större investeringar för att dra 

ledningar i området klassas områdena som mindre lämpliga.  
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Den del av Kulla Gunnarstorp (HE2) som är inklämd mellan Allerumsskogen och Nällåkra bedöms 

vara direkt olämplig för vindkraft.  Rekreationsintressena bör här vara stora samtidigt som 

skogsdungarna och de öppna fälten mellan dessa kan vara av stor vikt för fågellivet i området. Den 

östra delen bör dock kvarstå och uppgraderas till ”lämpligt” område. 

 

Kommentar: Området HE2 justeras för att undvika för stor påverkan på skogsområden 

samt för att undvika framtida konflikt med utbyggnadsintressen i Allerum-Hjälmshult. 

Området i väster undantas och områdets avstånd till samhällena ökas. 

 

Övrigt 

Under rubriken ”Riktlinjer för efterföljande prövning” framgår att de områden som inte pekats ut som 

”lämpliga” eller ”mindre lämpliga” är att betrakta som ”olämpliga” för vindkraft. Ett undantag som 

nämns är när lokaliseringen kan ske längs motorvägar. Miljön kan då redan vara så belastad av buller 

etc att en etablering av vindkraft kan vara möjlig även om ett särskilt utpekande inte har skett i 

utredningen.  

 

Miljönämnden tycker att undantaget är bra och viktigt men förstår inte den onödigt begränsande 

formuleringen om ”motorvägar”. Kraftigt belastade miljöer som industriområden, motorvägar och 

andra större vägar kan samtliga vara av intresse för vindkraft. Att undantaget enbart ska gälla 

etableringar vid motorvägar bedöms vara onödigt inskränkande och kan innebära att annars lämpliga 

områden utesluts. 

 

Kommentar: Industriområden, förutom de två utpekade Filbornatippen och 

Helsingborgs hamn, bedöms kunna leda till konflikter med befintliga arbetsplatser 

eftersom erforderliga avstånd inte kommer kunna hållas.  
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Kommuner 

Bjuvs kommun, inkommit 2010-03-17 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 den del av vindkraftsområde 7 som ligger söder om Lydinge gård ska utgå. Vindkraftsområdet 

bör enbart ligga mellan Lydinge gård och E4, där dessa storskaliga element bättre smälter in i 

landskapet. 

 vindkraftsområde 11 inte bör genomföras eftersom påverkan på kulturlandskapet kommer att 

bli mycket stor om förslaget genomförs. Upplevelsen av alléer, öppna fält, lövskog och 

herrgårdsmiljö kommer att förtas av dominerande vindkraftverk. 

 vindkraftsområde 13 måste minskas ytterligare eftersom områdets flacka karaktär gör att 

vindkraftverk kommer att synas på stort avstånd och dominera landskapsbilden inom ett stort 

område och störa kulturlandskapet. 

 

Kommentar: Kommunerna gör bedömningen att påverkan på landskapet vid de tre 

ovan nämnda områden är inom en acceptabel nivå. Eftersom inget annat argument än 

landskapspåverkan förs fram i kommunstyrelsens yttrande kvarstår de tre områdena i 

sin nuvarande omfattning. Dock förtydligas områdesbeskrivningarna kring behovet av 

samråd med Bjuvs kommun i samband med en eventuell exploatering. 

Klippans kommun, inkommit 2010-03-17 

I samrådet redovisade Klippans kommun att de utredningsområden som framförallt kan beröra 

Klippans kommun är Ä14, Ä15 och Ä16. Alla tre områdena ligger nära kommungränsen mellan 

Klippans och Ängelholms kommuner. Av utredningen framgår att dessa områden bedöms mindre 

intressanta/prioriterade p g a områdenas begränsade storlekar . 

 

Av samrådsredogörelsen framgår att område Ä15 kommer att utgå från förslaget, områdena Ä14 och 

Ä16 omföres till kategorin "områden mindre lämpliga för vindetablering" 

 

Klippans kommun anser därmed sina samrådssynpunkter tillgodosedda i utställningshandlingen. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 

 

Laholms kommun, inkommit 2010-01-22 

Laholms kommun noterar liksom i samrådsskedet att de utredningsområden för vindkraft, som är 

belägna närmast Laholms kommun, är belägna söder om Västersjön och Rössjön i Ängelholms 

kommun. Föreslagna utredningsområden påverkar Laholms kommun i ringa omfattning och 

kommunen har därför inget att erinra mot det tematiska tillägget till översiktsplanerna i de tre 

kommunerna. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 

Landskrona stad, inkommit 2010-03-15 

Det enstaka utredningsområde som möjligen kan anses påverka Landskrona stad är beläget öster om 

Rydebäck. Eventuellt skulle ytan kunna innehålla cirka ett vindkraftverk men bedöms som ett mindre 

intressant och lägre prioriterat område. Vi anser att god hänsyn har tagits till relativt närbelägna Viarp 

flygfält och antar att uppförande av eventuella vindkraftverk sker i samråd med vederbörande.  

 

Landskrona stad har således ingen erinran mot de planerade utredningsområdena för vindkraft. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 
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Svalövs kommun, inkommit 2010-03-04  

Materialet redovisar förutsättningar för vindkraft rent generellt men framför allt en analys som leder 

fram till vilka områden som kan anses vara lämpliga för vindkraftsutbyggnad, respektive vilka 

områden som är olämpliga.  

Metoden för urvalet är att områden med motstående intressen identifierats som "stoppområden" samt 

att "schablonavstånd" hanteras i anslutning till punktobjekt i landskapet. Mycket av de 

schablonavstånd som hanteras bygger på tidigare erfarenheter i planeringssammanhang. Detta 

kompletteras med bedömningskriterier som är mera komplexa i sin karaktär och är exempelvis 

bedömningar av landskapets tålighet för visuella störningar. 

Det tematiska tillägger är ett mycket värdefullt material för de avvägningar som kan bli aktuella i nära 

framtid . Den metod som kommunerna använt för att identifiera områden, lämpliga för 

vindkraftsutbyggnad, upplevs som välgrundad och har förutsättningar för en allsidig bedömning. Det 

är exempelvis mycket positivt att landskapets karaktär får en stor tyngd i bedömningen samtidigt som 

motstående intressekonflikter utesluts tidigt i analysen.  

 

Detta innebär bl a att havsbaserad vindkraftsutbyggnad utesluts för området eftersom motstående 

intressen med stoppeffekt i princip begränsar möjligheterna i hela området. Det förefaller vara ett 

riktigt ställningstagande.  

 

De utpekade områdena på land är mycket begränsade i utbredning, även om de områden som betraktas 

som "mindre lämpade för vindkraftutbyggnad" tas med. 

 

Med anledning av den utveckling som skett de senaste åren anser Svalövs kommun att det finns ett 

behov att dela upp vindkraftsetablering i olika typfall. Materialet gör en indelning i större verk och 

små vindkraftverk. Det finns emellertid anledning att överväga ett särskilt förhållningssätt till de 

storskaliga etableringar som det börjar planeras för idag. De är ofta många verk men framför allt 

mycket stora verk i förhållande till de som finns uppförda. Problembilden blir annorlunda på så sätt att 

det är möjligt att etablera vindkraftsparker i skogsmark och i andra lägen där vindfaktorn tidigare varit 

begränsande. Det innebär också att nuvarande principer om avstånd till bostäder och andra 

"schablonavstånd" inte är tillämpbara.  

 

Det kan finnas anledning till att kommunerna kompletterar den utställda planen med övervägningar 

som även behandlar denna typ av vindkraftsetableringar. 

 

Kommentar: För alla typer av vindkraft krävs en prövning antingen enligt PBL eller 

MB och i denna prövning utgår man naturligtvis från det föreslagna verkets höjd. Det 

kan innebära att de schablonavstånd som använts i utredningen inte är direkt 

översättbara och områden kan bli mindre eller ibland större beroende på 

omgivningspåverkan. Ett ställningstagande om att inte ytterligare bryta upp områden i 

olika kategorier eller bedömningar beroende på verkets höjd har gjorts tidigt i arbetet. 

En bedömning av omgivnings- och landskapspåverkan behöver alltid göras då ett 

projekt prövas. 

 

Åstorps kommun, inkommit 2010-03-03 

Tilläggets syfte är enligt remissmissivet att utreda eventuella möjligheter för en utbyggnad av 

vindkraften i kommunerna och därigenom stärka den långsiktigt hållbara energiproduktionen. 

Utställningsförslaget redovisar lämpliga, mindre lämpliga och olämpliga områden för vindkraft. Man 

har gjort avvägningar utifrån inkomna synpunkter under samrådet och från analyser av områdenas 

förut sättningar. Avvägningar har även gjorts får att får slagets utformning ska möjliggöra en 
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balanserad utbyggnad av vindkraftsproduktionen i kommunerna. I Åstorps kommuns samrådsyttrande 

(dm KS 2009-0736) har de utredningsområden som är av intresse samt metodiken bakom tillägget 

sammanfattats varför detta inte repeteras i detta utställningsyttrande. 

 

I samrådshandlingen presenterades tre intressanta utredningsområden i närheten av Åstorps kommun. 

Alla tre områdena ges i utställningshandlingen status "områden mindre lämpliga för vindkraft". 

 

Helsingborg 7 (Benarp-Lydinge) 

Som påpekats i Åstorps kommuns samrådsyttrande men som inte beaktats i utställningshandlingen 

berör området även Åstorps kommun, vilket bör omnämnas i texten . Texten bör således 

omformuleras: En etablering kräver samordning med Bjuvs och Åstorps kommuner. 

 

Kommentar: Texten justeras efter synpunkter från Åstorps kommun. 

 

Ängelholm 1 (Björnekulla hed) 

I samrådshandlingen bedömdes området kunna rymma ca 3 verk, i utställningshandlingen står det 3-8 

verk. Ett skrivfel troligtvis då området samtidigt har bedömts som mindre lämpligt just på grund av sin 

storlek. Felet bör rättas till, likaså bör det i texten läggas till om angränsningen till Åstorps kommun. 

Åstorps kommun önskar att det, som påpekats i samrådsyttrandet men som inte beaktats i 

utställningshandlingen, omskrivs att en eventuell etablering kräver samordning med Åstorps kommun. 

 

Kommentar: Texten justeras efter synpunkter från Åstorps kommun så att det framgår 

att samordning med Åstorps kommun krävs. Handlingarna förtydligas med att det är en 

indelning i kategorier som avses med 3-8 verk och inte är ett exakt antal på hur många 

verk som går att uppföra. 

 

 

Ängelholm 19 (Kållebäcken) 

I samrådsredogörelsen skrivs som kommentar till Åstorps kommuns samrådsyttrande att områdena 

Hel och Äl föreslås föras till kategorin "mindre lämpliga områden för vindetablering", medan området 

Ä19 föreslås utgå helt, d v s föras till "område ej lämpligt för vindutbyggnad ''. I 

utställningshandlingen finns dock området med på både karta och under rubriken "områden mindre 

lämpliga rör vindkraft". Handlingarna bör revideras så att de överensstämmer med varandra. Åstorps 

kommuns synpunkter i samrådsyttrandet har resulterat i en skrivning om att områdets begränsade 

storlek och mellankommunal hänsyn gör det till ett mindre lämpligt område. Samtidigt har antalet 

möjliga verk har utökats till 1-2 mot tidigare ett.  

 

En liten redaktionell synpunkt är att vattendraget heter Kölebäcken och inte Kållebäcken. 

 

Kommentar: Namnet på bäcken ändras. Tyvärr har det blivit fel i 

samrådsredogörelsen. Dock är utställningshandlingarna korrekta, område Ä19 ska 

vara med. Se föregående kommentar angående kategorin 1-2 verk. Handlingarna 

förtydligas.  

 

Avslutning 

Åstorps kommun önskar att omnämnda synpunkter beaktas och ser fram en fortsatt dialog kring 

vindkraftsplanering. 

 

Kommentar: Ängelholms kommun, Höganäs kommun och Helsingborgs stad ser fram 

emot fortsatt dialog kring vindkraftplanering. 
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Företag 

Arise Windpower, inkommit 2010-03-05 

Vår allmänna synpunkt är att de redovisade planeringsförutsättningarna och planens avväganden i allt 

väsentligt är bra. Vi vill dock påpeka att flera av de områden vi ser som intressanta att bygga vindkraft 

i fortfarande saknas i förslaget . Vi önskar därför att kommunen, nu eller i framtiden, skapar 

möjligheter till fördjupade studier över även andra områdens lämplighet för vindkraft. Vi är beredda 

att utveckla sådana planer till sammans med Ängelholms kommun i en form som kommunen finner 

lämplig. 

 

En erfarenhet som blir tydlig redan nu för de kommuner som varit tidigt ute med sina tematiska tillägg 

är att planering för en företeelse som är i så snabb utveckling blir färskvara under ganska kort tid. 

Därför vill vi gärna uppmana kommunen att redan nu ha en beredskap för förnyade ställningstaganden 

om planerna för vindkraften. Planen bör vara föremål för ständig omvärdering så att framtida goda 

projekt kan ges en möjlighet att förverkligas. För vår del kvarstår intresset att bygga vindkraft i 

samtliga de områden som tidigare redovisats för kommunen och vi ser fram emot att få delta i 

diskussionerna om framtida vindkraftsutbyggnad när erfarenheterna börjar ta form även i Ängelholms 

kommun. 

För närvarande arbetar vi intensivt med utveckling av ett projekt som är beläget i det område som 

kommunen pekat ut som Lämpligt för Vindkraft nummer 11 Ramnasjömossen. Ursprungligen hade 

kommunen med ett större område under denna beteckning och vårt pågående utredningsarbete 

omfattar också det tidigare angivna större området. Skälet till att titta på hela området är att man bör 

utnyttja så mycket som möjligt av den vindpotential som finns i område t. Utöver detta är också 

kostnad en för elanslutning så pass omfattande att så stor volym installerad effekt som möjligt måste 

eftersträvas i varje enskilt läge. 

 

Kommunens bevekelsegrund för att i sista revision en minska område Ä11 har varit hänsyn till för 

svarsmaktens intressen och i dokumentationen runt planen fram går inga andra skäl. I ljuset av detta 

föreslår vi att kommunen endera återtar den tidigare, större figuren för detta område, alternativt 

markerar i texten att området kan korurna att utvidgas beroende på om eventuella konflikter med 

försvarets intressen kan undanröjas. Detta kräver mycket arbete av exploatören och skapar många 

gånger en komplicerad planeringsprocess. Det har emellertid visat sig att försvaret har ett konstruktivt 

synsätt på balansen mellan för svarsintressena och vindkraften. Vår erfarenhet är därför att man med 

en tät dialog kommer ganska långt med att hitta denna balans. Det är därför olyckligt ifall kommunen 

lägger restriktioner över hela området bara med hänsyn till att för svaret angett intressen i området. 

Dessa konflikter bör snarare lösas i varje enskilt fall i dialog med för svarsmakten. 

 

För att inleda denna dialog har vi remitterat våra tänkta verkspositioner till för svaret . Vi väntar svar 

under våren och önskar därför att kommunen inte stänger några dörrar till utbyggnaden i området 

förrän denna dialog avslutats. 

 

Kommentar: En översiktsplan, och därmed även tillägg till översiktsplan, ska 

aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Så kommer därför att ske med kommunernas 

plan för vindkraft.  

  

Ett förtydligande kring området Ä11s förutsättningar görs i områdesbeskrivningen, där 

yttrande från LFV samt Försvaret medför att områdets avgränsning inte förändras och 

området flyttas till kategorin mindre lämpligt, dvs att området är lämpligt för vindkraft 

men att det finns förutsättningar som försvårar genomförandet. Då områdets gränser 

inte bör avläsas exakt anser Ängelholms kommun det rimligt att fortsätta dialogen 

kring exploatörens intressen i detta område. Områdesmarkeringarna har förändrats för 

att förtydliga att det tematiska tillägget till översiktsplan inte kan redovisa några 

exakta, skarpa gränser.  
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Avseende området norr om Västersjön föranleder yttrandet ingen förändring.  

 

 

 

 

Bjäre kraft och Stefan Von Geijer, inkommit 2010-03-08 

Bjäre Kraft Energi AB som projektör av vindkraft och Stefan Von Geijer som markägare till 

Vegeholm vill framfåra att arbetet, och nu utställningshandlingen har utförts på ett professionellt sätt 

med beaktan av de synpunkter som framkommit. 

 

Vi har dock inte samma syn på att det område i Ängelholms kommun som i tidigare underlag benämns 

som Ä5. Vi vill hävda att det skäl som framförts för att området helt ska strykas, kulturmiljön för 

Vegeholm, tätortsexpansion och närhet till Natura 2000 område inte är skäl som utesluter vindkraft i 

området. 

 

Natura 2000-området som avses är Jonstorps - Vegeåns mynning och Ängelholms kronopark. I 

områdesbeskrivningen framgår bland annat att det att det är ett marint område med grunda bottnar 

vilket utgör viktiga lek- och yngelplatser för fisk. Sanddynsområden med drivande sand som planterats 

for att undvika sanddrift. Vi menar att dessa inte berörs alls aven vindkraftetablering och området Ä5 

finns på ett sådant avstånd att syftet att skydda det marina livet och stranddynerna inte påverkas. 

Skälet tätortsexpansion torde påverka området än mer. Redan idag finns både avvattningsdike 

uppströms Vegeå som avvattnar industriområden och bostadsområden. Ytterligare bebyggelse 

planeras söder om Södra utmarken ingående i översiktplanen för området. En översiktsplan ställs ut 

för en golfbana som vi menar påverkar omgivningarna och i den miljökonsekvens beskrivningen finns 

inget som pekar på någon påverkan på de känsliga Natura 2000 områdena. Det planeras for en 

omfattande bebyggelse omkring Vegeholms station som också kommer i närheten till Natura 2000 

området. Vi anser att betydligt mer påverkan sker idag och är närmare till Natura 2000 än vad en 

balanserad etablering av vindkraft skulle utgöra för området. 

 

Skälet tätortsexpansion verkar motsägelsefullt om avsikten är att skydda Vegeholmsområdet. Idag 

utgörs området bland annat av en mast. en järnväg (snart tvåspårig) samt en detaljplanerad golfbana 

där mycket väl samordning mellan en vindkraftetablering kan ske. En vindkraftanläggning tillför 

alternativ energi och beräknas vara vid liv i ca 20 år. Därefter kan anläggningen monteras ned och inga 

långsiktiga skador eller belastning av miljön har skett.  

 

Beträffande kulturmiljö Vegeholm så påverkas området idag av länsväg 112. Vägen är framdragen i 

närhet av Vegeholms slott och slottsparken och den dragningen har inte varit ifrågasatt eller varit 

föremål för övervägning i förhållande till kulturmiljön. Järnvägen som är starkt trafikerad både med 

persontransporter och farligt gods och planeras för dubbelspår i framtiden. En 3G mast på över hundra 

meter har accepterats. Vi menar att ljudmiljön, närmiljön och kulturmiljön idag redan är påverkad. 

 

Ett antal vindkraftverk kan mycket väl tillkomma om projektet uppfylla de riktlinjer som bland annat 

Boverket anger. Givetvis ska ett vederbörligt avstånd tas ut till kärnområdet för kulturmiljön vid 

Vegeholms slott och slottspark 

 

Sammantaget vill vi hävda att med rätt planeringsförfarande och hänsyn så kan en vindkraftetablering 

samexistera i närhet till Natura 2000-områdct och den planerade golfbanan. Även järnvägen och ev 

utbyggnad av tätorten går att hantera. Kulturmiljön för Vegeholm går också att skydda genom diverse 

hänsynstaganden. Vindkraft kan dessutom monteras ned efter sin livstid och området lämnas 

opåverkat. 

 

Kommentar: Kommunerna vidhåller tidigare bedömning och området förblir klassat 

som olämpligt. 
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Telia Sonera, inkommit 2010-01-12 

TeliaSoneras telenät kan störas av olämpligt placerade vindkraftverk. Detta gäller främst 

radioanläggningar med radiolänkstråk som i värsta fall kan behöva flyttas eller ersättas med annan 

telelösning. 

 

Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra kraftiga störningar på radio- och teleutrustning i 

befintlig radiolänkstation samt på radiobaserade teleförbindelser till och från stationen . Det är därför 

viktigt att hänsyn tas till befintliga anläggningar. För att undvika störningar på befintlig 

radiokommunikation krävs en frizon om ca 100 meter på var sida om länkstråket samt ca 350 meter 

runt antennbäraren. För radiolänkstråk i lågt frekvensband gäller 350m. 

 

Av ovannämnda skäl måste TeliaSonera ges möjlighet att inkomma med synpunkter t.ex. i samband 

med eventuell upprättande av detaljplan och vid varje enskild bygglovprövning. 

 

Objekten prövas om möjligt individuellt varför vi önskar koordinater i RT 90 2,5 gon V med 

meternoggrannhet. Vidare önskas upplysning om tänkt navhöjd och rotordiameter. 

 

Kommentar: Handlingarna tar under Riktlinjer upp behov av samråd med 

telenätsägare i samband med bygglov och detaljplaneläggning eller tillståndsprocess 

enligt MB. 

 

Mimer Vind AB 

Inledningsvis vill undertecknad framhålla att framtaget material och underlag för vindkraftsetablering 

är ambitiöst och väl underbyggt. Dock skulle jag vilja inkomma med följande synpunkter för området 

Ä7, som tidigare fanns med i en större utbredning åt sydväst. Detta är nu, i det utställda materialet, 

kraftigt begränsat med hänvisning till att det skulle vara till hinder för Ängelholms flygplats. 

 

Undertecknad, som har ansökt om byggnadslov för vindkraftverk i det borttagna området, har lämnat 

ut dessa planer för remissyttrande bl. a. till Luftfartsverket (LFV) och i deras svar konstaterar man, 

efter samråd med Ängelholms flygplats, att varken totalhöjderna 127 m eller 166 m utgör något hinder 

för flyget. Kopia av yttrandet är överlämnat till Stina Pettersson Ängelholms kommun.  

 

Med tanke på att tidigare området (Ä 7) av flyget (LFV) inte bedöms som något hinder skulle det 

kännas fel om detta område begränsas på felaktig grund och därför önskas att område Ä7 utökas med 

sitt tidigare sydvästra hörn .  

 

Undertecknad har även den synpunkten att Ni inte bör göra kantmarkeringarna för de olika områdena 

allt för kategoriska. Troligen ”tar man i" när man skall lämna övergripande svar och när det sedan 

gäller en riktig konkret bedömning så är inte gränserna så exakta. 

 
Kommentar: Området Ä7 förändras inte till sin utbredning inför antagandet med 

hänsyn till LFVs synpunkter i samråds- och utställningsskedet. Ett förtydligande kring 

områdets förutsättningar görs i områdesbeskrivningen. Då områdets gränser inte bör 

avläsas exakt anser Ängelholms kommun det rimligt att fortsätta dialogen kring 

exploatörens intressen.  

Områdesmarkeringarna har förändrats för att förtydliga att det tematiska tillägget till 

översiktsplan inte kan redovisa några exakta, skarpa gränser. 
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NSR, inkommit, 2010-03-08 

NSR berörs av angivet vindkraftsområde benämnt utredningsområde Helsingborg 6 (Tostarp och 

Filborna), HE 6. 

 

De begränsningar och inskränkningar i etableringsmöjligheterna som anges i olika avseenden är 500 m 

från bostäder och annan störningskänslig bebyggelse, 150 m säkerhetsavstånd till allmän väg och 

enligt E.ON 200 m till kraftledningar som flygbesiktigas. 

 

Det område som enligt ovanstående begränsningar kan utnyttjas inom NSR:s verksamhetsområde 

omfattar delar av den före detta gipsdeponin vid Rökille och ett stråk från Ljunghems gård utmed Väla 

bäck ända upp till nuvarande skogsområdet utmed E6 till i höjd med Välatorpsvägen. 

 

NSR:s verksamhetsområde bestäms av miljödom 2007 och deldom 2009. Detaljplan 1999 och ÖP 

2002 visar industriell verksamhet ända upp till E4 i norr medan de nyare miljötillstånden och 

markavtalet med Helsingborgs stad begränsas i norr i höjd med Välatorpsvägen. 

 

Förutom all annan omfattande alternativ energi- och återvinningsverksamhet i området bör de angivna 

3-8 större vindkraftverken inom HE 6 kunna ingå i NSR:s industriella verksamheter inom det 

detaljplanelagda området. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 

 

 

Organisationer 

Kullabygdens ornitologiska förening, inkommit 2010-03-11 

Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) vill härmed framföra följande synpunkter: 

 

Helsingborg 1 (Rögle-Västraby) 

KOF anser fortsatt att vindkraftsverk i detta område är olämpligt. 

 

Detta skall ses mot bakgrund av: 

1) Stora mängder gäss och sångsvan rastar och födosöker regelbundet i området. Främst under 

sträcktider samt under övervintring. I det fall vindkraftsverk placeras på föres laget område lär det få 

en betydande påverkan på nämnda arter. Som exempel kan omnämnas att det inom en radie av ca 700 

meter inte rastar några gäss eller svanar vid de enskilda vindkraftsverk som finns placerade i närheten 

till föreslaget område. De 2 vindkraftverken som vi hänvisar till finns placerade vid Stureholm samt 

Lönnhult. Skulle föreslagna vindkraftsverkspark uppföras inom området är det vår uppfattning att det 

därmed anses klart försvårande för nämnda arter att födosöka här. 

 

2) Det betydande rovfågelsträck som sker över området vår och höst kommer enligt vår bedömning att 

påverkas i högre grad. Höststräcket av ormvråk är jämförelsevis med Falsterbo ca 1,5 gånger högre i 

antal (baserat på sträckuppgifter från Hellebaeck, Danmark). Att ormvråkarna som räknas in vid 

Hellebaeck sträcker över området Rögle och Västraby är vida känt och föreningens egna studier som 

pågått mer än 10 år styrker detta. Under vårsträcket använder de större rovfåglarna de termikvindar 

som uppstår kring de öppna markerna kring Rögle och Västraby. Detta för att sedan via 2 

huvudsakliga korridorer sträcka vidare norrut. Den ena korridoren löper huvudsakligen över havet 

varför de större rovfåglarna är beroende av högre höjd för att ta sig fram. 

 

KOF vill också hänvisa till en Sammanställning från 2006-09-05 aven mängd olika observationer över 

vindkraft gjord av Eric Rosenblom, vetenskaplig skriftställare och publicist i Vermont, USA varifrån 

vi saxar följande (sidan 7); 
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"En studie i Spanien beräknade år 2002 att 11 200 rovfåglar, varav många är utrotningshotade, dödas 

varje år. 350 000 fladdermöss och 3 miljoner småfåglar förolyckades på grund av vindkraftverk och 

deras kraftledningar. En analys av Mark Duchamp 9 meddelar att det är allmänt känt (men vanligen 

dolt genom att månadsresultaten redovisas som årliga av vindkraftsbolagen) att ett ensamt verk dödar 

upp till 20 - 40 fåglar per år. Amerikanska FWS noterade att de Europeiska vindkraftverken kan döda 

upp till 37 fåglar var per år enligt en mycket slarvig undersökning vid en plats" 

 

Mot bakgrund av det som ovan beskrivs avråder KOF att det uppförs vindkraftverk inom det 

föreslagna området Helsingborg 1 (Rögle-Västraby). 

 

Bilaga (finns att hämta hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg): Sammanställning från 2006-

09-05 aven mängd olika observationer över vindkraft gjord av Eric Rosenblom, vetenskaplig 

skriftställare och publicist i Vermont, USA. 

 
Kommentar: Utredning kring påverkan på fågellivet har tagits fram och konstaterar att 

det är möjligt att uppföra vindkraftverk i området. Dock bör speciellt skogdungar 

beaktas i samband med lokalisering av verk. Områden i närheten av skogsdungar utgår 

därför ur förslaget för att minimera påverkan på framförallt rovfågel.  

 

LRF, inkommit 2010-03-10 

LRF s Kommungrupp har utöver tidigare lämnat yttrande inget mer att andraga vad gäller 

vindkraftsplan för Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. 

 

Kommentar: Yttrandet föranleder ingen förändring. 

 

 

Tegelbyarnas byaråd, inkommit 2010-03-08 

I det nya förslaget har antalet verk som anses kunna placeras på Helsingborg 1 och Ängelholm 4 

minskats ner från ca 40 till 20. Fortfarande anser vi att detta är alldeles för många. Att området på 

Vegeholm 1:1 finns kvar är totalt olämpligt. Denna lilla bit mark som är en del av Ängelholms 

kommun ligger som en tarm in mellan byarna Tånga och Välinge belägna i Helsingborgs kommun. 

Ängelholms kommun skulle därmed kunna bygga vindkraftverk utan några som helst protester från 

sina egna kommuninvånare då dessa enbart skulle drabba helsingborgare. Redan idag finns 

vindkraftverk på ett håll, skulle alla dessa nu föreslagna områden bebyggas skulle många människor 

ha vindkraftverk på 3 sidor av sina fastigheter. Detta är helt orimligt. 

Området i Vegeholm bör därför tas bort helt från områden som anses lämpliga för vindkraft. 

Vi i Tegelbyarnas byaråd upphör aldrig att förvånas över att man inte lyssnar på de människor som är 

verksamma och boende i ett område. Vi som bor i Tegelbyarna vet vad som är unikt för vår del av 

kommunen. Det är ett öppet och flackt landskap, vilket anses vara en bra förutsättning för vindkraft, 

men man talar inte gärna om att detta även är förutsättningen för det djur- och framförallt fågelliv som 

finns här. Ornitologerna är överens om att områdets betydelse för fågellivet är enormt, man talar om 

att det är mitt i ett flyttstråk, ett vinterhabitat, viktig födosökslokal för rovfåglar. Trots deras expertis 

verkar de ansvariga för kommunens tematiska tillägg avseende vindkraft inte fästa någon större vikt 

vid detta. Försiktighetsprincipen i Miljöbalken borde ha en stor betydelse i detta sammanhang. 

Rimligare borde vara om man ska bygga vindkraft, välja att bebygga ett mindre område och sen 

utvärdera detta avseende påverkan på djur- fågelliv och människor. Därefter kan man baserat på 

framtagna fakta bestämma om ytterligare exploatering kan bli aktuell. Att då istället fokusera på att 

lägga ut åtel för att få örnar att inte flyga in bland verken, att sätta upp staket för att få harar 

(bytesdjur) att inte springa in bland verken, som miljönämnden sagt i sitt yttrande, förefaller bara 

löjligt.  
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Med beaktande av försiktighetsprincipen bör enbart ett mindre område anses som lämpligt för 

vindkraft. Konsekvenserna av exploateringen bör utvärderas efter ett antal år. 

 

Fågellivet och naturvärden 

Områdena är väldigt viktiga för fågellivet och många fåglar passerar och en hel del stannar på fälten 

en längre tid. Dessutom finns det många rovfåglar som t.ex. havsörn, kungsörn, falkar m.fl.  Deras 

livsbetingelser skulle ändras och risken finns både för att de försvinner från platsen som att de 

förolyckas genom kollisioner. Det känns helt fel att offra en miljö för en annan. Det är så lätt att prata 

om det storskaliga lantbruket som gör området lämpligt för vindkraft men då glömmer man att det är 

just detta storskaliga lantbruk med dess öppna vidder som gör att dessa stora rovfåglar lever och 

förökar sig här. Det var inte alltför längesedan örnar inte kunde ses i Skåne. Nu är det mer vanligt att 

man ser dem än inte ser dem. Enligt ornitologer är förutom Falsterbonäset detta en av Sveriges finaste 

fågellokaler.  

Sandön utanför Utvälinge är ett naturreservat och intill Vegeå finns ett Natura 2000 område. Det 

verkar inte helt logiskt att bygga en gigantisk vindkraftsindustri intill dessa natur- och 

rekreationsområden. Säkerligen kommer dessa platser också att påverkas negativt av eventuella 

etableringar. 

Kommentar: Utredning kring påverkan på fågellivet har tagits fram och konstaterar att 

det är möjligt att uppföra vindkraftverk i området. Dock bör speciellt skogdungar 

beaktas i samband med lokalisering av verk. Områden i närheten av skogsdungar utgår 

därför ur förslaget för att minimera påverkan på framförallt rovfågel.  

 

Vegeprojektet 

För ett antal år sedan slog de tre kommunerna, Helsingborg, Ängelholm och Höganäs på trumman i ett 

för oss boende i Tegelbyarna betydligt trevligare sammanhang. Då talades det om en utbyggnad av 

fastigheter i nära anslutning till den kommande pågatågsstationen i Vegeholm, om vandringsleder, 

ridstråk och en lokal företagsamhet som skulle komma att spira. Av allt detta blev inget. Vi är 

övertygade om att en storskalig exploatering genom att bygga vindkraft kommer att omöjliggöra de 

framtidsscenarion som presenterades i Vegeprojektet.  

Kommentar: Område Ä4 utgår ur förslaget bland annat för att säkerställa att 

begränsningar inte sker för en framtida utbyggnad vid Utvälinge / Vege samt på grund 

av synpunkter från LFV och försvarsmakten. 

Områden som inte är riksintressanta för vindkraft 

Länsstyrelsen har uppgivit de områden i Skåne som kan betraktas som riksintresseområden för 

vindkraft och inget av dessa ligger i Helsingborg, Höganäs eller Ängelholm.  Först och främst anser vi 

att området skall minskas ner ordenligt för att skydda såväl fågellivet, som naturvärdena som de 

boende. Antalet skulle därmed också sjunka drastiskt. Höjden på verken i de ansökningar som lämnats 

in är ca 130 meter och det är väldigt stora och därmed synliga verk i ett flackt och storskaligt 

lantbruksområde.  

 

Medborgarmöten 

Byarådet har i sina möten med boende i området mött ett massivt motstånd mot vindkraftsetablering.  I 

de möten som hittills hållits av företag som vill etablera vindkraft har vi den uppfattningen att det inte 

skett på ett korrekt sätt. Dels så har inte skriftlig kallelse skett. Dels så har man haft 

informationsmöten innan lagförändring skett. Detta har inneburit att boende i området i god tro 
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förutsatt att vid den kommunala bygg och plantillståndsprövningen kommer frågan att prövas och då 

ges sakägare rätt att yttra sig på ett mer juridiskt korrekt sätt.  

I stället har bolagen använt mötet såsom ett samrådsmöte i sin ansökan till miljöprövningen till 

länsstyrelsen. Byarådet anser att tidigare så kallade samrådsmöten skall ogiltigförklaras och förelägga 

bolagen att på ett juridiskt korrekt sätt kalla till nytt samrådsmöte. Inte i andan av informationsmöte 

som senare omvandlas till samrådsmöten. 

Detta har inneburit att möten som hållits inte kan betraktas som giltiga samrådsmöten.  

Byarådet anser också att de markägare som påtvingas en förstörd utblick i sitt närområde skall få 

ekonomisk kompensation för den skada bolagen orsakar. T.ex på ett sätt som Vellinge kommun 

genom kommunalrådet Göran Holm åstadkommit för sina kommuninnevånare. 

Att investera i vindkraft görs med ekonomisk vinning som motiv. Det borde vara en politikers 

skyldighet att tillvarata samhällsmedborgarnas intresse i denna sak. Alltså se till att medborgarna i vart 

fall blir kompenserade för den skada som i verkligheten sker. Fastighetsvärdena kommer att rasa i 

närområdet till vindkraftsindustrin.  

Människor i vårt verksamhetsområde är upprörda över det miljöintrång som detta innebär. 

Kommentar: Ekonomiska frågor och eventuell kompensation kan inte hanteras inom 

plan- och bygglagen som styr hur översiktsplaner ska innehålla. 

Byarådets slutsats av våra medborgarmöten är följande.  

1. Att medborgarna inte vill ha vindkraftverk i området. 

I det fall politiska beslut ändå tas för etablering. 

1. Att utredningsområde Ängelholm 4 helt stryks som ett område lämpligt för vindkraft 

2. Minska ytan för etableringen i Helsingborg 1. 

3. Ge de närboende möjlighet att påverka var vindkraftverken byggs och antalet. 

4. Ekonomisk kompensation för fastighetsägare som får sin utblick och miljö förstörd.  

5. Ta till vara på utblickar i landskapet på så sätt att inte omgärda fastigheter med 

vindkraftverk från alla håll. 

Ännu en gång lämnar vi in ett yttrande angående vindkraftsexploatering i vårt närområde och ännu en 

gång hoppas vi på att det finns någon med lite sunt förnuft som sätter ner foten och gör en rimligare 

bedömning än den som hittills gjorts. 

Kommentar: Område Ä4 utgår ur förslaget pågrund av dess konflikt med luftartens 

intressen. Område HE 1 minskas till ytan för att undvika de skogspartier som ligger i 

de östra och norra delarna av området, därigenom minskar risken för påverkan på 

rovfågel. 

 

Ängelholms Näringsliv, inkommit 2010-03-09 
Ängelholms kommun har stora värden i den omväxlande naturen - från härliga stränder till skog och 

vackra, öppna odlingsfält. I framtiden väntas turistnäringen växa kraftigt och omsättningsmässigt är 

den redan i dag betydelsefull. För att inte stänga möjligheten till att utveckla turistnäringen, som ofta 

utvecklas i anslutning till olika naturområden, gäller det att anlägga vindkraftverk områden valda med 

stor omsorg. 
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Vindkraftsbyggen ger arbetskraft i begränsad omfattning under byggnadstiden för lokala 

entreprenörer. Eftersom vinden är en i högsta grad intermittent kraftkälla måste balanserande s.k. 

reglerkraft alltid finnas tillgänglig att snabbt sättas in för att upprätthålla stabiliteten i elsystemet när 

vinden avtar eller blir för kraftig. 

 

Elproduktionen i Sverige domineras av vattenkraft och kärnkraft med vardera 45 %. Vindkraften står 

för 1 %. 97 % av dagens svenska produktion är klimatvänlig. Vindkraftsanläggningarnas livstid är 

förhållandevis kort (20 år) och stora betongfundament krävs för varje vindkraftverk. Kanske kunde 

man titta på alternativet vertikala vindkraftverk som kräver mindre rörliga delar och ingen växellåda 

som för horisontella verk. Det gör dem även billigare och mer tåliga i drift och anses miljövänligare. 

 

Det är framförallt den visuella påverkan på naturen som bör begränsas genom att bygga få 

vindkraftverk på begränsade väl utvalda områden med tanke på turistnäringens framtida utveckling . 

Ljudpåverkan på människor är det andra aspekten som är viktig att ta hänsyn till. 500 m är ett 

minimiavstånd som mycket väl kan ökas. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskriver olika 

Riksintresseområden för natur och djur men inte så mycket om människans intressen och behov. 

 

Det är också viktigt att ta hänsyn till länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsprogram. 

 

Områden lämpliga för vindkraft inom Ängelholms kommun. 

Synpunkter på de områden som beskrivs i Utställningshandlingen december 2009: 

Ängelholm 2 - Området är på grund av sin re1ativa småskalighet tämligen känslig för vindkraftverk. 

Ängelholm 7 - Området bör vara visuellt tåligt för vindkraftverk. Dock måste hänsyn tagas till Össjö 

kyrka 

Ängelholm 8 - Den visuella tåligheten för vindkraft är god och området är svårtillgängligt därför bör 

det vara väl lämpat för vindkraft. 

Ängelholm 11- området består av skogsmark och stora mossar där stora krav på hänsyn mot 

mossmarkerna och dess känslighet krävs. Mindre lämpligt för vindkraft. 

 

Vi förordar således områdena Ängelholm 7 och 8 inom Ängelholms kommun som lämpligast för 

vindkraftverk. 

 

Kommentar: På grund av bland annat synpunkter från försvarsmakten och LFV 

kan områdena inte klassas som lämpliga.  

 

Privatpersoner 
 

Boende i Ängelholms tätort, inkommit 2010-03-12 
Lågfrekvent buller 

Utöver de synpunkter jag delgav under samrådet, vill jag hänvisa till Naturvårdsverkets 

rekommendation "Lågfrekventa ljud", vilken bifogas . NV skriver att lågfrekvent ljud kan breda ut sig 

över längre sträckor än övrigt ljud och myndigheten anser att man vid större verk bör beakta och följa 

upp lågfrekvent ljud. Innebörden är rimligen att detta är en faktor som också bör beaktas vid 

översiktsplanering. I planen är ett schablonavstånd till bebyggelse på 

500 m angivet. Detta avstånd bygger på bedömningar av ljudpåverkan mätt enligt dB(A), påverkan av 

lågfrekvent ljud är alltså inte med i bedömningen. Lågfrekvent ljud bör tas med vid bestämning av 

schablonavståndet. 

 

Kommentar: Enligt Riktlinjerna i tillägget till översiktsplanen framgår det tydligt att 

naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska följas. Naturvårdsverket har inga riktlinjer 

för lågfrekvent buller.  
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I kommande prövning av vindkraftsexploatering blir det tillsynsmyndigheten som 

beaktar tillgängliga riktlinjer och råd från bland andra naturvårdsverket. För att på 

översiktlig nivå göra en bedömning av möjliga områden för vindkraft bedöms dock 

500m vara lämpligt som schablonavstånd. 

 

Landskapsbild 

Planens resonemang om olika landskapstypers "visuella tålighet" för vindkraftetablering kanske kan 

gälla för mindre möllor, säg upp till ca 50 meters totalhöjd . De vindkraftverk som projekteras idag är 

byggnader med en totalhöjd på 180 - 200 meter, det är dessutom byggnader som rör sig (ibland). I ett 

landskap där nivåskillnaderna som mest är några tiotal meter, framstår det inte som meningsfullt att 

påstå att ett område skulle skilja sig från ett annat vad gäller visuell tålighet. Byggnader av detta slag 

kommer att fullständigt förändra och dominera varje landskapstyp i planområdet, den visuella 

tåligheten är lika dålig överallt. MKB'n bör ändras vad avser bedömning av områdenas visuella 

tålighet genom att för samtliga områden konstatera att tåligheten är låg. 

 

Kommentar: Kommunerna bedömer vindkraft förenlig med landskapstyperna i 

områdena. 

Boende vid Kattarp, inkommit 2010-03-09 
Undertecknade framför nedan våra synpunkter och invändningar på kommunens planer för etablering 

av vindkraftverk. Vi har även i augusti 2009 framfört synpunkter på kommunens översiktsplan. Vad 

som sägs i detta brev skall ses som en komplettering till denna tidigare inlaga. 

 

Produktion av el-energi med vindkraftverk 

Uppförande av vindkraftverk motiveras med en klimatnytta som skulle komma av att motsvarande 

energi annars produceras genom förbränning av fossilt material som olja och kol. 

 

I Sverige produceras el genom vattenkraft, kärnkraft och som en biprodukt i processindustrin . I 

normalfallet (undantaget kalla dagar då delar av kärnkraften är avstängd) sker ingen fossilförbränning. 

Att producera el med vindkraft leder bara till att den icke klimatpåverkande produktionen minskar 

vilket ger noll i klimatvinst till en hög kostnad för samhället. 

 

Dubbel kapitalbindning 

Vinden som kraftkälla är oberäknelig på så sätt att den inte kan beställas fram utan kommer när 

naturen så vill. Samhället måste alltid ha annan kapacitet för elproduktion när det inte blåser. 

Varje investering i vindkraft innebär således en kapitalbindning som läggs ovanpå redan existerande 

och är samhällsekonomiskt ett resursslöseri . Detta drabbar i slutändan konsumenterna genom högre 

energikostnad än nödvändigt. 

 

Störande inslag i naturen 

Den tekniska utvecklingen har lett fram till att dagens vindkraftsanläggningar är uppåt 150 meter 

höga. Enligt vår uppfattning finns det ingen plats i Helsingborgs kommun där ett eller flera verk kan 

uppföras utan att få en dominerande inverkan på landskapet. 

 

Miljökonsekvenser av tillverkning och uppförande 

Dagens vindkrafttorn med tillhörande vingar och mekanik kräver stora insatser vid dess tillverkning. 

All industriell tillverkning har miljökonsekvenser ex vis energibehovet för att tillverka stålet i tornet. 

Anläggningens tyngd och höjd leder också till att en enorm mängd betong måste tillverkas med 

konsekvens av ca l tusen ton C02 per tom. Att gräva för fundament, transportera tom och vingar samt 

transport av betong har också allvarliga miljökonsekvenser. Detta är en verklig belastning på miljön 

vilken som framgår ovan inte kompenseras av verkens elproduktion. 

 

Föråldrad teknik 

De monstruösa anläggningar som uppförs idag och kommer att stå i vår natur i 25-30 år representerar 

en teknik som snart kommer att framstå som föråldrad. I Falkenberg uppförs nu vindkraftverk som 
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bygger på vertikal teknik vilket medför att tomen kan byggas i annat material med lägre vikt och 

därmed ett mindre fundament. Sammantaget ger detta en väsentligt lägre miljöpåverkan under 

anläggningstiden. Dessa verk har dessutom väsentligt lägre ljudbild och ger inte störande skuggor av 

det slag som skapas av dagens enorma vindkraftvingar. 

 

Industrins miljöengagemang  

Pådrivande för samhällets satsning på denna typ av icke C02 alstrande elproduktion är en industri som 

består av dels tillverkarna och dels olika investerare som ser möjligheter till god avkastning på eget 

kapital genom hög belåning och konsumenternas bidrag via systemet med elcertifikat. Till detta 

kommer markägare som ser upplåtelseavgiften som en skänk från ovan då ett vindkraftverk inte 

inkräktar på ex vis jordbruksverksamhet. 

Det är uteslutande egenintresse som driver dessa parter och om en sådan investering hade krävt 

ekonomisk uppoffring hade de inte varit intresserade, även om det skulle främja miljön. 

 

Inverkan på samhällsekonomin 

Ur samhället synpunkt är vindkrafts satsning i sin nuvarande form olönsam och tar offentliga resurser 

från mer behövande områden som vård, skola och omsorg. 

 

Småskalig energiproduktion och effektivisering 

Den rådande energipolitiken styrs av en syn som främjar storskaliga lösningar. Enligt vår uppfattning 

ligger lösningen mera i småskalighet där ett exempel är alla villa- och fastighetsägare som anskaffat 

värmepumpar av olika slag. Den effektivisering som dessa pumpar medför har överhuvudtaget inte 

rönt någon uppmärksamhet från det offentliga. 

 

Genom att stödja småskaliga lösningar skulle med samma insats av offentliga medel en stor effekt 

kunna uppnås med en bestående reducering av C02 utsläpp. Varje sparad kWh som ersätter 

elproduktion med kol reducerar utsläppen med 950 gr . En villaägare med värmepump sparar minst 

5000 kWh per år vilket således innebär 4 750 kg C02. 

 

En annan aspekt av detta är att det redan idag sker en stor insats i Helsingborg för att minska el- och 

energiproduktion med fossila bränslen. Förutom ovan nämnda investeringar i värmepumpar finns det 

många lantbrukare som eldar med egenproducerad halm eller annan biomassa. Innan kommunen 

ställer upp mål som handlar om hur många vindkraftverk det skall sättas upp och var dessa kan 

klämmas in, bör man undersöka vilken effekten är av att kommunens innevånare har tagit enskilda 

initiativ. Även gjorda besparingar måste räknas in när det sätts upp mål annars har dessa insatser varit 

förgäves. 

 

Vårt yrkande 

I sammanfattning yrkar vi att Helsingborgs kommun beträffande vindkraftsproduktion i kommande 

översiktsplan fastslår: 

 

- Att det inte finns någon plats i kommunen som är lämplig för vindkrafttorn på 100-150 meters höjd 

över marken 

 

- Att satsningen på förnyelsebar energi får stå efter de boendes rätt till en oförstörd miljö 

 

- Att kommunens aktivt skall medverka i framtagande och utveckling av alternativ elproduktion och 

främja de boendes insatser för energieffektivisering och småskalig elproduktion. 

 

Det är vår fasta övertygelse att ett kraftfullt ställningstagande enligt ovan kommer att ytterligare öka 

kommuns attraktivitet som boende ort. Vem vill vara bosatt där man kan vakna upp en morgon och 

finna en 150 meter hög anläggning som granne för de kommande 30 åren? Dessutom kommer 

kommunen att bli ett föredöme vilket som det så populärt heter: sätter kommunen på kartan. 
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Kommentar: Kommunerna har gjort bedömningen att det finns ett antal områden som 

är möjliga för vindkraftsexploatering. Satsning på förnyelsebar energi kräver både 

stora och små lösningar. Kommunerna är genom sina kommunala bolag direkt aktiv i 

att utforska nya lösningar för energiproduktion. 

 

Boende vid Bäckaskog, inkommit 2010-03-10 

Vi ser det som orimligt att göra ett förslag till ny översiktsplan där man inte har ritat in beviljade 

bygglov av vindkraftverk. 

 

Område Höganäs 7 anses som lämpligt för vindkraft i nuvarande översiktsplan, men inte i det nya 

förslaget. 

 

Det kan inte vara rimligt att ta ställning till en översiktsplan då inte beviljade bygglov är med. 

Det är inte heller rimligt att förändra ett område från lämpligt till mindre lämpligt sedan byggnadslov 

givits för tre vindkraftverk. 

 

Kommentar: Kartan med uppförda vindkraftverk och givna lov uppdateras med de ovan 

nämnda loven. I samrådshandlingarna pekades möjliga områden ut. Där gjordes dock 

ingen klassning av de olika områdenas lämplighet. Både lämpliga och mindre lämpliga 

områden är möjliga för vindkraftsexploatering. På grund av närheten till riksintresse 

för naturmiljövården klassas HÖ 7 som mindre lämpligt. 

 

Boende vid Strövelstorp, inkommit 2010-03-09 

Tack E F för att du klämtar i klockan - senast i HDsöndag! Med dina insändare visar du att våra 

kommunpolitiker i NV-Skåne måste ta tag i vindkraftsfrågan nu och inte generat acceptera beslut, som 

många skåningar tydligt avvisar. 

 

Jag har sett storskaliga vindkraftverk estetiskt faktiskt väl anpassade till omgivande landskap i 

Tyskland, i Danmark. Den visuella och storskaliga effekten av grupper av snurrande möllor i 

"dungform", mellan kust och hav, kan imponera. Men då i länder som inte redan gjort avkall på en 

grundläggande landskapsplanering. 

 

Så inte i NV-Skåne. Fysisk heltäckande planering har vi fortfarande inte här och övergivna byggnader, 

industrier, jordbruk, liksom kraftledningar, järnvägar eller skilda vittnesbörd om 

konsumtionssamhällets avarter trasar sönder bilden av ett harmoniskt landskap. Då blir de föreslagna 

vindkraftsverken spiken i kistan ... Bara insiktsfulla lokal- och regionpolitiker, de som vill och vågar 

påverka även obekväma beslut på riksnivå kan då lösa upp hoten så att attraktiviteten åter fokuseras, 

och helst kommer tillbaka. 

 

 

I veckan diskuterades dessa frågor på ett seminarium i Kvidinge. I närvaro av såväl Länsstyrelsen som 

Region Skåne redogjorde bl a prof Erik Skärbäck, SLU/Alnarp, om vilka hot som bristande 

vindkraftsplanering i Sverige medför i Skåne. I Tyskland är 800-1000 meter minimiavstånd till 

bebyggelse, beroende på delstat. Svenska Boverket förordar 400 och översiktsplaneförslaget 500. 

Lägger man därtill att projekterade torn får en totalhöjd på upp till 200 (en vanlig skånsk kyrka ligger 

på 15 och frihetsgudinnan i New York på knappt 100...), så inser alla att vindkraftverken kan ta död på 

det naturligt småskaliga Skåne! 

 

Kommentar: Förslaget har använt ett schablonavstånd för att identifiera områden där 

det är möjligt att etablera vindkraft. Innan vindkraftverk byggs kommer det specifika 

läget och dess påverkan alltid att prövas antingen enligt plan- och bygglagen eller 

enligt miljöbalken. 
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Politik är ju till för att också avstyra lokala hot. Men nu lär det finnas förslag från vissa centrala verk 

att även få bort det kommunala vetot. Det skulle innebära att även skilda lokala landskap med vissa 

livsmiljöer och viss historisk "bild" ytterst blir en fråga för regeringen, inte regionen! 

 

Kommentar: Kommunen kommer även fortsättningsvis ha ”veto” i de ärenden som 

prövas som tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

 

Hur stämmer förresten hot som dessa ihop med regeringens föreslagna godkännande av den 

europeiska landskapskonventionen? En konvention där människors deltagande i landskapsfrågor är en 

hörnsten? 

 

Kommentar: Plan- och bygglagen som reglerar processen för hur en översiktsplan tas 

fram styr även medborgarnas rätt att vara delaktiga i planeringspocessen. Vid ett 

flertal tillfällen har informationsmöten hållits och det har både under samråd och 

utställning varit möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget. Dessa har 

sammanställts och utgjort del av planhandlingarna. 

 

I avvaktan på ett politiskt synliggörande av dessa ack så viktiga, och långsiktiga, lokala frågor, helst 

före val, kan jag bara instämma med Einar Fjellman: "Gör om planen och låt den 

spegla en egen, genomtänkt vindkraftspolitik!" 

 

Kommentar: Behovet av att bygga ut elproduktionen från vindkraft har beslutats av 

kommunfullmäktige och på samma sätt kommer denna översiktsplan att antas av 

kommunfullmäktige. 

 

Boende vid Västraby, inkommit 2010-03-08 

Vi har kommentarer till era svar, svaren är inriktade på det faktum att det kommer att skapas en 

vindkraftspark i HE 1. Detta ska inte tolkas att vi stödjer projektet utan snarare att skapa en 

minimering av de skador ni orsakar om beslutet går igenom.  

 

Sidan 45 skriver ni som svar till våra synpunkter på utformningsprinciper:  

Länsstyrelsen planeringsunderlag är just ett underlag utifrån vilket kommunerna gör en bedömning 

och avvägning. Avvägning hur områdena ska ”läsas” tillsammans eller enskilt i landskapet görs inför 

utställningen. Befintliga verk bedöms ingå i ett eventuellt kommande område.  

 

Vi kan inte hur vi än försöker, förstå hur ni kan mena att befintliga verk kan ingå i kommande område. 

Vi kan men lite resonemang gå med på att befintligt verk vid Stureholm ingår i eventuellt kommande 

område, men inte de övriga.  

 

Vi har dessutom i ert dokument fått reda på att det finns ytterligare bygglov på verk vid Höghult som 

ännu inte är uppfört. Med stöd av tidigare skrift samt vetskapen om att ni utan vårt medgivande lovat 

bygglov för ytterligare etablering i området kan ni inte påstå att befintliga verk ingår i eventuellt 

kommande område. Det känns snarare som efterkonstruktion av text än en förstudie till Översiktsplan.  

 

Kommentar: Befintliga lov och uppförda verk har varit del i bedömningen av områden 

men har inte påverkat utformningen av HE1, oavsett om de har varit inom det nu 

utpekade området eller om det finns lov och verk utanför det. Givna lov följer 

lagstiftningen i PBL och berörda parter ska vara hörda. 

 

Sidan 45 skriver ni som svar avseende område HE1:  

Området kan inte automatiskt betraktas som ”tyst område” bara för att det ligger med stort avstånd 

från bebyggelse. ”Tysta områden” är ett begrepp som huvudsakligen används för att freda 

rekreationsområden. Område He1 är ett storskaligt jordbruksområde.  
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Oavsett hur man tolkar begreppen är området idag tyst. Vid vind finns det inget som naturligt låter 

eller ger från sig ljud. Det finns ingen skog som susar, det finns inga kullar som tar upp ljud från t.ex. 

Vindkraftverk mm.  

 

Utifrån miljöns beskaffenhet anser vi att kraven för buller från Vindkraftverket ska följa 

Naturvårdsverkets Riktvärden:  

”I friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 35 dBA. Om 

vindkraftverken ger ifrån sig så kallade rena toner bör ljudnivån vara 5 dB lägre”  

 

Se nedan pilar som visar området var gräns för 35dBA ljudtryck från vindkraftverken bör läggas, d.v.s 

vid gränsen där naturvårdsprogrammet börjar. Lägsta kravet är dock att ljudtrycket vid bostäderna 

erhåller den låga nivån – 35dBA.  

Kommentar: Naturvårdsverket tar upp tysta områden på följande sätt. ”I områden där 

ljudmiljön är särskilt viktig, där bakgrundsljudet är lågt och där låga bullernivåer 

eftersträvas, exempelvis områden i fjäll och skärgårdar, bör ljudet enligt 

Naturvårdsverket inte överskrida 35 dBA.” Arbetsgruppen gör bedömningen att inte vid 

något av de utpekade områdena råder sådana förhållanden att gräns på 35 dBA är 

motiverad.  

 

Vi har enl. ovanstående valt Länsstyrelsens kartservice. Den som visar ÖP2010 är lite rörigare, men vi 

har med den som referens då den visar utvecklingen av landskapet i er detaljplan:  

 

Ni skriver vidare på sidan 46-47 följande:  

”Närheten till Natura 2000-området har medfört att område Ä4 minskas till sin utbredning, se 

kommentarer till respektive område under slutsatser i slutet av detta dokument. Att visa landskapet 

från den höjd som ett vindkraftverk kan komma att få är visserligen belysande om hur långt man kan 

se från detsamma, men ger ingen rättvisande bild av hur det upplevs från marken. Vid efterföljande 

prövning visas genom fotomontage hur landskapet upplevs med vindkraftverk.”  

 

Jag och många andra som reagerat på er handling menar att ni har fel gällande er uppfattning att 

bygden klarar av vindkraft. Att visualisera bilder från ett objekt ger inte bara uppfattning om hur 

utsikten från objektet blir, utan även en uppfattning om hur långt en betraktare på marken kan se 

objektet. I fråga om objektet kommer att dominera landskapsbilden eller inte tycker jag med bilderna 

är bevisat. Objektet kommer att synas från alla platser inom och utanför rikets gränser som visuellt 

syns i fotografierna.  

 

Storskaligheten innebär inte att området är visuellt tåligt för vindkraftsetablering utan helt tvärt om!  

 

Kommentar: Kommunerna har gjort bedömningen att området är lämpligt för 

vindkraft. Att vindkraftverk är synliga på långt håll gäller oavsett var de lokaliseras. 

Däremot kan olika landskapstypers skala och struktur mer eller mindre lämpa sig för 

vindkraftverk. 

 

Sidan 47 skriver ni följande som svar på våra påståenden:  

”Vindkraftshandboken är ett av planeringsunderlagen till detta planförslag.”   

 

Ni bemöter inte våra påståenden/citat från boken där ni avviker i er översiktsplan, utan skriver i 

generella termer på ett sätt vi inte kan utläsa om ni bemöter eller avvisar våra påståenden. 

 

Kommentar: Vindkraftshandboken är ett stöd till den kommunala planeringen där 

kommunerna i mycket själva kan bestämma hur man vill förhålla sig till detta. 
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Sammanfattning av ändringar efter utställning 
Förtydligande i text: 

 Motiven till riksintresse kustzon 

 Förklaring av storlekskategorierna 

Komplettering i karta: 

 Karta över infrastruktur kompletteras med schablonavstånd runt navigationsutrustningen 

(VOR) för flyget 

 CTR område för Ängelholm Helsingborgs flygplats förs in på karta 

 Karta över ledningsnätet uppdateras med de tre bygglovsbeviljade verk vid Gunnestorp 

Områdesbeskrivningar förtydligas: 

 Angående behov att utreda påverkan på kulturmiljön för område HE1, HE2, HE5, HE6, HE7, 

HE8, HE11, HE13, Ä2, Ä4, Ä7  

 Angående behov av samråd om eventuell påverkan på Ängelholm-Helsingborgs flygplats för 

område Ä1, Ä2, Ä3, Ä7, Ä13, Ä14 (som ligger inom CTR-området) 

 Angående behov av samråd om påverkan på navigationsutrustningen för område HÖ9/HÖ10, 

HE2 

 Angående behov av samråd med totalförsvaret för område Ä8, Ä11 

 Angående behov av samråd med Bjuvs kommun för områdena HE7, HE11, HE13 

 Mindre textjustering för områden HE1, Ä1, Ä19 enligt Åstorps kommuns önskemål 

 Angående fågellivet och kulturmiljön för område HE1 

Riktlinjer förtydligas/kompletteras: 

 Generella bestämmelser förtydligas vad gäller hänsyn till kulturmiljön, geoteknik, påverkan på 

grundvatten 

 Komplettering med behov av att samråda med telenätsägaren i samband med bygglov, 

detaljplan, tillståndsprövning 

Förändringar av områden för vindkraft: 

 Ä4 utgår, p g a synpunkter från totalförsvaret, eventuell utbyggnad i Vegeområdet och 

påverkan på Ängelholm-Helsingborgs flygplats  

 Ä2 och Ä7 ändras till mindre lämplig p g a påverkan på Ängelholm-Helsingborgs flygplats 

 Ä8 och Ä11 ändras till mindre lämpligt på grund av förvarsmakten och LFV 

 HE1 minskas området i närhet av skogsdungar med hänsyn till fågellivet  

 HE2 minskas på södra sidan, p g a eventuell utbyggnad Allerum-Hjälmshult och för att 

undvika påverkan på skogsområden 

 HE5 minskas i den södra delen för att undvika framtida konflikter med en utbyggnad i Maria 

 HE17 utökas så att det även omfattar Västhamnen 
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Helsingborg, Höganäs och Ängelholm, 2010-04-08 

 

   
 

Magnus Ydmark       Jenni Wehrmann  Stina Pettersson 

Översiktsplanearkitekt       Planarkitekt  Planarkitekt 


