
TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA 

AVSEENDE VINDKRAFT I  

 

Helsingborgs stad 

Höganäs kommun 

Ängelholms kommun 

 

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten har avgivit yttrande enligt PBL 5 kap 20 §. 

Allmänheten har beretts tillfälle till samråd genom öppet hus i stadshusets (Helsingborg) vid ett 

par olika tillfällen: den 15 juni, 22 juni, 27 juni och den 17 augusti 2009.  I Höganäs har 

samrådsmöte hållits i Mjöhult den 16 juni 2009. I Ängelholm har samrådsmöte hållits i stadshuset 

den 20 augusti 2009. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga i respektive kommun, i 

kommun-/stadshus och i förekommande fall bibliotek under tiden från den 2 juni 2009 till den 4 

september 2009. Annons om samrådsmöte och tillgängliga samrådshandlingar har varit införd i 

ortspressen. 

 

Förslaget har funnits tillgängligt på respektive kommuns hemsida under hela samrådstiden. 

Berörda förvaltningar och myndigheter har tillsänts planskissen för eventuella synpunkter. Se 

bifogad sändlista. 

 

SAMRÅDSMÖTEN 

Samrådsmötena i Helsingborg samordnades med möten kring den kommuntäckande 

översiktsplanen och hölls vid fyra olika tillfällen. Frågor som diskuterades och synpunkter som 

framfördes rörde främst kriterier för utpekandet av områden, hur störningar påverkar och 

regleras, vindkraft i anslutning till motorväg samt rekreations värden och tysta områden. Vid 

möte/öppet hus i Mjöhult, Höganäs deltog ett femtontal personer. Frågorna i fokus var 

landskapspåverkan, främst avseende område Helsingborg 1, påverkan på naturmiljö och djurliv 

(fåglar) samt upplevelser av ljud och reflexer/skuggor. Samrådsmöte/öppet hus i Ängelholm 

lockade totalt 7 personer, varav 3 var intressenter i ett specifikt projekt i kommunen. Här 

diskuterades mest hur eventuella störningar från hinderbelysning skulle hanteras samt visuell 

påverkan. Övriga frågor gällde ett speciellt projekt.  

Alla närvarande vid samtliga möten uppmanades att inkomma med skriftliga synpunkter, vilket 

också har hörsammats. 

 

Särskilt dialogmöte med länsstyrelsen och grannkommunerna har hållits 10 juni 2009, liksom 

möte om avgränsningen av MKBn med länsstyrelsen tidigare under våren. 
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SAMRÅDSYTTRANDE 

Nedan följer inkomna yttranden med eventuella kommentarer i kursiv stil. Följande har svarat 

och inkommit med synpunkter under samrådet:

1. Myndigheter 

1.1 Länsstyrelsen 

1.2 Försvarsmakten 

1.3 Helsingborgs brandförsvar 

1.4 Luftfartsverket 

1.5 Banverket 

1.6 Vägverket 

1.7 Jordbruksverket 

1.8 Sjöfartsverket 

1.9 Räddningstjänsten Höganäs Kommun 

1.10 Räddningstjänsten Ängelholm 

1.11 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 

1.12 Region Skåne 

1.13 Transportstyrelsen 

2. Kommunala nämnder och kontor 

2.1 Miljönämnden Höganäs Kommun 

2.2 Åstorps Kommun 

2.3 Kulturnämnden Helsingborgs stad 

2.4 Miljönämnden Helsingborgs stad 

2.5 Barn- och Utbildningsförvaltningen, 

Ängelholms Kommun 

2.6 Landskrona stad 

2.7 Kultur- och fritidsnämnden Ängelholms  

Kommun 

2.8 Klippans Kommun 

2.9 Båstads Kommun 

2.10 Bjuvs Kommun 

2.11 Laholms Kommun

 

 

 

3. Företag, organisationer och föreningar 

3.1 LRF 

3.2 Arise Windpower AB 

3.3 Kullabygdens Ornitologiska Förening, 

(Håkan Karlsson) 

3.4 E.ON  

3.5 Moderaterna Ängelholm 

3.6 Prosperous Wind AB 

3.7 Bjäre Kraft Energi AB 

3.8 Tegelbyarnas byaråd 

3.9 Helsingborgs hamn AB 

3.10 TeliaSonera Skanova Access AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Övriga (avsändare har anonymiserats 

för att möjliggöra publicering på Internet, 

originalhandlingar finns att tillgå vid 

respektive kommun) 

4.1 Boende på Kellerupsdals gård samt 

Signestorp (Kattarp) 

4.2 Boende på Möllarpsvägen i Kattarp 

4.3 B. Persson 

4.4 Boende på Höghultsvägen i Ödåkra 

4.5 Boende på Vallarödsvägen i Åstorp 

4.6 Boende på Slusevej i Köpenhamn 

4.7 Boende på Starby ängars väg, 

Ängelholm 

4.8 Boende på Bäckaskogs- och 

Ängelholmsvägen i Höganäs 

4.9 Boende på Kamomillgatan i Landskrona 

4.10 Hjortsby Gård i Mörarp 

4.11 Källargården i Mörarp 

4.12 Boende på Kamomillgatan i Ängelholm
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1. Myndigheter 

1.1 Länsstyrelsen 

Allmänt: 

Under samrådet ska Länsstyrelsen särskilt ta till vara och samordna statens intressen, 

tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd om sådana allmänna intressen 

enligt 2 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) och sådana miljö- och riskfaktorer som bör beaktas 

vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vidare ska Länsstyrelsen verka för att 

riksintressen enligt 3 kapitlet och 4 kapitlet miljöbalken (MB) tillgodoses och 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet MB iakttas samt att mellankommunala frågor samordnas.  

Länsstyrelsen finner att handlingarna såväl Tillägget till översiktsplanen som 

miljökonsekvensbeskrivningen är väl genomarbetade och belyser de områden som Länsstyrelsen 

har att bevaka på ett utmärkt sätt. Länsstyrelsen ser positivt på införandet av så kallade 

”stoppeffekter för vidkraft” för att utesluta eventuell påtaglig skada på riksintressen. 

Länsstyrelsen anser dock att en tydlig motivering saknas till varför vissa intressen, som 

föranleder "stoppeffekter" alltid väger tyngre än vindkraftintresset.  

Förslaget förtydligas. 

Vindkraftens påverkan på djurlivet, särskilt fågel och fladdermöss, i skogsområden är generellt 

inte lika väl utrett som i det öppna landskapet. Vid etablering i skog bör eventuell påverkan på 

djurlivet i området utredas grundligt. Enligt Länsstyrelsens ”Underlag för utbyggnader av stora 

vindkraftsanläggningar på land” (Skåne i utveckling 2006:6) är etablering av vindkraft inom 

skogliga biotopskydd, nyckelbiotoper och naturvårdsavtal i princip uteslutna. 

Energimyndigheten har avsatt en större summa för utredning av dessa frågor. 

Kommunerna anser att det - intill att frågorna är mer utredda – är för tidigt att 

lämna generella riktlinjer i en översiktsplan, utan hänskjuter frågan till eventuellt 

kommande, efterföljande prövning. 

Riksintressen: 

Riksintresse naturvård och Natura 2000 

Länsstyrelsen ser från naturvårdssynpunkt övervägande positivt på tillägget till kommunernas 

respektive översiktsplan avseende vindkraft. Kommunernas arbete med stoppområden där 

riksintressena för naturvård och friluftsliv, Natura 2000-områden, naturreservat och 

landskapsbildsskydd helt undantas från förslag på vindkraftetablering bedöms som positivt.  

Länsstyrelsen vill erinra om att även verksamheter och åtgärder utanför ett Natura 2000-områden 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § 

miljöbalken.  

Hänsyn tas till närhet till Natura 2000-områden. Områdena justeras alternativt tas 

bort så att påtaglig skada på Natura 2000-områdena undviks. 
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Riksintresse kustzon 

Ett antal utredningsområden, framförallt i Höganäs kommun, ligger inom riksintresse för 

kustzonen (4 kap miljöbalken). Länsstyrelsen efterlyser ett djupare resonemang och 

ställningstagande vad gäller eventuell etablering inom riksintresset.  

Samtliga, föreslagna vindområden inom kustzonen i Höganäs kommun hyser redan 

idag vindkraft. Kommunernas bedömning är att vindkraftetablering inte motverkar 

syftet med riksintresse för kustzonen. 

Riskintresse för friluftsliv (3 och 4 kap MB) 

Det bör framgå tydligare i handlingarna att både riksintresset för friluftsliv (3 kap 6 § 

miljöbalken) och riksintresset för det rörliga friluftslivet (4 kap miljöbalken) undantas från 

etablering.  

Beaktas. 

Riksintresse kulturmiljö 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att det tematiska tillägget till översiktsplanen undantar 

miljöer som är av riksintressen för kulturmiljövården från exploatering av vindkraft.  

Utredningsområden som berör eller ligger i anslutning till riksintresse för kulturmiljö kan också 

påverka riksintresset. Huruvida vindkraften kan anses utgöra påtaglig skada eller inte för 

riksintresse för kulturmiljö bör utredas närmare och redovisas mer ingående i de kommande 

planhandlingarna.  

Beaktas. 

Hälsa och säkerhet: 

Enligt handlingarna framgår det bland annat att Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer, vad 

gäller buller- och skuggeffekterna, ska följas. När mer exakta områden pekas ut och blir aktuella 

för etablering av vindkraft bör närmare studier genomföras så att dessa riktlinjer efterlevs. 

Utan att veta exakt var verken placeras, vilken höjd de får, eller vilka turbiner och 

vingar etc, går det inte att studera detta. Kommunerna hänskjuter därför frågan till 

eventuellt kommande, efterföljande prövning. 

Mellankommunal samordning  

Länsstyrelsens roll som statlig myndighet är bland annat att kontrollera att regleringen av sådana 

frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner samordnas på 

ett lämpligt sätt. 

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

synpunkter. Till Länsstyrelsen har Laholms kommun, Landskorna stad, Åstorps kommun, 

Båstads kommun, Bjuvs kommun samt Försvarsmakten inkommit med yttrande i ärendet. 

Länsstyrelsen förutsätter en vidare samordning mellan kommunerna i den fortsatta planeringen. 

Laholms kommun och Landskrona stad anser att föreslagna utredningsområden påverkar 

respektive kommun i ringa omfattning och har således ingenting att erinra mot det tematiska 

tillägget till översiktsplanerna. 

Åstorps kommun anser att fortsatt lokaliseringsarbete bör ske i samråd med Åstorps kommun. 
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Båstads kommun anser bland annat att det är angeläget att kommunerna tillämpar någorlunda lika 

bedömningskriterier vid lokaliseringsbedömningar av vindkraft. I övrigt har Båstads kommun 

ingen erinrar mot att de föreslagna områdena prövas vidare men påpekar att några av områden 

där landskapet är flackt och öppet kan innebära att stora vindkraftsverk kan synas över 

Skälderviken. 

Bjuvs kommun anser att fyra av de utpekade områdena inom Helsingborgs kommun berör Bjuvs 

kommun på ett negativt sätt.  

 Beaktas. Se svar till respektive kommun nedan. 

Övrigt: 

Totalförsvaret 

Försvarsmakten har inkommit med ett yttrande i förslaget. Försvarsmakten anser att inom 20 km 

radie från väderradiostationen krävs särskild analys för att säkerställa att störningar på 

väderinformationen inte uppstår.  

 Beaktas. Frågan hänskjuts till eventuellt kommande, efterföljande prövning. 

Övrig lagstiftning 

Fornminne 

Till en fornlämning hör enligt 2 kapitlet 2 § Kulturmiljölagen (KML) ”ett så stort område på 

marken eller sjöbotten som behövs för att bevara den och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn 

till dess art och betydelse. Detta område kallas fornlämningsområde.” Syftet med ett sådant 

område är bl.a. att fornlämningar ska kunna bevaras i så ursprunglig miljö som möjligt. Framför 

allt när det gäller synliga fornlämningar ovan mark är det viktigt att detta skyddsområde redan 

definieras på ett tidigt stadium, vilket görs av Länsstyrelsen. Ingrepp inom eller invid 

fornlämningar krävs särskilt tillstånd enligt kulturminneslagens 2 kap. 

 Beaktas. Frågan hänskjuts till eventuellt kommande, efterföljande prövning. 

 

Strandskydd 

Länsstyrelsen vill informera om att strandskyddet är ett starkt allmänt intresse. Delar av de 

utpekade områdena omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kapitlet 13-18 §§ MB. 

Kuststräckan är mycket värdefull för rekreation och växt- och djurliv samt de övriga 

vattenområdena inom området. Det är därför angeläget att dessa förblir tillgängliga för 

allmänheten och att deras naturvärden bibehålls.  

Förslaget avser att undanta etablering inom strandskyddade områden längs kusten och större 

vattendrag, men anger att en bedömning kan göras från fall till fall inom övriga strandskyddade 

områden. Det är framförallt inom Ängelholms kommun som utredningsområden placerats inom 

strandskyddade områden. Enligt Länsstyrelsens ”Underlag för utbyggnader av stora 

vindkraftsanläggningar på land” (Skåne i utveckling 2006:6) är etablering av vindkraft inom 

strandskyddade områden i princip uteslutna. Dock bedöms möjligheten att placera en storskalig 

grupp med verk över ett strandskyddat område som tänkbar eftersom avstånden mellan verken 

kan motsvara det strandskyddade området.  
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Länsstyrelsen anser att det bör tydliggöras var konflikter kan uppstå mellan strandskyddet och 

föreslagen exploatering. Vidare vill Länsstyrelsen erinra om att etablering av vindkraftverk inom 

strandskyddat område kräver dispens. 

Frågan hänskjuts till eventuellt kommande, efterföljande prövning. 

 

 

Biotopskydd  

Inom många av utredningsområdena finns skyddade biotoper enligt 7 kap 11 § miljöbalken. 

Skyddet omfattar stenmurar, odlingsrösen, öppna diken, åkerholmar, småvatten och våtmarker, 

naturliga bäckfåror, öppna diken, pilevallar samt alléer i jordbrukslandskapet, vilka inte får 

skadas eller tas bort utan dispens från Länsstyrelsen. Placering av verken samt vägdragning osv. 

vid anläggandet bör anpassas till befintliga biotoper så att de bibehålls.  

Frågan hänskjuts till eventuellt kommande, efterföljande prövning. 

 

Utredningsområden  

Länsstyrelsen anser att det tematiska tillägget till översiktsplanerna bör beskriva de olika 

områdena närmare. Inom följande områden med utpekade natur- och kulturvärden kan 

vindkraftetablering innebära en konflikt och således kan mer ingående utredningar erfordras. 

Beaktas. Samrådshandlingen har medvetet hållits kortfattad, då det varit 

kommunernas mening att få ett brett samrådsförfarande där man också varit 

medveten om att vissa områden skulle komma att justeras. Mer ingående 

utredningar bedöms höra till efterföljande prövning.  

 

Helsingborg 

HE1: I området finns mycket fågel, inte minst rovfågel. Särskild hänsyn till dessa bör tas vid 

vindkraftetablering i området och verken bör placeras så att fåglarna störs i så liten omfattning 

som möjligt. Området ligger inom den i samrådshandlingen presenterade flyttkorridoren för 

rovfåglar. 

Inom området finns utpekade värden enligt det regionala kulturmiljöprogrammet.   

HE2: Stora delar av området är utpekat i programmet för tätortsnära natur (Allerum och 

Landborgen). I skogsområdena finns nyckelbiotoper vilka pekats ut av Skogsstyrelsen. Området 

ligger inom den i samrådshandlingen presenterade flyttkorridoren för rovfåglar. 

Utredningsområdet tangerar riksintresse för kulturmiljövård och berör utpekade miljöer enligt det 

regionala kulturmiljöprogrammet.   

HE5: Delar av området är utpekat i länets naturvårdsprogram som ett område med mycket höga 

naturvärden (klass 2 av 3; Området mellan Småryd och Väla) och i programmet för tätortsnära 

natur (Väla skogs omgivningar). Området ligger nära naturreservaten Väla skog och Duvestubbe. 

HE7, HE11 och HE13: Inom området finns utpekade värden enligt det regionala 

kulturmiljöprogrammet.   



 7 

HE8: I princip hela området är utpekat i programmet för tätortsnära natur (Vasatorpstråket). 

Vasatorpstråket utpekas i den gällande ÖP:n som ett rekreationsområde, ett övergripande 

grönstråk och ett ekologiskt känsligt område enligt miljöbalken. I samrådshandlingarna som 

presenterats inför Helsingborgs nya ÖP pekas stråket ut som ett av kommunens tre viktigaste 

grönstråk där rekreation och friluftsliv prioriteras.  

HE9: Delar av området är utpekat i programmet för tätortsnära natur (Ramlösa med 

omgivningar). 

HE12: Delar av området är utpekat i länets naturvårdsprogram som ett område med höga 

naturvärden (klass 3 av 3; Hässlunda). 

HE15: Inom området finns ett strandskyddat vattendrag. 

Inom området även finns synliga fornlämningar. 

HE16 och HE17: 

Inom området finns synliga fornlämningar. HE17 även omfattas av riksintresse för kustzonen. 

 

Höganäs 

Områdena HÖ1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 omfattas helt eller delvis av riksintresse för kustzonen. 

HÖ2 och HÖ7: Området tangerar respektive ligger nära riksintresse för naturvården. 

HÖ5: Området ligger i/nära ett område som är utpekat i länets naturvårdsprogram som ett område 

med höga naturvärden (klass 3 av 3; Balja skog). 

HÖ8: Området ligger delvis inom ett område som är utpekat i länets naturvårdsprogram som ett 

område med höga naturvärden (klass 3 av 3; Odlingslandskapet Brandstorp-Ingelsträde). 

 

Ängelholm 

Områdena Ä7- 17 ligger inom områden som i Ängelholms ÖP från 2004 pekats ut som stora, 

opåverkade områden. 

Ä2: Inom området finns Spannarpsparken, vilken pekats ut i länets naturvårdsprogram som ett 

område med höga naturvärden (klass 3 av 3). 

Området berör utpekade miljöer enligt det regionala kulturmiljöprogrammet. Inom området finns 

synliga fornlämningar. 

Ä4: I området norr om väg 12 finns strandskyddade områden och av Skogsstyrelsen utpekade 

nyckelbiotoper och naturvärden. Området ingår norr om väg 12 i programmet för tätortsnära 

natur (Vegeåns dalgång) och i länets naturvårdsprogram som ett område med mycket höga 

naturvärden (klass 2 av 3; Vegeholm). Se även HE 1! 

Området ligger inom utpekade miljöer enligt det regionala kulturmiljöprogrammet. 

Ä5: Inom området finns strandskydd. Väster om järnvägen finns riksintressen för friluftsliv (3 

kap 6 § och 4 kap 2 § miljöbalken) samt riksintresse för kustzonen. Strax utanför områdets gräns 

finns riksintresse för naturvård samt Natura 2000-områden. Väster om järnvägen är området 

utpekat i programmet för tätortsnära natur (Ängelholms strandskogar). 
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Området ligger inom utpekade miljöer enligt det regionala kulturmiljöprogrammet. Inom området 

finns synliga fornlämningar. 

Ä7, Ä16 och Ä19: Inom områden finns strandskydd. Området Ä9 omfattas eventuellt av 

strandskydd. 

Ä8: Inom området finns strandskydd och av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper, 

naturvärden, sumpskogar och naturvårdsavtal. Området tangerar ett område som är utpekat i 

länets naturvårdsprogram som ett område med höga naturvärden (klass 3 av 3; Brekille). 

Inom området finns synliga fornlämningar. 

Ä10: Området ingår i ett område som är utpekat i länets naturvårdsprogram som ett område med 

höga naturvärden (klass 3 av 3; Väster om Kollebäckstorp). 

Ä11: Områdena tangerar ett områden som är utpekat i länets naturvårdsprogram som ett område 

med höga naturvärden (klass 3 av 3; Ramnakulla enebacke och Tåssjö - Rössjöholm). 

Ramnasjömossen har pekats ut i våtmarksinventeringen med klass 2 av 3. Flera av hagmarkerna 

inom området är klassade som aktuella i Ängs- och betesmarksinventeringen, vilket visar att de 

har höga naturvärden. Inom området finns av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogar.  

Området ligger inom utpekade miljöer enligt det regionala kulturmiljöprogrammet. Inom området 

finns synliga fornlämningar.  

Ä12: Inom området finns av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper och sumpskogar.  

Ä14 och Ä15: Områdena tangerar ett område som är utpekat i länets naturvårdsprogram som ett 

område med höga naturvärden (klass 3 av 3; Boarp -Björnkärr). 

Ä16: Inom området finns synliga fornlämningar. 

Ä17: Inom området finns strandskydd, riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken samt 

Rönneåns nedre dalgång, vilken är utpekad i programmet för tätortsnära natur. 

Inom utredningsområdena finns såväl synliga fornlämningar, t ex gravhögar, som under mark 

dolda fornlämningar, t ex kulturlager efter förhistoriska boplatser. Synliga fornlämningar har 

även ett skyddsområde inom vilket åtgärder medges mera restriktivt. Länsstyrelsen erinrar om att 

ingrepp inom eller invid fornlämningar kräver särskilt tillstånd enligt kulturminneslagens 2 kap. 

Synpunkterna arbetas in i utställningsförslaget i den mån områdena fortfarande 

finns kvar efter samrådet. Kommentarer till respektive område finns i slutsatser i 

slutet av detta dokument. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Avgränsning 

Länsstyrelsen erinrar om att påverkan på landskapet för olika utbyggnadsalternativ bör redovisas 

i den fortsatta planeringen. 

Kapitel 6 i MKBn förtydligas avseende en samlad bedömning av 

landskapspåverkan, d v s  vad ett fullt utbyggt alternativ enligt utställningsförslaget 

innebär. 
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Strandskydd mm. 

Miljökonsekvensbeskrivningen saknar beskrivning av konsekvenser för strandskydd. Ett 

resonemang angående eventuell påverkan på friluftslivet i allmänhet och i synnerhet inom 

skogsområdena bör finnas i den fortsatta planeringen, liksom en fördjupning av påverkan på 

djurlivet, särskilt fågel och fladdermöss, inom skogsområdena. 

Resonemang kring friluftslivets påverkan införs i MKBn. Strandskyddet är 

tillgodosett avseende kustområdena och de stora vattendragen, medan eventuell 

påverkan på strandskyddets påverkan i övriga områden hänskjuts till eventuellt 

kommande, efterföljande prövning. Därför kan det inte heller konsekvensbeskrivas. 

Fördjupning avseende djurlivet får hänskjutas till efterföljande prövning, där den 

beaktas. 

Vindkraft i övriga områden 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar områden som pekas ut som lämpliga, mindre lämpliga 

respektive olämpliga för etablering av vindkraft. Vindkraft som eventuellt kan komma att 

etableras i områden som inte pekas ut som vare sig lämpliga eller olämpliga bör prövas särskilt.  

Utställningsförslaget kommer att visa områden som är lämpliga, mindre lämpliga 

respektive olämpliga för vindkraftetablering. Områden som bedöms som lämpliga 

respektive mindre lämpliga kommer att omfattas av tillhörande rekommendationer 

för efterföljande prövning. I områden som bedöms som olämpliga bör ingen 

vindkraft tillåtas. 

Ny lagändring 

Länsstyrelsen erinrar om att lagändringen i Plan- och bygglagen avseende vindkraft som trädde i 

kraft den 1 augusti 2009 bör beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt lagändringen ska 

anläggningar som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken inte prövas genom bygglov. För 

anmälningspliktiga anläggningar gäller fortfarande bygglovsplikt i de flesta fall. 

Lagändring i Plan- och bygglagen avseende vindkraft innebär att översiktsplanen ges större 

betydelse samtidigt som bygglovplikten ändras och delvis tags bort vid uppförandet av 

vindkraftverk. Kommunen kan ge tydligare riktlinjer som kan underlätta kommande 

miljöprövning, bygglovgivning och detaljplanarbete.  

Länsstyrelsen vill också informera om att Riksdagen har antagit en planeringsram på 30 TWh till 

år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. 

 

Redaktionella synpunkter 

Av texten framgår att Riksintresse för det rörliga friluftslivet (4 kap miljöbalken) ingår i de 

utpekade områdena för undantag av vindkraft. Dock saknas dessa på kartan för stoppområden på 

sid. 31.  

Teckenförklaringen förtydligas så att det framgår att kartan även omfattar 

riksintresse enligt 4 kap MB. 

För att underlätta läsbarheten av kartorna bör förslaget kompletteras med ett bättre kartmaterial 

och större kartor.  
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1.2 Försvarsmakten 

Försvarsmaktens synpunkter framgår av bifogad 

kartbilaga. De områden som är i konflikt med 

totalförsvarets intressen, utan att ta hänsyn till 

väderradarn, är överkryssade och en justering av 

områden bör ske av områdena. Inom 20 km radie från 

väderradarstationen krävs särskild analys om 

vindkraftverk är möjliga att uppföra utan att för stora 

störningar på väderinformationen uppstår. I de fall där 

beräkningar gjorts hittills visar att det kan bli problem 

18-19 km från väderradarstationer. Störningarna 

minskar om vindkraftverken kan läggas på rad, 

radiellt ut från väderradarn.  

 

Försvarets intressen beaktas och 

områdena korrigeras. 

 

1.3 Helsingborgs brandförsvar 

Helsingborgs brandförsvar har tagit del av 

samrådshandlingen inklusive 

miljökonsekvensbeskrivningen för tillägg till 

översiktsplanerna avseende vindkraft daterade 3 juni 2009. I dokumentationen framgår det att ur 

hälsosynpunkt kan ett vindbrus, skuggor och reflexer uppstå, vilket föranleder ett 

schablonavstånd till bostadsbebyggelse på 500 m. Ur ett säkerhetsperspektiv kan tappade 

roterblad (delar) eller iskast (is som slungas från rotorbladen) påverka omgivningen. Utredningen 

har även identifierat att kraftiga stormar kan ge upphov till konstruktionskollaps (kraftverket 

rasar). 

I redovisningen har olika intresseområde identifierats med avseende på påverkan på flyg, sjöfart, 

vägar, järnvägar och totalförsvarsanläggningar där erforderliga riskavstånd redovisats till de 

skyddsvärda objekten. Något som utelämnats i utredningen är särskild uppmärksamhet till 

anläggningar med farlig verksamhet.  

Ett haveri eller iskast kan orsak sekundärscenarion med utsläpp av kemiska produkter som följd. 

Många av verksamheterna i denna objektsgrupp är klassade som kap 2 §4 anläggningar enligt 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt högre kravnivå enligt Lag (1999.831) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagstiftningarna belyser 

vikten av att verksamheten planeras så att dominoeffekter ej uppstår vid en händelse. 

Redovisat exploateringsområde HE 17 (sid 34 och 45) i dokumentationen är ett sådant område 

som omfattas av farlig verksamhet. Inom detta område måste fördjupade utredningar och 

riskanalyser genomföras för att fastställa att etableringen medför en acceptabel risknivå och att 

inga dominoeffekter kan uppstå vid händelse med vindkraftverk.  
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Utredningen bör kompletteras med intresseområdet farlig verksamhet. Inom respektive 

intresseområdet ges förslag på att berörd myndighet skall medverka vid tillståndsgivningen för att 

bevaka att riskerna beaktas i etableringen. Lämpligt kan vara att brandförsvaret får en 

motsvarande roll vid etablering av vindkraft i närhet till anläggningar med farlig verksamhet. 

Vid en olycka eller sjukdomsfall på en servisarbetare i tornet eller turbinrummet kommer 

räddningsinsatsen att bli mycket komplex. För att underlätta omhändertagandet bör det i 

tillståndsgivningen beaktas möjligheten till fasta nedfirningsanordningar från anläggningen. 

Förslaget kompletteras med en kortfattad beskrivning avseende risker kring 

miljöfarlig verksamhet och dominoeffekter. Övriga synpunkter hänskjuts till 

eventuellt kommande, efterföljande prövning.  

 

1.4 Luftfartsverket 

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 landningshjälpmedels mittpunkt. MSA- ytan är indelad i fyra kvadranter, där varje 

kvadrant kan ha olika höjder. 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 lägsta höjd som flygplanet 

får flyga på inom det luftrum, TMA, som finns till för att skydda flygtrafiken till och från 

flygplatsen. 

Skyddsområden som berör planerade områden 

De planerade områden (kommungränserna) ligger innanför det skyddsområde med radien på 55 

km som utgår f rån Ängelholm/Helsingborg och Ljungbyhed flygplats. 

Skyddsområden runt navigationsutrustning 

För att flygplan ska kunna navigera mellan flygplatserna finns navigationsutrustning ute i 

terrängen. LFV är ansvarig för denna utrustning och ska yttra sig över vindkraftverkens placering 

med avseende på eventuell störning på navigationshjälpmedel. I detta område finns Ängelholm 

radarstation Hålshult och en väderradarstation Önnarp strax norr om Ängelholms kommungräns. 

Skyddsavstånd för dessa navigationshjälpmedel finns på Transportstyrelsens hemsida under Luftf 

art, Bebyggelse fr Flyg, Luftfartens kunskapsunderlag häfte 6. 

Yttrande 
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LFV anser inte att alla konsekvenser för luftfarten inklusive flygsäkerhets och 

miljötillståndsaspekter är möjliga att belysa inom den stipulerade tiden för rubricerat yttrande. 

LFV kan därför inte i dagsläget lämna samråd på detaljplanen. Ett av skälen är att det aktuella 

området som berörs är att betrakta som komplext ur ett flygsäkerhets- och 

flygtrafikledningsperspektiv och att det finns två flygplatser som direkt berörs av förändringen. 

Innan ett slutligt samråd kring detaljplanen kan göras behöver en fördjupad konsekvensanalys 

genomföras med avseende på en eventuell påverkan på flygplatsens tillgänglighet, utveckling och 

miljötillstånd samt flygsäkerhet i området omkring flygplatserna. För att en konsekvensanalys 

ska vara möjlig att genomföras behöver LFV följande information: vindkraftverkets totalhöjd, 

exakta koordinater samt markhöjd över havet för respektive område. Generellt för området kan 

sägas att områdena runt flygplatsen har sämre förutsättningar för utbyggnad av vindkraft, medan 

områdena i söder och väster tillhörande Helsingborg och Höganäs anses ha bättre förutsättningar. 

LFV föreslår att samrådstiden förlängs till 2009-12-31 så att en överenskommelse mellan berörda 

parter kan uppnås om hur en fördjupad analys bör genomföras. 

Övrigt 

Ytterligare information om luftfartens intressen i den fysiska planeringen finns tillgängligt på 

adressen: www.transportstyrelsen.se under Luftfart. 

Kommunerna vill betona att det inte handlar om detaljplan utan om en 

översiktsplan, där det faktiska antalet verk, deras placering eller totalhöjd inte är 

kända. Av tidsskäl är det omöjligt att förlänga planprocessen i den utsträckning 

LFV önskar, särskilt som de efterfrågade uppgifterna ändå inte kommer att vara 

kända. Flera av de till flygplatsen näraliggande områdena har av andra skäl än 

luftfartsfrågor utgått ur förslaget. LFVs synpunkter kan därför inskränkas till att 

omfatta färre områden och behöver heller inte vara fullt så detaljerade. LFVs 

synpunkter får anstå till utställningsskedet alternativt - beroende på 

detaljeringsgrad - till eventuellt kommande, efterföljande prövning. 

 

1.5 Banverket 

Av säkerhetsskäll kopplade till tågtrafikledning och kontaktledningar bör avstånd mellan 

järnvägsbank/kontaktledning vara minst vindkraftverkets totalhöjd, d.v.s. tornhöjden + halva 

rotorbladsdiametern. Eftersom det finns oelektrifierade järnvägar innebär det i praktiken att 

avstånd från spårmitt skall vara totalhöjden utökad med 20 meter, dock minst 50 meter. 

Banverket håller på med utbyggnaden av ett nytt signal- och trafikledningssystem, ERTMS. Det 

innebär att GSM-R kommer att användas för informationsöverföring via radio . De radio- och 

telemaster som är nödvändiga för järnvägens drift är inte alltid belägna vid järnvägen. Alla 

detaljplaner och bygglov som rör vindkraftverk med totalhöjd över 50 meter belägna inom 30km 

från järnväg behöver remitteras till Banverket för granskning. Detta gäller även vindkraftverk 

med en totalhöjd under 50 meter placerade inom 500 meter från järnvägen. 

Banverket vill även ha möjlighet att granska detaljplaner och bygglov som rör vindkraftverk då 

ledningar till/från vindkraftverk kan påverka banverkets kontaktledningsanläggning och 

trafikflöden i plankorsningar kan påverkas, framförallt under byggnationen och vid underhåll. (Se 

vidare Järnvägen i samhällsplaneringen, dnr F08-13934/SA20) 
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Rubricerad handling bör också beakta de önskemål som finns på en spårväg mellan Helsingborg 

och Höganäs respektive en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg så att en 

utbyggnad av vindkraftverk inte försvårar eventuella framtida infrastrukturinvesteringar. 

Banverkets synpunkter avseende fast förbindelse Helsingborg - Helsingör samt 

spårväg mellan Helsingborg och Höganäs beaktas i kommunernas fortsatta 

planering. Övriga synpunkter hänskjuts till eventuellt kommande, efterföljande 

prövning. 

 

1.6 Vägverket 

I förslaget redovisas områden i de tre kommunerna Helsingborg, Höganäs och Ängelholm där det 

är möjligt att bygga vindkraftverk. En bedömning har gjorts av hur många vindkraftverk som får 

plats i respektive område. En viss prioritering av områdena har gjorts så tillvida att områden med 

plats för högst två verk bedömts som mindre intressanta/lägre prioriterade. 

Vindkraftverk påverkar landskapsbilden negativt, särskilt om de sprids ut över landskapet, 

enstaka eller i små grupper. Landskapet fragmentiseras. För trafikanterna- särskilt de som färdas 

på de stora vägarna av riksintresse - är det viktigt att körupplevelsen upplevs harmonisk. 

Vägestetik och landskapshild har därvid stor betydelse. Bland annat av detta skäl förordar vi att 

vindkraften samlas i grupper om ett större antal verk men i färre områden.  

Förslaget kommer att omfatta färre områden, som utpekas som lämpliga för   

vindkraft. Landskapsbilden är en av parametrarna som avgör vilka områden som 

kommer att vara kvar. Under samrådet har det även inkommit synpunkter, som 

menar att fler vindkraftverk bör placeras längs de större vägarna (framför allt E4-

an och E6-an), där miljön redan är belastad av buller och visuell störning i form av 

vägen och dess fordon i sig (se nedan). En allmän skrivning om möjligheten att 

pröva lämplig lokalisering av vindkraft i dessa lägen kommer därför att tillföras 

förslaget. Etablering av vindkraft vid dessa vägar förutsätter dock att övrig hänsyn 

för vägens och trafikanternas säkerhet kan uppfyllas enligt Vägverkets 

bedömningar. 

 

Infrastrukturfrågorna bör behandlas bredare. Hänsyn måste tas till de omfattande direkta 

transporterna av vindkraftsmoduler och de störningar som uppstår för övrig trafik och den 

miljöbelastning som uppstår. Det kan påverka ekonomin för projekten. Vägnätet bör analyseras 

avseende bärighet, möjlighet att transportera de skrymmande delarna till verket samt inte minst 

hur påverkan kommer att ske på det mindre vägnätet i form av breddningsåtgärder mm. Vissa 

gamla dokumenterade kulturhistoriskt värdefulla vägar och dessa vägars omgivande miljö får inte 

förstöras.  

Frågan hänskjuts till eventuellt kommande, efterföljande prövning. 

 

 

I förslaget uppmärksammas säkerhetsavståndet till allmän väg. Schablonmässigt har avståndet 

satts till 150 meter. Det ser vi som en bra ansats. 
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Verken bör utformas anonyma. Färgsättningen bör anpassas till den omgivande miljön, så att de 

smälter in i så väl som möjligt. Reklam bör inte förekomma. Ytterligare samråd om tomens 

placering i detalj erfordras vid kommande prövning av respektive område/verk. Detta finns också 

skrivet i förslaget. Även måste regler och principer för parternas finansiering av eventuellt 

erforderliga åtgärder av varierande karaktär och långsiktighet behöva tydliggöras. 

Frågor om utformning av enskilda verk hänskjuts till eventuellt kommande, 

efterföljande prövning. Ekonomiska frågor kan inte lösas i planer som regleras i 

plan- och bygglagen (PBL). 

 

 

1.7 Jordbruksverket 

Att inkludera planer för vindkraft i översiktplanen är positivt eftersom det kan leda till ett 

effektivare nyttjande av mark som resurs. Dessutom tydliggör kommunen sin inställning i frågan. 

Detta ökar medborgarnas möjlighet till insikt och delaktighet i utvecklingen av kommunens 

policy vilket kan bidra till att minska risken för konflikter. 

Generellt ser Jordbruksverket positivt på vindkraften eftersom den bidrar till att trygga 

energiförsörjningen på ett miljö- och klimatvänligt sätt. Lokal produktion av energi kan även vara 

positiv för landsbygdsutvecklingen då den erbjuder en möjlighet för företagare på landsbygden 

att utveckla ny eller bredda befintlig verksamhet. 

För viss typ av verksamhet som till exempel inom turism och friluftsliv kan dock närheten till 

vindkraftverk upplevas som negativ. En ökad lokalisering av vindkraft till jordbruksmark skulle 

även kunna komma i konflikt med miljökvalitetsmålet. Ett rikt odlingslandskap eftersom vissa 

områden kan ha natur- och/eller kulturvärden som skulle kunna påverkas negativt av 

vindkraftanläggningen. Lokalisering av vindkraftverk och utformning av vindkraftparker bör 

därför alltid göras med hänsyn till pågående och planerad verksamhet i området och i samråd 

med länsstyrelsen. 

I övrigt har Jordbruksverket inga synpunkter i ärendet. 

Yttrandet föranleder inga förändringar av förslaget. 

 

1.8 Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är sektorsmyndighet för sjöfarten, och har som sådan ansvaret för tillgänglighet, 

framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten samt för sjöfartens 

riksintresseanspråk. Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional 

utveckling och ett jämställt transportsystem. I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens 

transportleder och hamnterminaler inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 

Sjöfartsinspektionen avskiljdes från Sjöfartsverket från och med den l januari 2009 och bildade 

Sjöfartsavdelningen inom den nya myndigheten Transportstyrelsen. Avdelningen ansvarar för 

normer och föreskrifter samt tillstånd för och tillsyn av sjöfarten. Frågor som påverkar sjöfart och 

sjösäkerhet bör därför ställas till både Sjöfartsverket och Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning. 

Sjöfartsverket har tagit del av tillägget till rubricerade översiktsplaner. I planen framgår att vissa 

planerade etableringar är havsbaserade eller kustnära. Sjöfartsverket förutsätter att dessa 
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etableringar kommer att samrådas i ett senare skede . Nämnas kan att landbaserade etableringar 

som görs på större avstånd än ca 20 km från närmsta kust normalt inte påverkar och därför saknar 

betydelse för sjöfarten. I undantagsfall kan dessa genom sin hinderbelysning störa eller skapa 

förväxlingsrisk för närliggande fyrljus avsett för sjöfarten. 

Planerade lokaliseringar bör i kommande samrådsunderlag redovisas i en detaljerad sjökortsbild 

eller i shape-format för att relationen till sjöfartsstråk, farleder, kajer och sjösäkerhetsanordningar 

tydligt skall framgå.  

Sjöfartsverket har i tidigare skrivelse 2009-03-05 påpekat det olämpliga i att förlägga 

vindkraftverk till mark belägen inom riksintresset Helsingborgs hamn, se bilaga l . 

Sjöfartsverket har utöver ovan anförda synpunkter i nuläget inget att erinra mot 

vindkraftstillägget till översiktsplanerna för rubricerade kommuner, utan återkommer med mer 

detaljerade synpunkter på respektive område när planerna i senare skede konkretiserats. 

Kompletterande synpunkter på uppförande och drift av ett vindkraftverk på fastigheten Verket 1 i 

Helsingborg: 

Sjöfartsverket har i yttrande daterat 2008-12-03 avstyrkt en anmälan enligt miljöbalken om att få 

uppföra och driva ett vindkraftverk på fastigheten Verket 1 i Helsingborg. Miljökontoret har i 

meddelande daterat 2009-02-25 begärt kompletterande uppgifter om hur ett vindkraftverk i 

aktuellt läge påtagligt kan försvåra för hamnverksamheten. 

I nu aktuell precisering av riksintresset Helsingborgs hamn, som 2001-10-22 pekats ut som 

riksintresse för kommunikation, har bl.a. fastigheten Verket 1 utpekats som utvecklingsområde. 

Preciseringen utgör statens samlade riksintresseanspråk för kommunikationer i och i anslutning 

till Helsingborgs hamn. Anspråket innebär att där så snart, alternativt om, en förändring sker av 

värderingen och nuvarande utnyttjande att dessa områden, ska planeringen inriktas mot en 

användning för Helsingborgs hamns långsiktiga utveckling och/eller för annan hamn- eller 

sjöfartsberoende verksamhet. 

Ett vindkraftverk skulle påtagligt inverka på planerna att på sikt kunna ianspråkta området för 

hamnverksamhet då det skulle innebär en ytterligare etablering inom området av icke 

hamnanknuten verksamhet. 

Förekomsten av ett vindkraftverk skulle påtagligt försvåra eller omöjliggöra att bedriva rationell 

hamnverksamhet vid ett tillfälle då området kan komma att ianspråktas för hamnens utveckling. 

Det grundläggande behovet för ett sådant område är stora öppna ytor utan hindrande 

konstruktioner, så att terminaltruckar, containertruckar och hamnkranar kan arbeta fritt utan risk 

för kollision med fasta föremål. I det fall hamnen i framtiden till exempel skulle välja att utveckla 

detta område med till exempel kajkranar, omöjliggörs detta av ett vindkraftverk. Även 

uppställningsytor för trailers och containers är beroende av att vara fria från hinder. 

Planförslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riskintresset för hamnen. 

Verket 1 ligger inte inom område som pekats ut i detta planförslag. 

 

1.9 Räddningstjänsten Höganäs Kommun 

För att Räddningstjänsten skall kunna genomföra en säker räddningsinsats vid vindkraftverk 

vänligen beakta följande: 
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• Tillhandahåll utrustning för räddningsinsats. 

• Förbered och montera fästpunkter för nedfirning av skadad person vid livräddande insatser. 

• Byggnadsverket utformas med fördel så att nedfirning av skadad person kan utförs på både in- 

och utsida med färdigmonterade fästpunkter. 

• Brandskyddsutrustning monteras enligt anvisning från Räddningstjänsten. 

• Tillfartsvägar för räddningstjänstens fordon. 

Vänligen kontakta Räddningstjänsten för samråd vad gäller livräddningsutrustning, metodik, 

brandskyddsutrustning etc. för räddningsinsats och livräddande åtgärder vid vindkraftverk. 

Synpunkterna får beaktas i den eventuellt kommande, efterföljande prövningen. 

 

1.10 Räddningstjänsten Ängelholm 

För att räddningstjänsten skall kunna genomföra en säker räddningsinsats vid vindkraftverk krävs 

följande, utrustning för räddningsinsats, montera fästpunkter både in- och utvändigt för 

nedfirning av skadad person vid livräddande insatser, tillfartsvägar för räddningstjänstens fordon. 

Synpunkterna får beaktas i den eventuellt kommande, efterföljande prövningen. 

 

1.11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB vill upplysa om annan lagstiftning som blir relevant vid etablering och drift av en 

vindkraftpark. Ett exempel är lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Vid etablering och drift 

av exempelvis vindkraftkraftanläggningar är det viktigt att göra en bedömning av vilka 

olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas i förväg. 

Hänsyn måste också tas till räddningstjänstens resurser och möjligheter till insatser vid olyckor 

vid byggande och drift, som vardera kräver planering för de räddningsinsatser som kan behövas. 

Till grund för detta måste en fullständig och övergripande utredning av riskerna göras. Det bör 

även ske ett samråd med de myndigheter som kan ha ett intresse i frågan. Dessa är den 

kommunala räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket, sjukvårdshuvudmannen och länsstyrelsen. 

Målet med dessa samråd är att det utifrån tänkbara scenarion, under byggtid och under drifttid, 

ska finnas en planering som medger att effektiva räddningsinsatser kan vidtas och att 

ansvarsförhållandena är utredda. 

MSB vill även upplysa om 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor (20 03:778) att det är ägaren 

eller nyttjanderättsinnehavare som i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand 

och för livräddning vid brand eller annan olycka. För att minska sårbarheten i samhället och för 

att undvika eventuella bortfall av el är det viktigt att utrustningen är dimensionerad och utformad 

så att hänsyn tas till risken för extremhändelser och framtida klimatförändringar. 

Säkerhet 

Avseende risker beaktar så nämner underlaget olyckor till följd av tappade rotorblad eller iskast. 

Andra tänkbara scenarier är brand och totalhaverier, vilket bör beaktas fortsättningsvis. Vad 

gäller olycksrisken har ett flertal olyckor med havererade vindkraftverk skett utomlands vilket 

bör beaktas i kommande riskana lysarbete. 

Rakel 
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MSB har i uppdrag av regeringen att införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet 

Rakel för skydd och säkerhet. Vid den fortsatta planeringen av vindkraften inom redovisade 

områden bör kontakt tas med MSB:s enhet för infrastruktur Rakel så att vindkraftverkens 

placering inte blir något hinder för radiokommunikationssystemet. 

Synpunkterna får beaktas i den eventuellt kommande, efterföljande prövningen. 

 

 

1.12 Region Skåne 

Inledningsvis vill Region Skåne ge en eloge får att kommunerna valt att samarbeta och göra en 

gemensam analys av möjligheter får utbyggnad av vindkraft i kommunerna. Liksom man skriver 

i rapporten är vindkraft en fråga som spänner över kommungränserna och mellankommunal 

samverkan är viktig i dessa frågor. Region Skåne välkomnar initiativet och uppmuntrar liknande 

kommunöverskridande samarbete även kring andra frågor. 

Region Skåne ser också positivt på att kommunerna tar ett helhetsgrepp om vindkraftfrågan och 

på ett grundligt sätt går igenom de motstående intressen som finns. Genom att ha ett väl 

genomarbetat och förankrat material till handa underlättas kommunernas hantering av 

vindkraftsärenden och det demokratiska inflytandet kan säkras. 

Region Skåne ser fram emot fortsatt dialog med kommunerna i frågor av regionalt intresse. 

Yttrandet föranleder ingen ändring av planförslaget. 

 

1.13 Transportstyrelsen 

Riksintresse 

He1singborgs kommun berörs av riksintressena Malmö flygplats och Ängelholms flygplats. 

Flygplatserna är av riksintresse för luftfarten enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Boverket beslutade 

1999 att funktionen ska vara styrande för transportsektorns riksintressen. Ny bebyggelse och 

verksamheter bör inte lokaliseras i anslutning till viktiga transportleder, flygplatser eller 

hamnområden så att verksamhetens funktion äventyras. Boverkets beslut (dm. B411 -670/98) om 

att funktionen luftfartsanläggning utgör riksintresse innebär att det inte enbart är flygplatsområdet 

som ska skyddas utan också de omgivande influensområdena för buller, flyghinder och 

elektromagnetisk störning. 

Skyddsområden runt flygplatser 

Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. Närmast 

flygplatsen finns Hinderbegränsande ytor och längre ut finns Procedurområden. MSA-

påverkande ytan är en cirkel med centrum vid flygplatsen. Gemensamt för dessa områden och 

ytor är att de garanterar hinderfrihet för flygtrafiken. 

Hinderbegränsande ytor (BCL-F- ytor) 

I en flygplats närområde regleras högsta tillåtna höjd för byggnadsverk av hinderbegränsande 

ytor. Dessa ytors olika form, höjd och utbredning finns beskrivna i Bestämmelser för Civil 

Luftfart - Flygplatser. (BCL - F 2.2) Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler ovanför dessa 

ytor och garanteras på så sätt hinderfrihet. Inom respektive yta finns en högsta tillåtna höjd för 

byggnadsverk angiven. Tillkommande bebyggelse bör inte överskrida dessa höjder då det kan 
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begränsa eller omöjliggöra flygtrafik. Såväl fasta (byggnader, master, vindkraftverk) som 

tillfålliga (byggnadskranar) berörs. Ovan beskrivna hinderbegränsande ytor finns redovisade för 

flertalet svenska flygplatser (exempelvis Ängelholms flygplats) i form av kartor och profiler på 

www.transportstvrelsen.se under rubriken Luftfart, Bebyggelse och flyg . 

Procedurområden 

När ett flygplan ska starta eller landa måste det följa på förhand fastställda procedurer, vilka 

garanterar hinderfrihet. Procedurerna är unika för varje flygplats och utformas bland annat med 

hänsyn till terräng- och byggnadshöjder. Procedurområden är en övergångszon mellan 

flygplatsen och det ovanförliggande luftledssystemet och här passerar flygplanen både inför 

landning och efter start. Områdena är större än de hinderbegränsande ytorna (BCL-F ytorna). Det 

innebär att även ett byggnadsverk långt från flygplatsen kan påverka procedurområdena. 

MSA-påverkande yta 

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den sista delen av 

inflygningen. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, 

vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan på 

flygtrafiken. Den MSA-påverkande ytan, består aven cirkel med radien 55 km, som utgår från 

flygplatsens landningshjälpmedel. 

Skyddsområden runt navigationsutrustningar 

För att flygplanen ska kunna navigera mellan flygplatserna finns navigationsutrustning ute i 

terrängen. Vindkraftverk och andra höga byggnader kan påverka denna utrustning. De störningar 

som i första hand kan förutses är reflektion av utsända signaler vilket kan ge upphov till felaktig 

bäringsinformation alternativt utsläckning av signalen. Störningens storlek är svår att 

förutbestämma och är beroende av ett flertal faktorer som navigeringsutrustningens typ, 

placering, utformning, material liksom omgivande terräng. 

Vindkraftverk och andra högre byggnader som placeras inom skyddsområde för 

navigationsutrustning kan således komma att orsaka störning och en noggrann utredning måste 

göras i varje enskilt fall. När det gäller fristående luftfartsanläggningar ute i terrängen som inte 

tillhör en flygplats görs denna utredning av LFV (Luftfartsverket) i egenskap av sakägare. 

Aktuella skyddsområden rör Helsingborgs kommun 

Helsingborgs kommun ligger inom de MSA-påverkade ytorna vid Ängelholms, Malmö och 

Ljungbyheds flygplatser. Högsta hinder i de aktuella MSA sektorerna är idag 800 resp 900fot (ca 

243 resp 294meter). Här avses den sammanlagda höjden av mark plus byggnadsobjekt. Det 

innebär att tillkommande hinder av samma eller lägre totalhöjd inte påverkar flygtrafiken. 

Om ett högre hinder uppförs kanske start- och landningsprocedurer måste ändras vilket kan 

medföra kostnader och regularitetsproblem. När det gäller höga byggnadsobjekt bör flygplatserna 

få möjlighet att yttra sig eftersom dessa kan komma att påverka flygplatsernas verksamhet. 

Vad gäller navigationsutrustningar som är placerade ute i terrängen finns en sådan anläggning 

placerad norr om gränsen mot Höganäs kommun. LFV (Luftfartsverket) är ansvarig får denna 

utrustning och bör få möjlighet att yttra sig med avseende på eventuell störning. 

Hinder utanför flygplats 
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Den 1 oktober 2008 trädde Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av 

byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47) i kraft. Enligt de nya föreskrifterna ska alla 

föremål över 20 meter utanför tätort respektive 45 meter i övrigt meddelas Transportstyrelsen 

som beslutar om och, i förekommande fall, hur föremålet ska markeras. 

Övrigt 

Den nämnda föreskriften (LFS 2008:47) samt ytterligare information om luftfartens intressen i 

den fysiska planeringen finns tillgängligt på adressen: www.transportstvrelsen.se under rubriken 

Luftfart, bebyggelse och flyg. 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

 

2. Kommunala nämnder och kontor 

2.1 Miljönämnden Höganäs Kommun 

I en samrådshandling från tre kommuner daterad den 3 juni 2009 föreslås på sidan 46 flera 

områden som kan vara lämpliga för vindkraftsutbyggnad i Höganäs kommun. 

Område fem och område åtta som föreslagits som eventuellt möjliga för vindkraftsetablering 

ligger nära Södåkravägen respektive Ingelsträde. Södåkravägen har samlad bebyggelse utmed i 

stort sett hela vägesträckan och Ingelsträde är en av kommunens mindre tätorter. 

Miljöavdelningen föreslår därför att andra  områden väljs  i första hand för vindkraftsetablering. 

Generellt bör bebyggelse ligga minst 500 meter från föreslagna områden.  

Områdena som redovisades bedömdes som intressanta att utreda vidare, där 

samrådet utgjorde en stor och viktig faktor för den fortsatta bedömningsgrunden. 

Områdena Hö5 respektive Hö8 föreslås tas bort inför utställningen av förslaget. Se 

de sammanvägda aspekterna för detta i slutsatser nedan. 

 

2.2 Åstorps Kommun 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun har gemensamt tagit fram ett 

tematiskt tillägg till sina översiktsplaner avseende vindkraft. Handlingarna utgörs även av 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådsförslaget presenterar områden intressanta för 

utredning av vindkraft och metodiken man använt för alt nå fram till dessa. Tanken är att man 

efter samrådet ska kunna göra en prioritering bland dessa områden utifrån det utökade 

kunskapsunderlaget. 

Metodiken man använt sig av grundar sig på att man vägt samman det man kallar stoppeffekter, 

schablonavstånd och bedömningskriterier. Stoppeffekter är intressen som definierar områden som 

inte är lämpliga för vindkraftetablering, exempelvis riksintressen, strandskydd och Natura 2000-

områden. Schablonavstånd har man använt kring exempelvis bostäder, vägar, kraftledningar. 

Schablonavstånd ska inte förväxlas med skyddsavstånd, som blir aktuella i den noggrannare 

tillståndsprövningen av ett specifikt ärende. Dock grundar de flesta schablonavstånden sig i de 

flesta fall på erfarenheter från tidigare planeringssituationer. Bedömningskriterier är en mer 

komplex del av analysen som till exempel kan handla om landskapsbildens tålighet för visuella 

störningar. 
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Av de fyrtiotalet områden man funnit intressanta för vid are utredning gränsar tre till Åstorps 

kommun. Alla områden beskrivs utifrån landskapsmässiga kvalitéer och förutsättningar för 

vindkraft. Även områdenas storlek och det antal verk de beräknas kunna inrymma presenteras. 

Heisingborg 7 (Benarp-Lydinge), sju möjliga vindkraftverk 

I samrådshandlingen skrivs att området är beläget vid kommungränsen mot Bjuv. Vidare skrivs 

att området gränsar till riks intresse för kulturmiljövård (Rosendal slott) men att landskapets skala 

och karaktär i övrigt gör område t tåligt för vindkraftetablering. 

Åstorps kommun instämmer i att landskapets skala och karaktär gör visuellt tåligt för 

vindkraftsetablering. Det är emellertid ange läget att påpeka att området i lika hög grad berör 

Åstorps kommun. Eventuellt fortsatta lokaliseringstankar för denna förhållandevis stora 

etablering på upp till sju verk skall utredas närmare i samråd med Åstorps kommun. 

Ängelholm l (Björnekulla hed), ca tre möjliga vind kraftverk 

Området är beläget nära de nordvästra delarna av Åstorps kommun. I samrådshandlingen menar 

man att två landskapskaraktärer möts i området, vilket gör att området fungerar som en gränszon 

mellan ett flackt och ett mer böljande jordbrukslandskap. På den flacka och trädfattiga, intensivt 

brukade jordbruksmarken finns redan tre befintliga vindkraftverk och det är i deras närområde 

man menar att det möjligen kan etableras ytterligare tre. 

Åstorps kommun bedömer också att området utifrån landskapsbilden visuellt kan tåla en 

kompletterande etablering av ett par vindkraftverk. Ställningstagande inför utställningsprocessen 

skall tas i samråd med Åstorps kommun. 

Ängelholm 19 (Kållebäcken), ett möjligt vindkraftverk 

Området är beläget på västra sidan av Ängelholmsvägen i närheten av Kölebäcken och utgörs av 

storskaligt präglad och flack jordbruksmark med få inslag av vegetation. Områdets begränsade 

storlek, vilket medför att antalet möjliga vindkraftverk är få, troligen bara ett, gör att man i 

samrådshandlingen beskriver det som ett mindre intressant område . 

Åstorps kommun ställer sig mycket tveksam till detta förslag och anser att en placering av 

vindkraftverk i detta område måste göras med stor hänsyn till närområdet. Landskapet faller av 

mot Kölebäckens bäck fåra vilket eventuellt kan krympa det visuella avståndet ur vissa siktlinjer. 

Man bör också väga in att sett från andra synvinklar än väst behöver landskapet inte uppfattas så 

storskaligt som samrådshandlingen beskriver. 

MKB 

Åstorps kommun ställer sig mycket frågande till att det i miljökonsekvensbeskrivningen framgår 

att, citat: 2.2 Vindkraft i övriga områden. Vindkraft kan även komma att etableras i områden som 

inte pekats ut som vare sig lämpliga eller olämpliga. Efter att kommunerna tillsammans arbetat 

fram en väl avvägd metodik till grund för en klok utvärdering av både mark lämplig för 

vindkraftetablering som mark olämplig för vindkraftetablering, förefaller det motsägelsefullt med 

ovanstående citat. Detta bör klargöras. 

Slutligen ser Åstorps kommun fram emot en fortsatt dialog inför utställningsprocessen. 

Samrådet är tänkt att utgöra dialogen inför utställningsprocessen i enlighet med 

PBLs intentioner. Områdena He7 och Ä1 föreslås föras till kategorin ”mindre 

lämpliga områden för vindetablering”, medan området Ä19 föreslås utgå helt, d v s 
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föras till ”område ej lämpligt för vindutbyggnad”. Citatet från MKBn förklaras 

med att det inför samrådet inte kunde uteslutas att även andra områden, ej ännu 

utpekade, skulle kunna bedömas som lämpliga efter inkomna synpunkter under 

samrådet. Ett exempel på sådan synpunkt är den som gäller etablering av vindkraft 

utmed de stora (motor-) vägarna. MKBn revideras inför utställningen. 

 

2.3 Kulturnämnden Helsingborgs stad 

Sammanfattning av förslaget 

Det tematiska tillägget angående vindkraft är gemensamt för översiktsplanerna i Helsingborgs 

stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun. Dokumentet pekar ut områden där det är 

lämpligt att bygga vindkraft och områden där det är olämpligt. Dessutom har en bedömning 

gjorts av hur många vindkraftverk som kan vara möjliga inom vart område. Handlingen ska vara 

vägledande vid framtida etableringar. I Helsingborg har 17 utredningsområden ansetts möjliga 

för vindkraft. Sammanlagt 108 st vindkraftverk bedöms kunna uppföras i sexton av områdena. I 

Helsingborgs hamn, som är det sista området, avvaktar man en precisering av riksintresset hamn. 

Utredningen är väl genomförd och belyser problematiken från flera håll, skyddsavstånd till 

bostäder, flygplatser etc. Riksintresseområden för kulturmiljö undantas helt från exploatering 

vindkraft och ett rekommenderat schablonavstånd om 500 meter från kyrkor har legat till grund 

för föreslagna områden. 

Konsekvenser 

Kulturmiljöperspektivet är väl belyst i rapporten och vägt mot övriga intressen. Om full 

etablering enligt utredningen görs kommer det att ha stor påverkan på landskapet i Helsingborg. 

Verken är över 100 meter höga och kommer att bli ett tydligt visuellt inslag i det ofta flacka 

landskapet, något som bekräftas i i landskapskaraktärsanalysen för Helsingborgs stad. 

Helsingborgs energistrategi har satt målet för en utbyggnad av vind- och vågkraft till 122 

MW år 2035. Om samtliga verk som anses möjliga i rapporten uppförs kommer resultatet att bli 

minst det dubbla. Risken är att en småskalig etablering sker på de flesta av platserna, 

vilket leder till stor påverkan av kulturlandskapet men med en marginell elproduktion, istället för 

att områdena exploateras i omgångar. Slutsatserna i rapporten bygger på att det storskaliga 

jordbrukslandskapet tål en kraftigare etablering trots att den blir väl synlig från långa avstånd. 

Definitionen av "tål" kan ifrågasättas och beror på huruvida målet är att behålla befintlig karaktär 

eller att skapa en ny karaktär som även denna är storskalig. 

Synpunkter 

Samrådshandlingen kan accepteras ur kulturmiljösynpunkt med följande synpunkter: 

Vid etablering inom utvalda områden är det viktigt att placering av vindkraftverk görs med 

hänsyn till de kulturvärden som pekas ut i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och i 

Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun. 

Man bör minimera riskerna för ströetablering inom områdena och i första hand fokusera på några 

få, större utbyggnadsområden. I samband med etablering av vindkraftverk ska kompetens 

konsulteras för att ta en visuell och tilltalande placering. 

Lämpligheten av en ev. etablering av vindkraftverk i Helsingborgs hamn bör utredas närmre. 

Placering och utformning får inte dominera porten till staden från havet.  
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Landborgen och stadens siluett är viktig inte bara som varumärke för Helsingborgs stad utan är 

även en kulturhistoriskt värdefull miljö av riksintresse. 

Den slutliga placeringen av vindkraftverken kan inte anges i en översiktsplan, utan 

får anstå till kommande prövning av den enskilda ansökan. Delar av områden 

kommer att undantas från förslaget med hänsyn till kulturmiljö- respektive 

kulturminnesvårdsprogram. Se kommentarer till respektive område i slutsatserna i 

slutet av detta dokumenet. 

 

2.4 Miljönämnden Helsingborgs stad 

Övergripande synpunkter 

Miljönämnden är positiv till att stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en utredning som visar 

förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraft i Helsingborg. Materialet är tydligt och konkret 

och har bra struktur. Kartmaterialet ger en översiktlig bild av hur de utredningsområden som har 

valts ut fördelar sig mellan de tre inblandade kommunerna. Materialet visar att potentialen för 

vindkraft i Helsingborg är relativt stor, vilket är intressant inte minst med tanke på den 

målsättning som finns i stadens energistrategi. 

Texten blir ibland lite för defensiv och problemorienterad. Utredningen kan i vissa delar ge 

intrycket av att dess syfte snarare är att förhindra än att främja en utbyggnad. Utredningen borde 

på ett tydligare sätt lyfta fram vindkraftens fördelar. En utbyggnad är en viktig del i arbetet med 

att skapa ett mindre sårbart samhälle som baseras på hållbara energisystem. Detta i sin tur leder 

till minskande utsläpp av ämnen som bidrar till klimatförändringar, hälsoproblem, försurning, 

övergödning etc. Det bör också framhållas att vindkraftverk inte medför någon större bestående 

påverkan på landskapet när de tagits bort. 

Översiktsplanen får inte vara ensidig i sin betraktelse av det tema den ska belysa, 

utan måste klarlägga och beskriva avvägningen mellan nyttan av vindkraften och 

den påverkan den samtidigt har på sin omgivning.  

 

Förslag till ändringar och fördjupningar av utredningen 

Miljönämnden ifrågasätter det schablonavstånd på 150 meter som satts för vägar, järnvägar och 

kraftledningar i utredningen. Det framgår att utgångspunkten för säkerhetsavstånd oftast är minst 

totalhöjden för verket. Eftersom det idag finns verk med rimligt hög effekt som har en totalhöjd 

på omkring 100 meter bedöms de angivna 150 meter som onödigt begränsande.  

Schablonavstånden har använts för att kunna peka ut områden, som sedan bedömt 

intressanta att samråda kring, inte för att föregripa efterföljande prövning, där 

avstånden kan komma att såväl öka som minska beroende på de rikt- och 

gränsvärden som måste uppfyllas. 

 

Miljönämnden anser att samtliga 17 områden som beskrivs för Helsingborg är intressanta för 

vindkraft. Område HE 17 (Helsingborgs hamn/Kemiras hamn) bör utvidgas norrut så att även 

Västhamnen och Oceanhamnen ingår i den mån det inte kommer i konflikt med H+-projektet. 
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I samrådshandlingarna har i princip samtliga områden som omfattas av sjöfartens intressen 

undantagits. Tillkomsten av ett vindkraftverk inom ett riksintresseområde för sjöfarten kan 

emellertid hindras endast om det påtagligt försvårar sjöfarten inom området. Utredningen bör 

fördjupas i dessa delar för att avgöra om de aktuella områdena verkligen ska sållas bort. 

 

Områdena i havet har ingående belysts i ”Sydhavsvind”(2006), som är ett 

gemensamt planeringsunderlag för storskalig vindkraft till havs, framtaget av 

länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar län. 

Helsingborgs stad har också i remissvar beslutat att inte ha någon annan 

ståndpunkt. Utgångspunkten att inte pröva vindkraft i konflikt med de olika 

motstående intressen, som omfattar havsområdena, är baserat på detta underlag. 

Vidare är förslaget vägt mot riksintresse för Helsingborgs centrala delar och 

utvecklingsintresset för H+projektet. Synpunkten föranleder ingen ändring av 

förslaget. 

 

I bakgrundsbeskrivningen under rubriken "Ändrad lagstiftning på väg" beskrivs innebörden av ett 

nytt lagförslag med syfte att underlätta prövningen av vindkraftsärenden. Beskrivningen av 

förändringarna är svår att följa. Stycket bör förtydligas. Av bakgrundsmaterialet framgår att det i 

Helsingborg har uppförts fem vindkraftverk. Miljönämnden har endast kännedom om fyra verk 

nämligen två på Örbyfältet, ett vid Stureholm och ett vid Kinge1stad. Det 5:e vindkraftverket är 

enligt stadsbyggnadsförvaltningen ett mindre verk vid Höghult, norr om Svedbergskulle. 

Bygglov har beviljats, men verket har ännu inte uppförts. 

 

Beaktas. 

 

I utredningen framgår det inte med tydlighet vilka möjligheter som finns att uppföra 

vindkraftverk i redan "störda" lägen t.ex. längs med vägar, järnvägar och på industriområden 

(bortsett från hamnområdena och Filborna/Rökille). Ur störninssynpunkt är sådana lägen många 

gånger att föredra. En utbyggnad på sådana platser förstärker Helsingborgs miljöprofil visuellt 

och visar på framsynthet och ansvarstagande. Handlingarna bör kompletteras i detta avseende. 

Det har under samrådet inkommit liknande synpunkter (se t ex kommentar till 

Vägverket ovan). En allmän skrivning om möjligheten att pröva lämplig 

lokalisering av vindkraft i dessa lägen kommer därför att tillföras förslaget. 

 

 Under rubriken "Generella riktlinjer för efterföljande prövning" framgår att det finns en vilja hos 

de tre kommunerna att pröva varje vindkraftsanläggning (förutom småskaliga) inom ramen för 

detaljplan. Skälet sägs vara att bebyggelsetrycket i nordvästra Skåne generellt är mycket stort. 

Miljönämnden håller med om att detaljplan kan krävas i vissa lägen t.ex. i nära anslutning till 

samhällen. Att generellt använda en sådan regel bedöms dock inte följa intentionerna i den nya 

lagstiftningen som ska underlätta och förenkla prövningen. Det framgår visserligen i lagen att 

plan kan hävdas där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. 

Det är dock svårt att se att denna formulering ska ges en så vid tolkning som utredningen 

förespeglar. Krav på detaljplan för tillståndspliktiga anläggningar bör utgöra ett undantag. 

Beaktas. 
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Under rubriken "1.2 Nollalternativ" i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs översiktsplanen 

som den "kommunala viljan". Som en förtydligande kommentar kan sägas att en kommuns 

intentioner även återspeglas i Lex. strategidokument och energiplanen som därmed också med 

nödvändighet måste beaktas. 

Det tematiska tillägget till översiktsplanen tar sin utgångspunkt i de olika 

strategidokument och planer, som respektive kommun tagit fram.  

 

 

2.5 Barn- och Utbildningsnämnden, Ängelholms Kommun 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända när det gäller förslaget. 

  

2.6 Landskrona stad 

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. Landskrona stad har således ingen erinran mot de 

planerade utredningsområdena för vindkraft. 

 
2.7 Kultur- och fritidsnämnden Ängelholms Kommun 

Kultur- och Fritidsnämnden beslutar på förslag av beredningsutskotten att inte ha något att erinra 

mot förslaget. 

 

2.8 Klippans Kommun 

De utredningsområden som framförallt kan beröra Klippans kommun är Ä14, Ä15 och Ä16. Alla 

tre områden ligger nära kommungränsen mellan Klippans och Ängelholms kommuner. Av 

utredningen framgår att dessa områden bedöms mindre intressanta/prioriterade p g a områdenas 

begränsade storlekar. I det pågående översiktsplanarbetet i Klippans kommun, pekas områden ut 

som kan vara intressanta för etablering av vindkraft.  

Närområdet till utredningsområdena (Ä14, Ä15 och Ä16), inom Klippans kommun, har i detta 

skede inte pekats ut för vindkraftsetablering. För de aktuella utredningsområdena bedöms den 

största begränsande faktorn för vindkraftsetablering vara närheten till bebyggelse. Klippans 

kommun har i andra vindkraftsyttranden angett 1200 m som önskat 

skyddsavstånd/respektavstånd till bostadsfastighet för verk högre än 180 m. 

Synpunkter från Transportstyrelsen angående Luftfartens intressen kan ha en avgörande 

betydelse för en eventuell etablering av vindkraft i utredningsområdena. 

I övrigt anses utredningen välstrukturerad och utgör ett bra kunskapsunderlag. 

Område Ä15 kommer att utgå ur förslaget, områdena Ä14 respektive Ä16 omföres 

till kategorin ”områden mindre lämpliga för vindetablering” (se kommentarer till 

respektive område nedan under slutsatser). 

 

2.9 Båstads Kommun 
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Förslaget grundas på ett antal kriterier som ska: 

l. användas för att identifiera de områden där det inte bör byggas vindkraft 

2. användas för att identifiera intressanta utredningsområden där det är möjligt att bygga 

vindkraft 

3. utgöra grunden för hur de olika områdenas lämplighet bedöms och prioriteras. 

Till samrådet har förslaget nått fram till punkt 2. Det innebär att förslaget har uteslutit vissa 

områden och sammanfattas i en karta med förslag på utredningsområden där 

vindkraftexploatering kan utredas vidare.  

Metodiken i förslaget har varit att först konstatera att hela planområdet är intressant ur 

vindbrukssynpunkt för sitt energiinnehåll i vinden och sedan att utesluta ett antal områden av 

olika skäl.  

Båstads kommun ser anledning att kommentera planutredningen i två avseenden. Det gäller först 

de bedömningskriterier som utredningen använder sig av för att utesluta vissa områden och 

omvänt peka ut andra för vindkraft. De flesta kommuner tycks se vindkraftverk som ett problem 

och något att helst undvika i kraft av de störningar de kan innebära och framför allt genom den 

visuella effekten de ger på ett landskap. Det är angeläget att kommunerna tillämpar någorlunda 

lika bedömningskriterier när de avgör var det är lämpligt eller inte lämpligt med vindkraft 

eftersom annars de kommuner som är strängast i sin negativa hållning flyttar ansvaret för en 

utbyggnad av vindkraft till de kommuner som är mer tillåtande. I andra hand lämnar kommunen 

synpunkter på föreslagna områden för vidare utredning, alltså där vindkraft anses möjlig.  

1. Metodik, Bedömningskriterier 

Frågan om vilka metoder och kriterier för bedömning man använder sig av är aktuell för Båstads 

del bl.a. genom att Ängelholms kommun och även Laholms kommun i ett samrådssvar lämnat 

negativa synpunkter på en föreslagen vindkrafipark i Båstads kommun. Man hävdar att 

placeringen av vindkraftverken innebär en negativ visuell störning där de föreslagits i ett område 

längs E6 en bit upp på Hallandsåsen och motiverar detta bl.a. med att området täcks av 

riksintressen.  

HHÄ:s planutredning redovisar möjliga störningar från vindkraften med avseende på ljud, 

islossning, säkerhetsutrymme vid fall m.m. Båstads kommun delar de avväganden om störnings-, 

och säkerhetsavstånd som görs, d.v.s. att vindkraftverk i princip ska placeras 500 m 

från bostadshus, och med säkerhetsavstånd till infrastruktur bestämt av ett eventuellt fall av/från 

verket (150m).  

Båstads kommun delar också principiellt synpunkten att vindkraftverk utgör ett visuellt problem i 

kraft av hög höjd (allt högre under senare år med utveckling av teknik och energipolitik) och en 

rörlig rotor som langar blicken. Samtidigt kan vindkraftverken, genom att de symboliserar 

miljövänlig energi, ge också positiva intryck.  

Båstads kommun anser att utöver att bestämma mer tekniskt motiverade störningsavstånd så är 

det viktiga (och det svåra) med placering av vindkraftverken att kunna ge dem placeringar som är 

visuellt acceptabla, d.v.s. man måste göra en estetisk analys.  

Båstads kommun anser inte att riksintressen och landskapsbildsskydd kan användas metodiskt på 

det sättet som utredningen gör och vara enkla stoppregler gentemot etablering av vindkraft. 

Båstads kommun anser särskilt att det är ett principiellt felaktigt och förenklat sätt att använda 

riksintressen friluftsliv och kustzon och landskapsbildsskydd, som omfattar stora områden och 
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där värden som beskrivs saknar geografisk konkretion. Tillämpad på Båstads kommun innebär 

metodiken att vindkraftverk inte kan förekomma i kommunen.  

Riksintressen bör generellt sett ses som bedömningsgrunder i planeringssammanhang, där hänsyn 

ska tas till de värden som de vill hävda men de ska inte användas som enkla stoppregler mot 

exploatering. Riksintressen är ibland tidsbundna vilket är bestickande när det gäller vindkraft. De 

fick sina värden och områden definierade på 1970- och 8O-talen, då dagens vindkraft inte ens 

fanns som begrepp (historiska väderkvarnar som finns kvar i sina synliga höjdlägen är å andra 

sidan ofta delar av värdekärnor i riksintressen som omfattar dem).  

Det andra felet med att använda riksintressena som stoppregler är den visuella analys som det 

indirekt innebär. Riksintressena och landskapsbildsskyddet i området som utredningen täcker 

värderar sammantaget oftast kuperade landskap med inslag av vegetation, höjdskillnader eller 

skog samt utblickar mot havet. De omfattar sällan det öppna slättlandskapet. 

Det är i de kuperade, skogklädda landskapstyperna där siktlinjer oftast bryts som vindkraftverk 

kan placeras utan att synas på längre håll. I det öppna landskapet står verken med obrutna 

siktlinjer åt alla håll. Vindkraftverk märks naturligtvis mer i mindre landskapsrum än i större. 

Men Båstads kommun delar inte utredningens bedömning att det flacka storskaliga 

slättlandskapet alltid är minst visuellt känsligt för vindkraftverk (ex. sid 37, utredningsområde 

HEl). En estetisk/visuell prövning måste göras också i områden som täcks av riksintressen. 

Båstads kommun har i sin vindkraftspolicy 2003 gjort bedömningen att det småbrutna men 

öppnare landskapet ute på Bjärehalvön oftast inte visuellt tål vindkraftverk men att sådana kan 

prövas i det skogklädda och mer slutna (och mindre bebodda) landskapet närmre motorväg E6. 

Det är motsägelsefullt att å ena sidan anse vindkraftverk så visuellt störande att de inte får 

påverka de landskapen där de kan placeras inom begränsade synfält och å andra sidan anse att de 

öppna landskapen där vindkraftverken syns mest är de som tål verken bäst. Den logiska slutsatsen 

om man anser att vindkraftverk alltid innebär en visuell störning är att de inte ska förekomma 

alls. 

2. Föreslagna områden möjliga för vidare prövning. 

Båstads kommun har ingen erinran mot att de föreslagna områdena prövas vidare men vill påpeka 

att områdena HEl och Ä4 och 5 där landskapet är flackt och öppet kan innebära att stora 

vindkraftverk syns över Skälderviken.  

Bifogade illustrationer vill visa möjligheter till vidare estetisk analys: verk i grupp snarare än som 

enskilda objekt så att effekten på horisonten 

koncentreras, verk på vissa höjdlägen där symboliken i vindbruket får synas, verk delvis dolda i 

skogen men i samverkan med vegetation, verk som samspelar med infrastruktur såsom större 

vägar och järnvägar (viss symboleffekt), kraftledningar (tydlig symbolik), storskalig bebyggelse 

mm. 

 
Det solitära elementet                                 Gruppsamverkan              Tålighet i det böljande landskapet  Obrutna siktlinjer i öppna landskapet 
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Historisk referens            Reklam Grön energi    Cirkulär landskapsdesign           Skånska gölar och tjärn    Vindkraftverk och Dagvattenhantering 

 

 
Linjär kraftlednings-disposition  Platstålighet - förankring i dunge           Infrastrukturell korridor 

 

Båstads kommun för ett intressant resonemang kring riksintressen kontra 

vindkraftsutbyggnad. De diskussioner som förts, bland annat med länsstyrelsen, har 

gett vid hand att riksintressena är svårkombinerade med vindkraft, och det är det 

ställningstagandet som kommunerna (Helsingborg, Höganäs, Ängelholm) har gjort. 

Då översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun angående 

bland annat riksintressena, står det varje kommun fritt att göra sin egen 

överenskommelse och tolkning. Inga områden av riksintresse för vindkraften har 

pekats ut i de tre kommunerna, vilket kommunerna också har tolkat som att de 

bevarande riksintressena väger tyngre än vindkraftintresset.  Länsstyrelsen, som 

har att bevaka de mellankommunala frågorna, har i sitt yttrande över förslaget, 

nöjt sig med att konstatera att Båstad inte har något att erinra mot förslaget som 

sådant. Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

2.10 Bjuvs Kommun 

Bjuvs kommun berörs av planförslaget för Helsingborgs kommun. Helsingborg har tagit fram 

fyra områden de anser vara lämpliga för vindkraft, som berör Bjuvs kommun på ett negativt sätt . 

Helsingborgs områden redovisas i bilaga (s. 36 i planförslaget), 

Följande områden berör Bjuvs kommun: 

1. Utredningsområde Helsingborg 7 Benarp Lydinge 

Området ligger i direkt anslutning till Bjuvs nordvästra del. Helsingborg menar att "landskapets 

stora skala gör det visuellt tämligen tåligt för vindkraftetablering. "Området finns med som 

lämpligt för vindkraftsetablering i gällande ÖP för Helsingborg. 

Kommentar: Området ligger vid huvudinfarten till Bjuv. Inom en kilometer finns dels friliggande 

villor dels ett större bostadsområde. Ytterligare bostäder utreds inom området. 

Bjuvs kommun har tidigare i mellankommunalt samråd om Helsingborgs ÖP poängterat vikten 

av stora skyddszoner runt vindkraftverk och även motsatt sig den nu föreslagna lokaliseringen. 

Denna uppfattning kvarstår. 

 

Området prioriteras ned till att utgöra ”område, mindre lämpligt för 

vindetablering”. Motiveringar till ställningstagande återfinns under slutsatser i 

slutet av detta dokument. 
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2. Utredningsområde Helsingborg 11 (område i kommungränsen mot Bjuv) Området sträcker sig 

längs kommungränsen från en punkt strax norr om Mörarp i sydöstlig riktning mot en punkt strax 

nordväst om Gedsholms gods. Enligt utredningen gör "områdets storskalighet och den visuella 

påverkan som kraftledningarna medför, kombinerat med få boende i närheten, området väl 

lämpat för vindkraft."  

Kommentar: Enligt kartan ligger delar av området inne i Bjuvs kommun. Detta område ligger på 

ett höjdområde som syns mycket väl från ett stort lägre omland. Planförfattaren nämner inte de 

kultur- och naturvärden som finns inom området. I kommunens bevarandeplan har områden såväl 

vid Gedsholm som Boserups gods åsatts högt bevarande värde. I kulturminnesvårdsprogrammet 

for Skåne skrivs: "Boserups herrgårdsmiljö med omgivande marker, de öppna åkerfälten, 

lövskogen och väg- och allesystemet ska behandlas med största hänsyn." 

För Gedsholm anges följande: "Gedsholm utgör en välbevarad godsmiljö med sitt ursprung i 

medeltiden. Godset med omgivande marker, de öppna åkerfälten, lövskogen och vägoch 

allesystem, måste behandlas med största hänsyn till dess kulturhistoriska värde. De 

rekommendationer som anges i kulturminnesvårdsprogrammet for Skåne ska följas." 

Sammanfattningsvis motsätter sig Bjuvs kommun det föreslagna vindkraftsområdet. 

 

Området prioriteras ned till att utgöra ”område, mindre lämpligt för 

vindetablering” och justeras till sin utbredning. Motiveringar till ställningstagande 

återfinns under slutsatser i slutet av detta dokument. 

 

3. Utredningsområde Helsingborg 13 (Hässlunda) 

Området är beläget väster om Gedsholm. Det ligger till största delen i Helsingborg men en 

mindre del är belägen i Bjuvs kommun. Helsingborg anger: "Områdets storskaliga karaktär och 

låga grad av komplexitet gör det lämpligt for vindkraftsetablering." 

Kommentar: Områdets flacka karaktär gör att vindkraftverk kommer att synas på stort avstånd 

och dominera landskapsbilden inom ett stort område. Försiktighet bör därför vara en ledstjärna i 

diskussionen om detta område. 

Området prioriteras ned till att utgöra ”område, mindre lämpligt för 

vindetablering”. Motiveringar till ställningstagande återfinns under slutsatser i 

slutet av detta dokument. 

 

4. Utredningsområde Helsingborg 14 (Fjärestadtorp) 

Området består av ett flackt jordbrukslandskap med tydliga visuella element i form av 

trädridåer/trädrader, som ramar in odlingsgränderna. Områdets storskaliga karaktär gör det 

någorlunda lämpligt for vindkraftsetablering. 

Kommentar: Området är beläget strax intill Bjuvs sydvästligaste delar. Landskapets karaktär, 

relativt flackt, gör att vindkraftverk inom föreslaget område kommer att dominera 

landskapsbilden inom ett stort område i Bjuvs kommun. Även for detta område bör stor 

försiktighet råda. 
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Området prioriteras ned till att utgöra ”område, mindre lämpligt för 

vindetablering” och justeras till sin utbredning. Motiveringar till ställningstagande 

återfinns under slutsatser i slutet av detta dokument. 

Sammanfattning: Vindkraft är en miljövänlig energikälla som rätt använd ger positiva värden. 

Samtidigt är dagens vindkraftverk med sin höga höjd föremål som dominerar sin omgivning och 

lätt ger upphov till stora miljöstörningar. Ur visuell synpunkt är ett skyddsavstånd om två 

kilometer till bostäder att föredra. De fyra områden Helsingborg föreslår vid eller i närheten av 

Bjuvs kommun medför stora miljöstörningar i Bjuvs kommun. Inga verk bör uppföras som strider 

mot de synpunkter kommunen framfört. 

Det är svårt att se att ett generellt så kallat visuellt skyddsavstånd skulle kunna 

hävdas vid efterföljande prövning, utan att motiveras närmare och explicit för varje 

område. Det går heller inte att generellt säga att en etablering i Helsingborgs stad 

skulle medföra stora miljöstörningar i Bjuvs kommun. Etableringar av vindkraft 

måste föregås av antingen tillståndsprövning eller bygglov/anmälan och om 

prövningen visar att etableringen skulle medföra stora miljöstörningar, kan den ej 

komma till stånd. I den efterföljande prövningen av vindkraft i närheten av 

grannkommuner, bör mellankommunalt samråd ske. 

 

2.11 Laholms Kommun 

Laholms kommun noterar 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. 

 

 

3. Företag, organisationer och föreningar 

3.1 LRF 

LRF noterar med stor tillfredsställelse att en vindkraftsplan tillförs ÖP. Den utredning som gjorts 

pekar på att grupper av verk skall prioriteras när det gäller stora verk. Det är också utlagt på 

kartor och tydligt beskrivet var grupper och enskilda verk bör, kan placeras. Enligt LRF s mening 

måste det finnas ett utrymme för verk även på platser som inte är markerade på kartan. Detta 

måste gälla alla typer av verk alltså inte bara småskaliga verk. 

LRF anser att redan bullriga områden i första hand bör användas för etablering. Exempel längs 

med motorvägar, industriområden samt andra hårt trafikerade vägar. Därmed i någon mån skydda 

de fåtal tysta områden som finns i kommunen. LRF s kommungrupp är väl meten om de olika 

intressekonflikter som finns i dessa frågor. Detta får dock inte hindra att prövning av andra idéer. 

Det är av stor betydelse att etablering av framför allt enstaka verk det finns ett samrådsupplägg 

mellan grannfastigheter för att i möjligaste mån undanröja onödiga tvister. 

Många samrådsparter har uttryckt en oro för att en etablering av vindkraft, spridd i 

landskapet, skulle få stora, negativa konsekvenser visuellt. De tre kommunernas 

samlade vilja är också att i största möjliga mån koncentrera 



 30 

vindkraftsetableringarna till grupper. Avseende vindkraft i redan störda miljöer, se 

svar till Vägverket ovan. 

 

3.2 Arise Windpower AB 

Arise Windpower AB är ett vindkraftföretag med säte i Laholm. Vår affärsidé är att sälja ren el 

från egna vindkraftparker. Våra parker byggs i områden med goda vindlägen som arrenderas av 

markägare i Södra Sverige. 

I Ängelholms kommun har Arise Windpower AB arrendeavtal inom tre områden. Dessa har 

tidigare redovisats för Ängelholms kommun, bland annat vid möte i kommunhuset sommaren 

2008. 

Vi har nu tagit del av det förslag 

till fördjupad översiktsplan som 

är ute på remiss. Vår allmänna 

synpunkt är att de redovisade 

planeringsförutsättningarna och 

planens avväganden i allt 

väsentligt är bra. Vi vill dock 

påpeka att de områden vi ser som 

intressanta att bygga vindkraft i 

saknas i förslaget och vi föreslår 

att kommunen kompletterar 

kartbilagan med de områden som 

redovisas av oss i bifogat 

material. Våra områden har 

osedvanligt goda 

vindförhållanden och relativt lite 

motstående intressen, varför vi gärna ser att det skapas möjligheter till fördjupade studier över 

områdenas lämplighet för vindkraft. Vi är beredda att utveckla dessa planer tillsammans med 

Ängelholms i en miljöprövning eller om kommunen så önskar i en detaljplan. 

Områdena har funnits med i tidiga diskussioner inför samrådsförslaget, men utgått, 

då andra, allmänna intressen (i detta fall riksintresse för friluftslivet och 

landskapsbilden över sjöarna mot Hallandsåsen) bedömts väga tyngre. 

 

 

3.3 Kullabygdens Ornitologiska Förening, (Håkan Karlsson) 

Jag skulle vilja påpeka att en grundlig redogörelse för fåglarnas flyttningsvägar inom området, 

samt "hotspots" för hänsynskrävande arter, saknas i utredningen.  

I samband med Vegeprojektet, har Helsingborgs stad låtit utföra en fördjupad 

analys/studie för att visa förekomst, platser för födosök och häckning samt 

flyttningsmönster för fågellivet. Rapportens slutsatser gav ganska generella 

slutsatser om fåglars beteende och visade att etablering av vindkraft inom område 

He1 är möjlig. 
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Synpunkten får hänskjutas till efterföljande prövning av respektive, eventuell 

etablering. Se även svar till länsstyrelsen ovan. 

 

3.4 E.ON 

Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. Knappast någon samhällsverksamhet kan 

fungera utan tillgång till el. Ett omfattande och långvarigt elavbrott kan lamslå samhället som få 

andra händelser. Tillgången till el är också av stor betydelse för den fredstida krishanteringen. 

Dels kan långvariga och omfattande elavbrott i sig leda till svåra påfrestningar för samhället, dels 

kan elavbrott försvåra samhällets krishanteringsinsatser . 

För näringsidkare kan ett avbrott leda till att verksamheten avstannar vilket orsakar ekonomiska 

förluster. För enskilda personer kan strömavbrott leda till påverkan på säkerhet och välbefinnande 

genom att det blir problem med värme, matlagning, trygghetslarm, vatten och avlopp mm. Utöver 

de rent fysiska konsekvenserna finns det idag också en syn på eltillgången som en självklarhet 

och det är en låg acceptans mot avbrott. 

Samhällets syn på elförsörjning innebär höga krav på leveranssäkerhet. Riksdagen har tydligt 

markerat leveranssäkerhetens stora vikt för samhället, genom att lagstifta att elkunder har rätt till 

ersättning efter längre än tolv timmars sammanhängande avbrottstid. Det har också beslutats att 

det under 2011 kommer att träda ikraft bestämmelser som innebär att nätkoncessionsinnehavare 

ska se till att avbrott vid överföring av el till en elanvändare aldrig överstiger 24 timmar. 

Det svenska elnätet kan delas in i tre olika typer: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs 

av staten genom Svenska Kraftnät. Det består av ledningar med spänning på 220 eller 400 kV 

som är de kraftigaste ledningarna. Region- och lokalnäten ägs av elbolagen. 

Regionnätet består av mellanstora ledningar som har en spänning mellan 40 och 130 kV, och 

varje ledning förser stora områden med el. Frågan om huruvida en specifik ledning ska utföras 

som luftledning eller jordkabel måste avgöras från fall till fall. Med tanke på samhällets och 

lagstiftarens syn på strömavbrott, är det av avgörande betydelse att avbrottstid på denna typ av 

ledningar minimeras. Trädsäkra luftledningar skadas sällan, är lätta att inspektera och är möjliga 

att reparera inom lagstadgade 24 timmar. Jordkablar är skyddade mot vind, snö och is men 

riskerar att skadas vid exempelvis åska. Om fel uppstår på en jordkabel tar det lång tid att 

lokalisera och åtgärda felet jämfört med en luftledning. Hur nätstrukturen ser ut i området där den 

aktuella ledningen är belägen är också betydelsefullt, samt vilken roll och betydelse ledningen 

har inom området.  

Lokalnätet består av mellanspänningsnätet som har en spänning mellan 10 och 20 kV och 

lågspänningsnätet som har en spänning på 0,4 kV. Lokalnätet är den yttersta delen av nätet och 

förser kunderna med el. En skada på lokalnätet får inte samma konsekvenser på samhället som en 

skada på regionnätet, och man bör därför kunna utforma detta som jordkabel om det inte 

föreligger särskilda skäl. 

Magnetiska fält: alla elektriska apparater och ledningar omges av magnetiska fält. Det innebär att 

magnetiska fält inte bara förekommer kring kraftledningar och ställverk utan finns nästan överallt 

i vår miljö och i hemmen. E.ON Elnät vill påtala myndigheternas försiktighetsprincip, som är 

avsedd att vara ett underlag för beslutsfattare som i varje enskilt fall måste göra en 

skälighetsbedömning där eventuella risker från magnetiska fält vägs mot tekniska och 

ekonomiska förutsättningar. Ur försiktighetsprincipen framgår bland annat följande: "De 
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forskningsresultat som hittills presenterats ger inte underlag för och kan inte heller sägas 

motivera några gränsvärden eller andra tvingande begränsningar för lågfrekventa elektriska och 

magnetiska fält " samt vidare "Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till 

rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker 

starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön När det gäller nya elanläggningar och 

byggnader bör man redan vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att 

exponeringen begränsas. Med bakgrund av detta rekommenderar E.ON Elnät Helsingborgs 

kommun att beakta försiktighetsprincipen inom den fysiska planeringen. 

Elnätets utveckling: där E.ON Elnät har nätkoncession enligt ellagen är vi skyldiga att ansluta 

nya elektriska anläggningar. Elnätet byggs alltså ut i samverkan mellan de privata och allmänna 

exploatörerna och nätbolaget. Det innebär att E.ON Elnät ensamt inte kan styra eller förutse 

utvecklingen framåt i tiden, utan att utvecklingen av elnätet sker i takt med samhällets utveckling. 

För att E.ON Elnät ska kunna efterleva lagstiftarens krav på att avbrott aldrig får överstiga 24 

timmar, är det nödvändigt att snabbt kunna lokalisera var ett tillbud på elnätet har skett. Detta 

görs lämpligast med helikopter som flyger över ledningarna. Helikopter används också för att på 

ett effektivt sätt kunna utföra det föreskrivna kravet på besiktning av alla ledningar med spänning 

på lO kV och uppåt. För att möjliggöra flygbesiktningar krävs det att god flygsäkerhet kan 

uppnås. Transportstyrelsen har framfört synpunkter angående flygsäkerhet och avstånd till master 

och vindkraftverk. Transportstyrelsen rekommenderar att master med en höjd lägre än 50 meter 

ej placeras närmre kraftledning än 100 meter. Master som är över 50 meter och master som är 

försedda med stag placeras ej närmre kraftledning än 200 meter. Om valmöjlighet finns anser 

Transportstyrelsen det önskvärt att dessa avstånd efterlevs även vid lokalisering av vindkraftverk.  

E.ON Elnät önskar att bli underrättade då master eller vindkraftverk planeras att uppföras inom 

200 meter från kraftledningar som flygbesiktigas. Det är viktigt att byggnader lokaliseras på ett 

betryggande avstånd från kraftledningar. Byggnation eller exploatering nära en kraftledning 

medför också att vissa restriktioner kan komma att införas i markanvändningen samt att arbete 

nära ledning innebär särskilda bestämmelser. Det är därför viktigt att en dialog mellan 

byggherren och ledningsägaren kan komma till stånd på ett så tidigt stadium som möjligt. Med 

bakgrund av detta önskar E.ON Elnät att få möjlighet att framföra yttrande i ärenden utanför 

detaljplanerat område, där byggnad avses att uppföras inom 50 meter från E.ON Elnäts 

högspänningsledningar (> l kV). 

Synpunkterna får hänskjutas till efterföljande prövning 

 

 

3.5 Moderaterna Ängelholm 

1. Det allra viktigaste: Var ska vi absolut inte bygga. Tänk på att kring alla våra byar och 

centralortbehövs byggnation i framtiden, samt längs hela vår kuststräcka. Här behövs 

stoppområden. 

2. Titta på var Tyskland och Danmark bygger. Jo, det är där det redan idag finns 

Bullerridåer. dvs. längs vägar, järnvägar och större industrier. Det kan oftast rymmas flera verk 

längs dessa stråk. 

3. Större verk i dag, har inga "svischande" ljud, varför skyddsavstånden ofta kan minskas, 

framför allt i skogsterräng, för där är det oftast bara skogsbruset som hörs när det blåser. 
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4. På landsbygden med stora öppna fält kan det vara lämpligt med grupper med stora verk, men 

som vi har det i Ängelholm med mindre öppna områden, bör det inte finnas för många verk för 

att inte helt förstöra vyerna. 

5. Ta hänsyn också till var lämplig överföring av el. bäst kan ske, så att inte nya kraftledningar 

behövs. 

Beaktas. Förslaget kommer att omfatta färre områden, som utpekas som lämpliga 

för vindkraft. Landskapsbilden är en av parametrarna som avgör vilka områden 

som kommer att vara kvar. Under samrådet har det även inkommit synpunkter, som 

menar att fler vindkraftverk bör placeras längs de större vägarna (E4-an och E6-

an), där miljön redan är belastad av buller och visuell störning i form av vägen och 

dess fordon i sig (se nedan). En allmän skrivning om möjligheten att pröva lämplig 

lokalisering av vindkraft i dessa lägen kommer därför att tillföras förslaget. 

Etablering av vindkraft vid dessa vägar förutsätter dock att övrig hänsyn för vägens 

och trafikanternas säkerhet kan uppfyllas enligt Vägverkets bedömningar. Avseende 

bullerrelaterade skyddsavstånd hänskjuts synpunkterna till efterföljande prövning. 

 

3.6 Prosperous Wind AB 

Med hänvisning till Öppet hus den 20 augusti på kommunhuset i Ängelholm ber jag få framföra 

följande. Först dock ett erkännande om ett proffsig samrådsunderlag: Mycket tydligt och 

förklarande av vindkraften för en allmänhet. 

Vid en genomgång av alla olika riksintressen som belastar kommunen, och som 

måste respekteras, så noterar vi att det inte finns så många områden där vindlkraft är möjlig i 

kommunen. Det kan ju därför vara ett intresse att utnyttja det område i Össjö där vi avser att 

etablera oss. 

Området är mycket lämpligt av följande skäl 

1. Området är redan utsatt för vissa miljöingrepp som en bergtäkt, en radiomast, två olika 

kraftledningar mm. 

2. Området är efter en lång följd av år av effektivt skogsbruk väl utrustat med skogsvägar mm 

som gör det lätt att etablera en park utan stora ingrepp i naturen. Vidare ligger området vid 

riksvägar som gör att transporter av verk och torn lätt kan utföras. 

3. Vi motsätter oss uppfattningen att området innehåller kärr- och mossmarker. Så är inte fallet 

och det är inte en begränsning av storleken på en park. Förutsättningarna för en park om 10-12 

verk är mycket goda. Ber om möjligheten att få visa det för representanter för kommun och 

Tengbom. 

4. Erfarenheterna från Laholms kommun, och även Eslöv, visar att det inte är bra att tillåta allt för 

spridd etablering av vindkraft. En koncentrerad etablering i skogsmiljö minskar den visuella 

nedsmutsningen till ett minimum. 

5. Anslutning aven vindkraftpark till en kraftledning med en kapacitet om 110 kV, 

av den typ som går genom området, är mycl<et effektivt men kostsamt. Av den anledningen 

krävs en större park för att bära dessa kostnader. En park med 4-6 verk kan inte ensam belastas 

med sådan kostnad och risken är att den ej kommer till stånd. 
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Vill också framhålla att vi är mycket angelägna om att få acceptans för vindkraften hos sakägare 

och närboende. Annars kommer vi aldrig lyckas. Av den anledningen har vi sedan lång tid ett 

nära samarbete med Sveriges Vindkraftskrafts kooperativ (www.svef.nu) , Per Carlsson. 

Svefjobbar utan vinstintresse och erbjuder privatpersoner en möjlighet att köpa in sig i ett eller 

flera verk. Vi är inte heller främmande för att erbjuda Ängelholms lokala näringsliv och kommun 

andelar i parken. Frågan om verkens maxhöjd ska vara 150 m eller 170 m tar vi inte ställning till. 

Vår uppfattning är att vindförhållandena är så goda att förutsättning för lönsam vindkraftsdrift, 

vid 150 m totalhöjd, är goda.  

Som sagt, vi ställer oss mer än gärna till förfogande för att visa markförhållandena i området och 

vill trycka på det som framförts under punkt 5. 

Område Ä8 begränsas till sin utbredning p g a försvarsintressen, men bibehåller sin 

klassificering ”område lämpligt för vindkraft”. Delar av området omges dock av 

strandskydd (Långsjön) och Skogsvårdsstyrelsen har pekat ut ett flertal 

nyckelbiotoper i området. Synpunkterna hänskjuts till efterföljande prövning 

 

3.7 Bjäre Kraft Energi AB 

1. Det tematiska tillägget bör beskriva lagstiftningens nuläge. Ikraftträdandet för de nya 

prövningsreglerna skedde 1 augusti 2009. 

 

Samrådsförslaget sändes ut på remiss innan lagen trädde i kraft. Förslaget 

revideras, så att det är aktuellt. 

 

2. Att per automatik avfärda områden av riksintresse för naturvården, samtliga naturreservat samt 

samtliga Natura 2000 områden inklusive deras närområden för vindkraftetableringar anser vi är 

en olycklig formulering. Det bör inte vara områdenas klassning som hindrar etablering av 

vindkraft utan snarare anledningen till områdets klassning som ska vara avgörande. I många fall 

kan man kombinera ett naturklassat område med vindkraft utan att anledningen till 

naturklassningen påverkas. Exempelvis har 02 Vindkompaniet givits tillstånd att bygga 

vindkraftverk i naturreservatet Sijska då platsen är lämplig för vindkraft. 

3. Att per automatik avfärda vissa strandskyddade områden, landskapsbildsskyddade områden, 

samtliga riksintressen för kulturmiljövård, samtliga riksintressen för friluftsliv som 

vindkraftområden anser vi vara en mycket olycklig formulering. Bedömning bör göras från fall 

till fall. 

 

De diskussioner som förts, bland annat med länsstyrelsen, har gett vid hand att 

riksintressena är svårkombinerade med vindkraft, och det är det ställningstagandet 

som kommunerna (Helsingborg, Höganäs, Ängelholm) har gjort. Då 

översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun angående bland 

annat riksintressena, står det varje kommun fritt att göra sin egen överenskommelse 

och tolkning. Inga områden av riksintresse för vindkraften har pekats ut i de tre 

kommunerna, vilket kommunerna också har tolkat som att de bevarande 

riksintressena väger tyngre än vindkraftintresset.   
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4. Beträffande flygplatsers hinderfrihetsområden så kan anpassning av inflygningsbanor göras 

som påverkar hinderområdet. Att från början avfärda dessa områden är olyckligt formulerat. 

 

Flygplatsen, som också utgör riksintresse, har i förslaget bedömts vara ett viktigt, 

allmänt intresse, viktigare än vindkraften. I det fall hinderfrihetsområden kan 

komma att förändras, påverkas också möjligheten att etablera vindkraft. 

 

5. Att alltid stänga av verk när vindhastigheten övergår 25 m/s kan inte vara något självändamål. 

Det finns verktyper med så kallad stormkontroll som gör att vindkraftverken kan vara i drift upp 

till 40 m/s utan att säkerheten äventyras. 

 

Beaktas. 

 

6. Att sätta generella skyddsavstånd på 150 meter till järnväg, allmän väg samt kraftledning bör 

ändras till berörda myndigheters riktlinjer istället. För närvarande gäller generellt verkets 

totalhöjd som skyddsavstånd. Dessutom bör skyddsavståndet till bostäder bedömas utifrån den 

störning i form av skuggor och ljudnivå som uppkommer från vindkraftverken. Detta innebär att 

prövning bör ske från fall till fall. 

 

Schablonavstånden är inte att betrakta som skyddsavstånd, utan har använts för att 

kunna peka ut områden, intressanta för vidare utredning. Prövning ska ske från fall 

till fall inom de utpekade områdena. 

 

7. För de olika utredningsområdena bör ingen gräns eller ens uppskattning göras av antalet 

möjliga verk samt beräknad effekt. Utvecklingen går raskt framåt och ny teknik som exempelvis 

storskaliga vertikala maskiner är på gång. Detta innebär att fler verk med större effekter kan 

byggas på samma markytor utan att den samlade störningen i form av ljudnivåer och skuggor 

ökar. 

Antalet möjliga verk har beskrivits schablonmässigt och använts för att ge en 

uppfattning om i vilken omfattning förslaget bidrar till att uppfylla de olika 

viljeinriktningar, som kommunerna ställt up i respektive policys och program. 

 

8. Vill understyrka att det viktigt att de i kartunderlaget återgivna utredningsgränserna inte är 

skarpa etableringsgränser för vindkraft. En framtida vindkraftetablering bör bedömas utifrån 

påverkan som etableringen kan få i området. 

Kommunerna delar denna bedömning, men vill framhålla att områdena ändå anger 

var kommunerna anser att det är lämpligt med vindetablering, även om gränserna 

inte är exakta och inte kan bli det förrän vid efterföljande prövning. 

 

 

3.8 Tegelbyarna byaråd 

Från Tegelbyarnas sida är vi positiva till att kommunerna Helsingborg, Ängelholm och Höganäs 

äntligen kommit igång med arbetet att få tillstånd en helhetssyn på vindkraftsutbyggnaden. Vi 

som bor i utkanten aven kommun och nära gränsande till två andra har under alltför många år 

ständigt fått bevista möten, samråd och skriva yttranden i alla möjliga sammanhang när 

exploatering av vår bygd varit aktuell. Man blir dock beklämd när man ser att det enda som gjorts 
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är att man tagit in alla de gamla områdena och presenterar dem i ett nytt sammanhang, det 

tematiska tillägget till översiktsplanerna avseende vindkraft. Enligt sammanfattningen och 

läshänvisningarna på sidan 1 anges att förslaget grundas på ett antal kriterier och på sidan 2 

skrivs att "till samrådet har vi valt att låta förslaget nå fram till punkt 2 ovan. " 

Det vill säga 

1. Användas för att identifiera de områden där det inte bör byggas vindkraft 

2. Användas för att identifiera intressanta utredningsområden där det är möjligt att bygga 

vindkraft. 

"Detta innebär en karta med förslag på intressanta utredningsområden där vindkraftsexploatering 

på intressanta utredningsområden där vindkraftsetablering kan utredas vidare. För att möjliggöra 

ett så omfattande kunskapsunderlag som möjligt redovisar vi alla dessa områden utan att, i detta 

skede, göra en prioritering av vilka områden som kan exploateras med vindkraft. (s.2 ) Trots 

denna ansats finns det i flera fall et t klart uttryck av prioriteringar i förslaget. Till exempel sidan 

41 Utredningsområde Helsingborg 9 (Alberga/ Östra Ramiösa)" ..gör det till ett mindre 

intressant/lägre prioriterat område". 

Då detta remissyttrande är från Tegelbyarna kommer jag nedan att redovisa de synpunkter som 

finns på de områden som berör Välinge, Tånga, Rögle och Utvälinge . De utredningsområden 

som är aktuella i vår omedelbara närhet är Helsingborg 1 och Ängelholm 4. 

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 Falsterbo 

näset 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. 

I samband med Vegeprojektet, har Helsingborgs stad låtit utföra en fördjupad 

analys/studie för att visa förekomst, platser för födosök och häckning samt 

flyttningsmönster för fågellivet. Rapporten gav ganska generella slutsatser om 

fåglars beteende och visade att etablering av vindkraft inom område He1 är möjlig. 

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. För vem vill rida, 

vandra, bo, turista i närheten av drygt 40 stycke n 130-150 meter höga vindkraftverk? 
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Vegeprojektet är fortfarande aktuellt, men har måst avvakta en rad 

ställningstagande innan arbetet med detta projekt kan gå vidare.  Frågor kring 

dubbelspårsutbyggnad och eventuell station samt just vindkraftens behandling har 

varit frågor att lösa.  Slutsatserna från detta tematiska tillägg till översiktsplanerna 

avseende vindkraft ska arbetas in i det fortsatta arbetet med Vegeprojektet. 

Områden som inte är riksintressanta för vindkraft 

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

vindkraft och inget av dessa ligger i Helsingborg, Höganäs eller Ängelholm. Det antal verk som 

finns i samrådshandlingen är 40 på Rögle, Västraby och 2 på Vegeholm 1:1. Alltså 42 stycken 

vindkraftverk. I nuläget finns det ansökningar på både Rögle och Västraby. I fall 

samrådsförslaget skulle gå igenom så som det ser ut nu så skulle det öppna upp för ännu fler 

ansökningar än de som ligger på vänt för tillfället. 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. De verk som föreslås i Ängelholm på utredningsområde 4 motsätter vi oss helt. 

Helt orimligt att placera verk på en liten bit mark som ligger i Ängelholm men bara kommer att 

ses av och störa helsingborgare. Dessutom skulle dessa verk skapa en barriär mellan Tånga och 

Välinge och separera våra byar än mer från varandra. De boende i området ska inte behöva se 

verk i alla väderstreck. Kullaberg tar man hänsyn till i förslaget men hänsyn verkar inte tas till 

Svedberga kulle som är en viktig plats och tillika ett naturreservat. 

 

Område He1 minskas till sitt omfång i dess västra och nordvästra del. Område Ä4 

minskas i sin norra del. Motiveringar återfinns under slutsatser i slutet av detta 

dokument. 

 

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 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 kommunal rådet Göran Holm 

åstadkommit för sina kommuninnevånare. Att investera i vind kraft görs med ekonomisk vinning 

som motiv. Det borde vara en politikers skyldighet att tillvarata samhällsmedborgarnas intresse i 

denna sak. DVS se till att medborgarna i vart fall blir kompenserade för den skada som i 

verkligheten sker. Fastighetsvärdena kommer att rasa i närområdet till vindkraftsparken. 

Människor i vårt verksamhetsområde är upprörda över det miljöintrång som detta innebär. 
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Frågor som berör enskilda etableringars prövningar hänskjuts till respektive 

process och kan inte behandlas inom ramen för översiktsplanen. 

 

Byarådets slutsats av våra medborgamöten 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 radikalt ytan för etableringen i Helsingborg 1. 

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

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

till rabatterat pris. 

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

från alla håll. 

1. Se kommentar ovan avseende områden. 

2. Se kommentar ovan avseende områden. 

3. Frågan behandlas i efterföljande (alternativt pågående) prövning och kan inte 

behandlas i översiktsplanen. 

4. En översiktsplan kan inte behandla enskilda frågor av ekonomisk art. 

5. Den slutliga prövningen var verken kan placeras hänskjuts till efterföljande 

(alternativt pågående) prövning. 

 

 

3.9 Helsingborgs hamn AB 

HHAB har inget att erinra mot översiktplanerna avseende vindkraft i Helsingborgs Stad, 

Höganäs kommun och Ängelholms kommun om avgränsningen av riksintresset för HHAB följer 

Länsstyrelsens rapport Riksintresset Helsingborgs Hamn samt enligt H+ projektets planer 

utformas så att en senare fast förbindelse till Helsingör kan utgå från nya järnvägstunneln. 

 

3.10 TeliaSonera Skanova Access AB 

Skanova har inget att erinra. 

 

 

4. Övriga 

4.1 Boende på Kellerupsdals Gård samt Signestorp (Kattarp) 

Undertecknade framför med detta brev våra allvarliga invändningar mot rubricerade 

översiktsplan (ÖP) vad avser etablering av vindkraftverk i utredningsområde Helsingborg 1 och 

begär att planen inte godtas i sin nuvarande utformning . 
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Helsingborgs energistrategi från januari 2009 anger att år 2010 skall 40 GWh, år 2020 60 GWh 

och år 2035240 GWh produceras från vind- och vågkraft. Med hänsyn till de faktorer som 

hindrar etablering av vindkraftverk med en höjd av 120 meter, finns det ett begränsat antal 

områden som kan ingå i en satsning som skall ge dessa energimängder. Ett av dessa är det 

område i vilket undertecknade verkar och är boende. I den kortfattade beskrivningen i ÖP 

konstateras att området vid RögleVästraby är flackt med långa siktlinjer samt att Svedberga 

kulles siluett är framträdande i landskapet. Därefter hävdas att landskapet är "visuell tåligt för 

vindkraftetablering" på grund av storskaligheten . Detta begrepp definieras enligt SLU som: 

"Landskapets förmåga att ta emot ingrepp utan att ändra karaktär". Det sägs också: "Landskapen 

har möjligheten ta emot nytt innehåll inom vissa gränser. När en karaktärsförändring väl sker är 

det inte gradvis utan genom att en gräns passeras." 

Området Rögle inkluderande Västraby och Stureholm ingår i Länsstyrelsen kulturmiljöprogram 

och är därmed skyddsvärt på samma sätt som de övriga områden som undantagits. Området ingår 

också i det program för friluftsliv som Helsingborgs kommun antagit. I ÖP anges att det är 

möjligt att uppföra 40 vindkraftverk i området Rögle-Västraby. Antalet i sig är häpnadsväckande 

då Sveriges idag största anläggning, Lillgrundet i Öresund utanför Malmö, innehåller 48 verk och 

av Vattenfall anges som en av de största i världen . 

En etablering av den omfattning som ÖP anger för utredningsområde Helsingborg l är enligt vårt 

förmenande både olämpligt och helt utan rimliga proportioner. Den enda motivering som används 

är ett helt subjektivt begrepp, "visuell tålighet" och det faktum att den aktuella ytan innehåller få 

bostäder. 

Landskapet vid Rögle-Västraby är unikt med mycket stora naturvärden. En etablering skulle inte 

bara förändra karaktären på landskapet utan helt förstöra densamma. Var och en måste inse att 40 

tom med 60 meter långa vingar innebär att ingen kan uppfatta landskapets ursprungliga karaktär. 

I bedömningen måste också läggas in vilka skador och obehag som kommer att uppstå under 

uppförandet aven sådan industrianläggning. 

Område He1 minskas till sitt omfång i dess södra, västra och nordvästra delar. 

Motivering kan läsas under slutsatser i slutet av dokumentet. Antalet möjliga verk 

har använts för att ge en uppfattning huruvida målen i kommunernas respektive 

policys och program avseende energiförsörjning kan uppnås och ska inte läsas som 

ett definitivt fastställt antal. Övriga synpunkter hänskjuts till eventuell, efterföljande 

prövning. 

 

4.2 Boende på Möllarpsvägen i Kattarp 

Innan jag börjar min inlaga vill jag att ni läser er egen översiktplan 2010 om boendemiljöer, 

tillgänglighet, kommunal trivsel och rekreationsområden. Var hamnar vi i det visionära tänket? 

Genom vindkraftsplaceringen beskär ni vår möjlighet att nå kringområdena via cykelbanor, våra 

rekreationsområden ska omslutas av vindkraftsindustri och vår boendemiljö förringas till något 

av intet värde. 

Har med fasa läst samrådshandling 2009 samt det tematiska tillägg som bifogats. 

Ni anser att vi i Kattarp, Rögle, Tånga samt kringboende i denna del av kommunen ska kunna 

leva med 40 (fyrtio) vindkraftverk som närmsta grannar. Jag kommer nu med frågor och 

påståenden som jag anser att det är er sak att bemöta och/eller bestrida. 
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1. Inte en enda gång i er skrivelse tar ni fram faktiska siffror angående störningar på bebyggelse 

samt utarmning av boendemiljö och natur. Schablonavstånd till bebyggelse och tätort är satta 

utifrån " erfarenheter gjorda i tidigare planeringssituationer och tillståndsprövningar". Vad är 

dessa avstånd värda i verkligheten? Jag vill i kommunens utredning se erfarenheter baserade 

på fakta om boende i vindkraftspark- samt intervjuer och undersökningar som baseras på 

uttalanden av boende drabbade av 40 vindkraftverk, inte av schabloner. 

 

Schablonavstånden är framtagna för att kunna peka ut områden som skulle vara 

intressanta att samråda kring, de är inte detsamma som skyddsområden. 

Skyddsområden tas fram i efterföljande prövning och utgår då från beräkningar 

och får inte överstiga gällande riktvärden. 

 

2. I er tematiska skrivelse och beskrivning av de olika områdena finns alla naturreservat 

benämnda och omnämnda som hinder för placering av vindkraftverk. Dock har så inte gjorts i 

ut redningsområde Helsingborg 1. Svedberga kulle ÄR ett naturreservat och ska ges samma 

betydelse som Bruces skog, Duvestubbe, Småryd eller Rååns dalgång! 

 

Område He1 är begränsat till sitt omfång, se kommentarer under slutsatser i slutet 

av detta dokument. 

3. Kommer kommunen att ta ansvar för utarmning; demografis k, samhällelig och ekonomisk i 

Kattarp/Tegelbyarna? 

 

Bedömningen är att förslaget leder till långsiktigt god hushållning när alla 

allmänna intressen vägts samman. 

4. Kommer vi att kompenseras för förluster i fastighetsvärde? Märk väl att jag inte skriver 

eventuellt sämre värde då det är en mycket enkel sak att även för er undersöka vad som hänt med 

värdena på fastigheter som gränsar till vindkraftsområden. 

 

I en översiktsplan tas endast allmänna planeringsintressen upp och vägs mot 

varandra. Ekonomiska frågor kan inte regleras enligt plan och bygglagen. 

 

5. Varför ges inte Kattarps kyrka samma värde som Allerums- eller Fleninges-? 

Samtliga kyrkor omfattas av lika stora schablonavstånd. Förslaget kompletteras 

med beskrivning om avståndet till Kattarps kyrka. 

6. Vindkraftparken ni vill ha på Helsingborg 1 drabbar inte tätorten Helsingborg visuellt, den 

drabbar inte kuststräckan mellan Rydebäck och Viken, samt drabbar inte någon av de som 

politiskt ska ta beslut om våra hemmiljöer! Och ni undrar över politikerförakt och den ökande 

alieneringen mellan stad och landsbygd. Det verkar som om ni som var på Samrådsmötet satt 

passarspetsen på Rådhusen i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm, dragit en cirkel och sett 

vart ni hamnat längst från husen, både faktiskt och intressemässigt . 

Det allmänna intresse som varit den största begränsande faktorn har varit närheten 

till bebyggelse. Vägning mot övriga, allmänna intressen har också gjorts. 
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7. Varför är det viktigt att inga skuggor faller över Vasatorps golfbana, medan våldtäkt på vår 

boendemiljö redan nu kan bestämmas enligt schabloner, satta aven jävig motpart. 

Marken är redan i anspråktagen för en anläggning, som är detaljplanelagd. 

Hänsyn till att boendemiljön inte ska utsättas för störningar (i form av skuggor, 

buller etc) utöver vad som rimligen kan anses tålas, tas i efterföljande prövning, 

där skyddsavstånd bestäms. 

 

8. Är det så att vi ska skrämmas av att ni här kan möjligt placera 40 verk, så vi ska vara glada att 

det BARA blir 18? 

Antalet möjliga verk har använts för att ge en uppfattning huruvida målen i 

kommunernas respektive policys och program avseende energiförsörjning kan 

uppnås och ska inte läsas som ett definitivt fastställt antal. 

 

9. Hur kan ni sätta en studie om fågellivet här ute gjort 2007-2008 som en undersökning? Är 

studien utförd hösten 2007 och våren 2008 eller löper den över två kalenderår? Vem har utfört 

denna s.k. undersökning? Det måste vara någon dignitet, med ett otroligt kunnande, som kan fälla 

ett så kategoriskt utlåtande om fågellivet här ute med ett så kort tidspann i studien. Jag är bara en 

glad amatör, men jag kan meddela att de 8 paren glador jag såg i fjor höstas inte synts i vår så 

arten är nog utdöd.(OBS SATIR!) 

 

10. Vad gäller rent juridiskt för marken runt oss? Ska den klassas som industrimark hädanefter? 

Att viss del av marken upplåts för vindbruk, hindrar inte vad som kallas ”pågående 

markanvändning” för övrig mark, d v s i detta fall jordbruksmark.  

11. Kan ägarna till marken som ska upplåtas för vindkraft samt vindkraftexploatörerna hållas 

ansvariga för skador på natur och djurliv, med skadeståndsanspråk, som sker i andra länd er? 

Ersättningsfrågor och andra frågor av ekonomisk art kan inte behandlas i planer 

som regleras enligt plan- och bygglagen. 

12. Vad händer med kommunens cykelled som går mellan Kattarp och Höganäs. Och vem tror ni 

vågar färdas på den efter att anläggningen blivit verklighet? Tror ni att vi och våra barn i byn 

känner trygghet i att befinna sig mitt i vindkraftsparken, på väg till tefatsbacken, 

motionsspåren eller rid stigarna på Svedberga naturreservat? 

 

Säkerhetsfrågor löses i efterföljande prövning. 

13. Om jag bläddrar i tematiska tillägget finner jag att om t .ex. i utredningsområde Ängelholm 2 

anför er konsultgrupp att hindret mot att anlägga fler vindkraftverk i området är att ett 

befintligt verk utgör en visuell konflikt mot de eventuellt nya verken, medan i "vårt" område 

Helsingborg 1 nämns inte de befintliga verken som något hinder. Täppeshusen, utredningsområde 

10, Höganäs omnämns som olämpligt p.g.a. att området är storskaligt med på sina ställen långa 

sikt linjer känsligt från högplatån i söder. I Helsingborg 1 ses samma linjer som visuellt tåligt för 

vindkraftsetablering, även om verken kommer att bli synliga på långt håll. 
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Flera samrådsinstanser har varit tydliga i sin ståndpunkt att grupper av verk är att 

föredra framför att sprida vindkraftverk över hela landskapet. Landskapsbilden har 

bedömts i varje enskilt fall.  

14. Var kan jag som privatperson, skattebetalare, kommuninnevånare samt drabbad av er 

märkligt vinklade tematiska samrådshandling få hjälp att freda mig från planerna samt kunna föra 

min talan och överklaga? Hos kommunen? Hos regeringen? (Ytterligare satir, då vi blivit väl 

informerade om vindkraftens gräddfil i både ekonomiskt och beslutsmässigt vad gäller bygglov 

och tillstånd av projektörerna på Västraby. På samrådsmötet vi hade i fjor framgick klart och 

tydligt att de fått mycket större makt i beslutsprocessen jämfört med oss kringboende.) 

 

En översiktsplan är inte juridiskt bindande och kan därför överklagas endast på 

formella grunder, alltså inte för att man är missnöjd med innehållet. 

Överprövningsmöjligheter (möjlighet att överklaga) ges i efterföljande skeden, vid 

tillståndsprövning eller bygglov. 

15. Var finns undersökningar om visuell förorening, samt de av vindkrafts industrin minst 

utredda lågfrekventa ljudvallar som alstras av de megastora snurror som planeras. 

Frågan kan inte besvaras i en samrådsredogörelse inom ramen för översiktlig 

planering. 

16. Var kan man hitta en opartisk utredning om vindkraft, dess påverkan på miljön, samt 

ekonomiska strömningar i branschen? Med miljö menar jag bland annat det mycket märkliga 

faktum att i Danmark har inte kolkraftverken kunnat stoppats trots storsatsningen på 

"miljövänlig" vindkraft. Tvärtom har import av kol ökat under de senaste åren. Var hittar jag 

fakta kring reservkraftverken och hur de används för att balansera vindkraftens ojämna elkrafts 

produktion? Jag skulle gärna vilja veta hur många av besluten kring förkortad beslutsgång och 

skattemässiga förmåner som tagits av personer med dubbel eller dold agenda. Jag efterlyser 

verkliga siffror om vindkraftens betydelse inte industrins önskemål och visioner. 

Se kommentar till punkt 15. 

17. Vem i kommunen har kunnande nog att kunna informera oss om det märkliga fenomenet med 

försäljning av el- eller miljöcertifikat? Jag vill ha fakta om varför dessa är så eftertraktade samt 

varför det finns en kapitalvinst i dessa! 

Se kommentar till punkt 15. 

18. När jag nu tittar i aktuella rapporter från vindkraftsindustrin, menar de att det är " fe l läge" att 

satsa på vindkraftsinstallationer just nu, då euron är för hög och elpriset för lågt . Är det "fel 

läge" någonsin om branschens omsorg om miljön vore största drivkraften inte största möjliga 

profit . 

Den översiktliga planeringen omfattar inte ekonomiska frågor eller frågor om 

konjunkturer. 

19. För att återknyta till första meningen i min skrift. Nu är det er skyldighet att förklara varför vi 

inte innefattas i Översiktsplan 2010 vad gäller boendemiljö, tillgänglighet, rekreation, 

invånartrygghet och satsning på- samt utökad service i alla kommundelar, för det var väl så ni 

menade i planen, eller har jag fattat fel? 

Är det jag, som Helsingborgare, som själv ska föra min talan mot exploatörer med kapital och 

makt som vida överstiger mina möjligheter att försvara mitt hem? När har ni som mina politiskt 
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valda företrädare skyldighet att se till oss boende och våra intressen. Förväntar mig snarast svar 

på samtliga frågor för att kunna gå vidare med ett överklagande om ert förslag vinner laga kraft, 

då även vi boende i området ska ges möjlighet att juridiskt kunna försvara oss. 

Härmed protesterar jag o det starkaste mot all framtida vindkraftsplacering i min kommun, då ni i 

detta förslag våldför er på min bygd, mitt hem och min person. Det är ett hån mot oss! Den olust 

jag känner mot att min hembygd förvandlas från ett leende öppet landskap till ett 

industrikomplex, med den visuella-, Ijudmässiga- och landskaps- kontaminering som 

vindkraftverk utgör, går inte att i ord beskriva. Den ledsnad och besvikelse jag känner över att 

läsa samrådshandlingen går inte att klä i skrift utan att jag blir oförskämd. Jag vill att ni ska se till 

era kommuninnevånares bästa och satsa på utveckling i Kattarp/Tegelbyarna där det inte finns 

plats för industriområden på 28,4 kvkm, då även här ute ska vår landsbygd leva. 

Tillägg till synpunkter 2009-06-05: 

Efter en resa i norra Tyskland, där man kan verkligen uppleva hur vindkraft i full skala ser ut, just 

såsom ni vill bygga i vår närmiljö, måste jag komma med ytterligare synpunkter på er 

samrådshandling för vindkraft 2009. 

Nu undrar jag: 

Varför har ni placerat över hälften av de i kommunen planerade vindkraftverken på område HE 

1? Varför har ni i första hand inte placerat verken på mark redan kontaminerad av daglig 

mänsklig aktivitet så som i industriområden och längs med trafikleder? 

Se kommentar till yttrande från Vägverket ovan. 

Varför har ni som Miljökommun 2009 sett det som bästa lösning att placera vindkraftsindustri på 

den enda plats i kommunen som har en sammanhängande yta utan mänskliga bostäder. Ni vill 

som Miljökommun 2009 förstöra dessa för nordvästra Skåne unika tysta ytor, där dessutom en 

mängd svävande rovfågel har sitt vinterhabitat. Vi har alltså inom vår tätbefolkade kommun 

platser där man har säker och unik möjlighet att få se kungsörn och havsörn. Borde inte detta 

framhävas i Helsingborgs kommun och Sverige som en tillgång och säkras för eftervärlden? 

Istället anser ni att ni ska kunna peka med hela handen från tätorten mot delar av kommunen som 

ni har negligerat i all annan serviceverksamhet för att kunna ge synligt bevis på att ni ”gjort 

något”. Jag anser att ert tematiska tillägg är en partsinlaga för placering av minst 18 stycken 

vindkraftsverk på just HE1. I er beskrivning av område HE1 undlåter ni att benämna Svedberga 

kulle som naturreservat. Detta tror jag inte är ett misstag utan en gärning med baktanke, då i alla 

andra utredningsområden är de andra naturreservaten i kommunen nogsamt uppmärkta som 

hinder för vindkraft. HE1 är kringbyggt av Kattarp, Rögle och Mjöhult. I de andra områdena är 

bebyggelse i närheten satt som hinder. Inom 2 km från HE1, i Kattarps by, planeras ny 

bebyggelse. Det finns inte angivet i områdesbeskrivningen, i andra områden utgör detta ett 

hinder. Ni har lagt ner en massa energi och arbete i det så kallade Vegeprojektet som berör hela 

utredningsområdet HE1. Ingenstans anges den planerade satsningen, som hinder för 18 

vindkraftverk.  

Vår cykelled finns inte märkt och nämnd på områdesbeskrivningen. I vilket annat område ni 

funnit lämpligt för vindkraft har kommunen en etablerad cykelled? Borde inte denna ha nämnts i 

beskrivningen som just ett hinder för etableringen om det refereras till en privat golfbana som 

hinder för placering av vindkraft i annat område? Vidare, vid området HE1 finns Rögle Säteri, av 

riksintresse för kulturminnesvård, inte angivet. Kulla Gunnarstorp samt Rosendahls slott finns 

som hinder vid andra områden. Dessutom finns på kartan i område HE1 utsatta fornminnen. 
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Dessa finns inte omnämnda som hinder i HE1, men väl märkta i andra områden. Det flacka 

landskapet anses som utmärkt att placera vindkraft på i HE1, på andra sidan om vårt naturreservat 

finns ”Oceanen” samma landskapbild men här mindre lämpligt. 

Kattarps kyrka finns inte med som hinder i HE1, men Allerums- och Fleninge kyrka tål inte 

placeringen. Om ni kör in mot Kattarp via Hasslarp kommer vår kyrka att helt omslutas av 

snurrande vingar. Dessutom kommer vi att på kyrkogården ha ALLA verken som fond mot 

nordväst. Så när man går ut från kyrkorummet är det dessa snurror man först möter. Fågelvägen 

mindre än 2 km från HE1, så intrycket lär bli massivt. Redan befintliga vindsnurror betecknas 

som hinder i andra utredningsområden, men i HE1 förtigs att det redan finns 5 stycken inom 5 

km radie från området. 

Frågorna får anses besvarade/kommenterade ovan. 

 

4.3 B Persson 

Vårt förslag att vindkraftverk i stort antal etableras längs befintliga motorvägsstråk, då kan man 

helt ta bort faktorn ljudstörning , då ljudtrycket från trafiken vida överskrider vindkraftverkens 

ljudtryck. Transportstyrelsen hävdar att dessa utgör en stor fara för trafiken, om de skulle 

haverera och ramla omkull, min enkla fråga är hur stor är denna risk i förhållande till allt som 

sker i trafiken redan i dag. Detta skulle dessutom åstadkomma mindre totala störningsmoment, än 

om de skall placeras ut där det i dag inte finns några andra störningsmoment. 

 

Förslaget kompletteras med en generell skrivning om möjlig etablering längs 

motorvägarna, se även svar till Vägverket ovan. 

 
 

4.4 Boende på Höghultsvägen i Ödåkra 

Vi har utgått från relevant fakta och gällande skrivningar av bl.a. Boverket, Naturvårdsverket, 

Länsstyrelsen m.fl. där vi påvisa att vindkraft i område HE1 är en omöjlighet. Det finns fler 

motsägelser än de vi har beskrivit, både internt i Översiktsplanen med tillhörande 

vindkraftsskrivning och i jämförelse med föreskrifter från ovan myndigheter. 

Punkter som står i direkt konflikt till det av Länsstyrelsen framtagna ”Planeringsunderlag för 

vindkraftverksanläggningar på land”  

Punkternas numrering nedan relaterar till punkterna i ”planeringsunderlaget”. Samtliga punkter 

berör främst Område HE1 i ”Tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft”  

1. Punkt 24 i Planeringsunderlaget samt era 

riktlinjer om ”Utformningsprinciper”: ”Ett minsta 

avstånd på 3-5km bör finnas mellan de olika 

anläggningarna av vindkraftverk, beroende på 

verkens storlek och lanskapets struktur”  

Översiktsplanen bryter mot underlagen då 5 verk i 

3 olika etableringsområden idag är i drift inom 

5km avstånd från HE1. Se nedan 3 km ringar runt 

bef. Vindkraftetablering.  
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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. 

 

2. Punkt 27 i Planeringsunderlaget. Hänsyn tagen till gasledningen, som vad vi förstår försörjer 

Höganäs är inte tagen i detalj planen.  

Hänsyn till exakt placering kan inte tas i en översiktplan utan får ske vid 

efterföljande prövning. 

 

3. Punkt 34 i Planeringsunderlaget. Hänsyn tagen till fornlämningar i HE1 är inte tagen i detalj 

planen.  

Hänsyn till exakt placering kan inte tas i en översiktplan utan får ske vid 

efterföljande prövning. 

 

4. Punkt 46 i Planeringsunderlaget. Det finns idag ingen industri eller annan verksamhet inom 

området för HE1. Vi anser att det omfattande intresset kommunen i övrigt visar för tysta områden 

ligger i konflikt med Översiktsplanen då tysta områden enligt det ramverk som finns för 500m 

avstånd från vindkraftverk till byggnader ofta inträffar på områden som är tysta. 

I fallet med HE1 är det antagligen det sista tysta området i bygden. Se även Helsingborgs 

miljöprogram som beskriver att tysta områden är bristvara i kommunen: ”Buller anses alltmer 

som en viktig faktor till människors ohälsa. I vårt alltmer tätbefolkade samhälle har tysta 

områden blivit en bristvara.” 

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. 

 

5. Punkt 48 i Planeringsunderlaget. Enligt översiktsplanen är området HE1 lämpligt eftersom 

storskaligheten innebär att området är visuellt tåligt för vindkraftsetablering (se fotografier nedan 

som utgår från tänkt placering). Vår bedömning är att det är fel och att man med den 

vindkraftetablering som redan finns i området inte kan bära fler vindkraftverk. Strövområden 

med fantastisk cykelväg, naturreservat, tyst och ostörd miljö, den flacka bygden mm. kommer att 

förgöras med ytterligare etableringar.  

Nedan ser ni 4 fotografier tagna på ca150m höjd som visar hur långt etableringen i HE1 kommer 

att synas. Materialet är tillräckligt tydligt för att visa etableringens dominans av landskapet. I 

princip alla delar av de tre kommunerna kommer att visuellt bli påminda av vindkraftsverken. 

Vindkraftverken kommer antagligen vara det första man ser när man kommer ner för 

Hallandsåsen och Glumslövs backar samt när man passerar Stidsvig alternativt Åstorp på väg in i 

kommunerna.  
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Bild Öster: Till höger över vingen syns foten på 

Söderåsen och Åstorp. I horisonten är det 

hallandsåsen i princip hela vägen. 

 

 

 

 

 

Bild Söder: Längst till höger syns 

Helsingborg, man ser även hamnen i 

Helsingör. I mitten Glumslövs backar och bakom 

diset Köpenhamn/Öresundsbron. 

 

 

 

Bild Väster: Över vingen, Höganäs. Hela bilden från 

vänster till höger ser man Öresund och således även 

hela Danska kustremsan Notera hur låg Svedberga 

kulle är i förhållande till vindkraftverkens höjd. 

 

 

 

 

 

Bild Norr: Till Höger Ängeholm, hela Bjärehalvön, 

Skälderviken, Natura 2000 området, Farhult och 

Jonstorp. Etableringen avses enligt planen fortsätt 

bortom Stureholms vindkraftverk. Notera närheten 

till Natura 2000 området.  

 

 

 

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 
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rättvisande bild av hur det upplevs från marken. Vid efterföljande prövning visas 

genom fotomontage hur landskapet upplevs med vindkraftverk. 

 

Vi tar gärna med er upp i flygplanet för att visa bygden från ovan. Då förstår man att etableringen 

kommer att dominera hela Nordvästra Skåne! 

Utdrag och kommentarer baserade på ”Vindkraftshandboken” utgiven av Boverket  

1. Kapitel om ”Upplevelsevärden” och ”Bruksvärden” ”Buller anses alltmer som en viktig faktor 

till människors ohälsa. I vårt alltmer tätbefolkade samhälle har tysta områden blivit en bristvara.”  

2. Kapitel rörande Bedömning av landskapets tålighet för vindkraft ger en förståelse enligt 

tidigare visade flygbilder att en etablering i området kommer att totalt dominera landskapsbilden 

då omgivningens struktur inte förlåter större etablering .  

3. Kapitel om placering i Landskapet: ” Vindparker bör, för att inte dominera i landskapet, 

lokaliseras till platser där vindkraftverken kan inordna sig i landskapets skala. Det är en fördel 

om det finns få referenser till den mänskliga skalan. Stora vindkraftverk kan ofta med fördel 

placeras i närheten av större tekniska anläggningar som skalmässigt matchar vindkraftverken.” 

osv.  

4. ”Vid vindkraftsetablering på land bör man tills vidare undvika lokalisering nära 

fågelskyddsområden och de viktigaste rast- och födosökområdena, t.ex. IBA-områden, längs de 

viktigaste flyttfågelstråken och i områden som är kända för stora flyttfågelsträck.” Enligt 

översiktsplanen som i sig har mer att önska när det gäller undersökningar fågellivet beskrivs detta 

dock med motsatt slutsats. 

Vindkraftshandboken är ett av planeringsunderlagen till detta planförslag. 

Utdrag ur Energimyndighetens direktiv:  

Energimyndigheten beskriver följande gällande vindkraftens påverkan på rovfåglar: 

”http://www.energimyndigheten.se/sv/om-oss/var-verksamhet/Framjande-av-

vindkraft1/Vindkraftens-effekt-pa-omgivningen/Djurlivet--/Faglar-och-vindkraftverk/”  

”Det är därför viktigt att ta hänsyn till häckningsområden vid etablering av vindkraftanläggningar 

och inte placera dem i det allra närmaste området kring häckande rovfåglar.”  

I området häckar ett antal rovfåglar. Detta kan styrkas av Ornitologiska föreningar och deras 

loggböcker av observationer i området.  

Fakta från Naturvårdsverket: Ni skriver i Tillägget till ÖP2010: ”Antalet verk i en grupp påverkar 

inte heller mängden buller, då verkens inbördes avstånd gör att bullret inte adderas.”  

Detta är fel! se Naturvårdsverkets Rapport 5933 ”Ljud från vindkraftverk” - ”Beräkning av 

ljudutbredning” Enl. realistiskt scenario med flera verk och slät yta av snö, visar ett överslag att 

er uppskattning gällande antalet verk i området är helt omöjligt. Detta kommer vad vi förstår att 

behandlas i senare ansökningar, men en viss insikt bör ni ha även i nuvarande skede.  

Uppgiften korrigeras.  

 

Utdrag från Länsstyrelsens skrivelse ”Vindkraft i Skåne”  



 48 

1. Vindkraftverk bör lokaliseras till redan exploaterade områden. Platser för vindkraft bör i första 

hand sökas i anslutning till redan exploaterade områden. Hamnar och industriområden kan vara 

lämpliga för vindkraftverk, likaså vägar och järnvägar. Där förekommer ofta både buller och 

andra störningar och miljön har redan en industriell prägel. De få områden som idag är relativt 

opåverkade av exploateringsföretag som t.ex. större vägar, kraftledningar, master och höga 

skorstenar bör så långt som möjligt hållas fria från exploateringar som vindkraftsanläggningar.  

”Vindkraft i Skåne” utgör ett av planeringsunderlagen. I en översiktsplan görs 

därutöver vägningar och värderingar. 

 

Övriga fel och brister:  

1. Planen strider mot den information ni marknadsför bygden enligt ”Planprogram för fastigheten 

Kattarp 27:1 m fl, Kattarp, Helsingborgs stad” - se nedan utklipp: 

”Bostadsförsörjningsprogrammet i Helsingborg är en viktig del i stadens ambitioner att skapa 

långsiktigt hållbar utveckling, goda livsmiljöer och god folkhälsa. En utbyggnad av Kattarp 

överensstämmer väl med dessa ambitioner. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt det som 

möjligt att pröva en utbyggnad av nya bostäder med ev. tillhörande servicefunktioner.”  

Planen beskriver bygden enligt nedan: ”Natur Landskapsbild  

Det öppna odlingslandskapet med långa utblickar mot norr och öster präglar det omgivande 

landskapet och orten är tydligt avgränsad med vegetation. Det öppna landskapet är hårt utsatt för 

väder och vind och grönskan kring byn fungerar som skydd för väder och vind. Åkerlandskapets 

siktlinjer bryts av de stora gårdar med tillhörande trädgårdar och vegetation som är belägna kring 

byn, som tex Västraby gård och Signestorp.”  

Avvägning mot intresset av utbyggnad av Kattarp är gjord och bedömd vara 

förenlig med vindkraftintresset. 

2. Hänsyn till cykelväg mellan Kattarp och Svedberga kulle är ej tagen. Cykelvägen är livligt 

trafikerad. Den är dessutom asfalterad i Höganäs kommun.  

3. Hänsyn till närhet till Rekreationsområdet runt Svedberga kulle är ej tagen. Se även karta 

”Natur och landskaps utveckling” för ÖP2010 – ”Övergripande natur- och kulturstråk” samt 

”Övergripande natur- och kulturstråk” På sidan 60 i ÖP2010 beskrivs Etablering av nya 

naturreservat eller annan form av skydd för Stureholm, Småryd, Tångaskogen, Gyhult, Tursköp, 

Björkaskogen och Rögle säteri. Detta är ett utmärkt initiativ, men står i direkt konflikt med 

Vinkraftsplanen.  

4. Utredningsområde Helsingborg 2 (Kulla Gunnarstorp) beskrivs hur Allerums kyrka påverkar 

möjligheten för vindkraftsetablering. Välinge och Kattarps kyrka bör nämas i samband med 

planerna för HE1. Kyrkorna är landmärken, Kattarps kyrka syns från i princip hela området. 

Punkterna 2 t o m 5 är bemötta i kommentar till yttrande ovan.  

5. Studie om fladdermöss saknas i planen. Det finns gott om fladdermöss i hela området.  

Se svar till länsstyrelsen ovan. 
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Slutsats 

Vindkraftverk ska enligt Boverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen placeras i redan 

kontaminerad miljö, t.ex. vi motorvägar, i hamnar mm.  

På samma sätt beskriver man att Landsbygden med tysta områden ska bevaras. Detta beskrivs 

såväl av Boverket, Naturvårdsveket och Länsstyrelsen som era andra rapporter och 

utbyggnadsplaner rörande ämnet. 

De planeringsunderlag som hänvisas till är just underlag för den avvägning som 

gjorts i förslaget. Områden kan inte automatiskt betraktas som ”tysta områden” 

bara för att de ligger med stort avstånd från bebyggelse. ”Tysta områden” är ett 

begrepp som huvudsakligen används för att freda rekreationsområden.  

Förslaget kompletteras med en generell skrivning om vindkraftetablering längs de 

stora motorvägarna.   

 

4.5 Boende på Vallarödsvägen i Åstorp 

Det anmäla intrycket över samrådsgörelsen är att den ger en helhetsbild över etableringen av 

vindkraftverk i berörda kommuner. Dock finnes ett antal punkter som planläggarna ska ta hänsyn 

till. Följande punkter kommer att beröras: 

 Regionalt planeringsunderlag 

 Mellankommunalt samarbete 

 Landskapsanalysen 

 Utformningsprinciper 

 Markägarfrågor 

 Samlad störningsupplevelse 

 Planmaterial 

 Hinderbelysning 

 Kommentar rörande Utredningsområde Ängelholm 1 (Björnekulla Hed) 

REGIONALT PLANERINGSUNDERLAG 

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett regionalt planeringsunderlag för utbyggnaden av stora 

vindkraftsanläggningar på land, 2006. Utgångspunkten i detta underlag är vindkraftverk skall 

placeras i grupper men en effekt på minst 10 MWh.  Vindkraftverken är på minst 2 MWh samt 

har en totalhöjd på 120 meter (tornhöjd 80 m och rotordiametern 80 m)  

Häri ligger en central planeringside rörande vindkraftsutbyggnad som berörda instanser är 

överens om, nämligen att etablera få grupper med stor effekt. Länsstyrelsen inställning att ha stor 

effekt i gruppen anser vi att även Ängelholms kommun skall ha i sitt planeringsunderlag.  Den 

erfarenhet som finns av att sprida ut vindkraftverken i landskapet, dels placeringsmässig, 

utseendemässigt och storleksmässigt har varit mycket negativ. Ett talande exempel är 

utbyggnaden av vindkraft i Laholm 

Grupper som endast har en effekt understigande 10 MWh ska inte tillåtas eftersom detta inte är 

ett optimalt utnyttjande av vindresurserna. I underlaget har inte planläggarna räknat med att ett 

visst avstånd måste vara mellan vindkraftsgrupperna för att man ej skall läsa samman grupperna. 
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Detta kommer innebära ytterligare begränsning av områdena för vindkraften eftersom etablering 

av små grupper kan hindra etableringen av stora grupper. 

Länsstyrelsen utformningsprinciper rörande effektivisering på sidan 20 p 1-3 i underlaget bör 

även beaktas i planunderlaget. 

Kommunerna delar den principiella inställningen kring etablering i grupper hellre 

än spridd i landskapet och har pekat ut områden, som är avvägda inför 

utställningen och inbördes prioriterade. 

 

MELLANKOMMUN SAMORDNING 

Det är ett föredömligt sätt som Ängelholm, Helsingborg och Höganäs kommun har samarbetat i 

denna fråga. Tyvärr är det så att det föreligger fler angränsande kommuner som blir berörda pga. 

av de utpekade områdena. Detta komplicerar planeringen och eftersom det är så små avstånd och 

att angränsande kommuners planer ej är beaktade eller kända . Detta ska planläggarna ta hänsyn 

till och ha ett säkerhetsavstånd från de angränsande kommunerna på minst 1.5 km. På så sätt 

undviker man oväntade effekter och om man skulle vilja bygga ut dessa områden får man göra en 

separat fördjupad översiktsplan för denna del eller direkt en detaljplan: 

De mellankommunala frågorna sköts genom samråd och även via länsstyrelsen, 

såväl i översiktsplaneprocessen som vid efterföljande prövning. 

 

LANDSKAPSANALYSEN 

Den landskapsanalysen som planunderlaget och miljökonsekvensbeskrivningen baseras framtogs 

år 2002.  I denna analys har varit framför att identifiera huruvida landskaprummet var lämpligt 

för vindkraft eller inte. Det är mer en översiktlig analys, ej beaktat tåligheten utifrån antalet verk 

eller storleken på verk.  Vid förfrågan av Mellanrum under samrådet 2002, bekräftades att man ej 

hade beaktat antalet grupper och storleken på verk. 

Vad vi kan utröna är det fråga om totalhöjder över 150 meter.  Det är oklart eftersom i 

planmaterialet omnämns endast höjden på tornet 80-100 m. Vid 2002 fanns det inte inga verk 

som hade totalhöjder över 150 meter. 

Därtill kan man konstatera utifrån Boverkets vindkraftshandbok, 2009, att landskapsanalysen 

som används är inte tillräckligt omfattande och detaljerad för att göra utpekande av områden.   

Det bör göras en komplettering av landskapsanalysen med utgångspunkt ifrån handboken. 

Den landskapanalys som gjorts, bedöms vara tillräcklig på den översiktliga nivå 

som det nu gäller. Analysen får fördjupas i efterföljande prövning. 

 

UTFORMNINGSPRINCI PER 

När det gäller etablering av vindkraftverk är samtliga aktörer överens om att vindkraftverk skall 

placeras i enkla formationer och följa landskapets struktur. Utseenden skall vara lika och det skall 

finnas avstånd mellan grupperna för att de ej skall läsas samman, se sid 50 ff. 

vindkraftshandboken. I planunderlaget har dessa aspekter inte beaktats vilket är en svaghet och 
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dessa aspekter ska tas in i ett utställningsförslag. Om så ej görs så vill vi att planläggarna 

motiverar sitt ställningstagande. 

En översiktsplan kan inte reglera de enskilda verkens inbördes placering. Detta får 

göras i efterföljande prövning. 

 

MARKÄGARFRÅGOR 

I Boverkets handbok belyses dessa frågor rörande markägarfrågor vilket inte är upptagit i 

planunderlaget.  Det är väldigt bra att det finns ett detaljplan krav vid etableringen men vi tycker 

att planläggarna skall ytterligare motivera kravet med komplikationerna rörande 

markägarfrågorna. 

Framförallt ta upp aspekten att det kommer råda byggförbud av bostadsfastigheter i en zon runt 

vindkraftsparken. Samt att detaljplan är ett krav för att en fastighetsägare skall kunna begära att 

kommunen löser in marken i fråga. Man skall beakta att en etablering av vindkraftverksgrupp kan 

påverka användning av marken minst i 30 år. 

Under denna rubrik ska planläggarna beakta möjligheten att expropriera mark för att området 

enbart skall användas till vindenergi. Det är väldigt kostsamt och tidsödande för en angränsande 

fastighetsägare att få ersättning för intrånget. I Danmark har man infört en statlig ersättning men 

så är inte fallet i Sverige. 

Ersättningsfrågor och andra frågor av ekonomisk art kan inte behandlas i planer 

som regleras enligt plan och bygglagen. 

 

SAMLAD STÖRNINGSUPPLEVELSE 

När det gäller störningen från vindkraftverk så är den samlade störningen som är intressant, 

nämligen buller, skuggor och visuell störning tillsammans. Arkitektgruppen Mellanrum har gjort 

ett föredömligt arbete, Den visuella störningsupplevelsen från vindkraftverk. Utredning till 

Länsstyrelsen i Skåne angående den visuella störningsupplevelsen (bilaga till ”Vindkraft i Skåne 

– analys och konsekvenser av olika scenarier”, LST Skåne län 2002) 

Detta arbete bör planutredarna beakta och ta med i sitt ställningstagande i det fortsatta arbetet 

med att utpeka lämpligt område. 

Frågan hänskjuts till efterföljande prövning, där den samlade störningen ska 

bedömas. Eftersom verkens höjd, antal och exakta placering inte är känd, går det 

inte att göra i en översiktsplan. 

 

PLANMATERIALET 

Vi vill att materialet som har används för att visa på de utpekade områdena är tillräckligt stora 

skall vara med under utställningen. I dagens läge är det svårt att se hur ÅF har gjort för att få fram 

sina resultat. Exempelvis sankas uppgift rörande rotdiameter och vilket minsta avstånd som 

verken har i mellan varandra för att optimalt utnyttja vindenergin. Det förekommer även att 

konsultfirmor gör fel och då är det bra att materialet finns tillgängligt. 
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Antalet möjliga verk har använts för att ge en uppfattning huruvida målen i 

kommunernas respektive policys och program avseende energiförsörjning kan 

uppnås och ska inte läsas som ett definitivt fastställt antal. Det ger också en 

fingervisning om hur området bäst ska kunna utnyttjas så att markhushållningen 

ska bli så god som möjligt. Det exakta antalet kan inte anges förrän vid 

efterföljande prövning. 

 

HINDERBELYSNING 

En fråga som utelämnas är hinder belysning vilket är viktigt eftersom det är olika sken beroende 

på totalhöjden.  Dessa ljudfenomen är besvärande och framförallt gällande vindkraftverk med 

totalhöjd över 150 meter. Denna fråga bör tas upp närmare. 

Förslaget kompletteras med tillägg till riktlinjer för efterkommande prövning.  

 

Kommentar rörande Utredningsområde Ängelholm 1 (Björnekulla Hed) 

Här kan man se 6 stycken vindkraftverk, samtliga som är etablerade i Ängelholms kommun.  Att 

ytterligare tillföra vindkraftverk i detta område är olämpligt med tanke på de tre vindkraftverken 

som står i området.  Om man tillför nya vindkraftverk kommer dessa verk vara dels högre både i 

form av höjd och rotordiameter samt vara av en annan dimension eftersom de är större.  Det är 

knappast troligt att man kan placera verken i en geometrisk grupp. 

Samt att avståndet mellan grupperna kommer att bli för kort. Eftersom de tilltänkta verken har en 

betydligt större höjd så skall avståndet vara större mellan grupperna. Annars resulterar detta att 

grupperna kommer att läsas samman och fullständigt dominera landskapet.   En annan aspekt är 

att man får nästan en visuell instängnings effekt för vissa fastigheter i området.  Man kommer att 

ha vindkraftverk i synfältet från alla riktningarna, framförallt om vissa av de andra aktuella 

områdena kommer att användas. 

Länsstyrelsen har i sitt planeringsunderlag konstaterat att detta område inte är aktuellt om ej man 

tar bort vissa verk i området. 

Att ytterligare tillföra vindkraftverk i detta område kommer innebära att området kommer 

fullständigt att domineras av vindkraftverk. Om planläggarna vill utnyttja detta område är det 

bättre att kommunen exproprierar detta område för vindkraft. Kommunen köper ut 

fastighetsägarna och använder området enbart åt produktion av vindel. På så sätt kan man få ett 

jätteområde för vindkraft och ej påverka andra områden. 

Området prioriteras ned till att utgöra ett område mindre lämpligt för vindkraft, se 

motivering under slutsatser i slutet av detta dokument. 

 

4.6 Boende på Slusevej i Köpenhamn  

Vi har gennemgået samrådshandlingen af 3. juni 2009 "Tematisk tillägg till översiktsplanerne 

avseende vindkraft i: Heisingborgs stad Höganäs kommune Ängelholms kommun" og fremsender 

hermed vores kommentarer til samrådshandlingen.  

Vi ejer et fritidshus i planområdet (Snäckebotorpsvägen 299) dvs öst for Lärkeröd i kommunens 

ostlige område graensende til Örkelljunga kommune. Beboclsen i områdeter spredt, dvs med 
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forholdsvis lang afstand mellem de enkelte huse, et forhold som gör området attraktivt som bolig- 

og fritidsområde. Der er i området en blanding af helårs og fritidsbeboelse. Da området er 

beliggende ved Hallandsåsen sikrer disse natur og skovarealer et meget attraktivt friluftsliv. Flere 

generationers skovbrug i området komplementerer friluftslivet herunder også jagt. Centralt for 

disse vaerdier er stil heden og det visuelle indtryk af det uberorte landskabsbillede. 

Vi henviser til samrådshandlingen af 3, juni 2009 afsnittet "Interessen avseende friluftsliv och 

turism (side 16), og vi stötter samrådshandlingens förslaq (side 16) om att: "samtliga områden af 

riksintresse för friluftslivet undantas från utpekande för vindbruk…att områdena återfinns på 

karta, som visar stoppeffekter för vindkraft vilket innebär att områdena kommer att klassas som 

olämpliga för vindbruk”. 

Vi er tilhaengere af miljörigtige energilösninger herunder vindkraft, men vi kan ikke se, at 

vindkraftverker kan falde naturligt ind i landskabsbilledet i vores område. Vi kan ej heller se, at 

vindkraftverker med de nuvarande ljudniveauer overhovedet egner sig till opförelse taet ved 

boligbyggeri. Flere steder i materialet beskrives "störningszonen for vindkraftverk" som 500-600 

meter, hvilket vi, hvad angår de store vindmöller, synes er en alt for lille afstand. 

Opförelse af stöjende vindkraftvaerker i vores område viile vaere ödelreggende for friluftslivet og 

aendre områdets karakter radikalt, Moderne vindkraftvaerkers höje lydniveauer og enorme höjder 

(150 meter) ville stå i skaerende kontrast til områdets nuvrerende karakter, hvor stilheden, 

friluftslivet og et stort uberört landskabsbillede er dominerande.  

Analyserne viser, at vindforholdene i havdjkysterne tilbyder adgang til större energimrengder end 

på land. Set i betragtning af de mange gener forbundet med at opföre store vindkraftsvrerker på 

land i beboede områder, synes vi, det ville vrere bedst at udnytte havets fordele trods 

merudgifterne forbundet hermed.  

Vi stötter samrådshandlingel1s forslag om ikke at etablere vindkraftvrerker i eller i nrerheden af 

vores naturområde. 
 

Yttrandet föranleder ingen förändring i planförslaget. 

 
 
 

4.7 Boende på Starby ängars väg i Ängelholm 

l. Riksintresset Rönneås dalgångar skall i enlighet med miljöbalken 3 kapitel skyddas från 

påtaglig skada. Vindkraftsetableringar bör således inte placeras så att landskapsrummet Rönneås 

dalgångar i något avseende påverkas. 

2. Det öppna kulturlandskapet som omger Rönneås dalgångar tar inte hänsyn till 

kommungränserna, vilket gör att vindkraftverk blir mycket dominanta från många perspektiv, 

vare sig man befinner sig Ängelholm, Åstorp eller Klippans kommun. 

3. Åstorps kommun har tidigare upprättat förslag till vindkraftsetableringar väster om Rönneås 

dalgångar, vilket föranlett att Länsstyrelsen påtalat att en väl tilltagen hänsynszon uppkommer 

mellan framtida vindkraftverk och riksintresset Rönneås dalgång. Detta bör även gälla 

Ängelholms kommun. 

 Område Ä 17 utgår ur förslaget. 
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4. Utredningsområde Ä14, Ä15 och Ä16 bör uteslutas då påtagliga visuella konflikter med 

befintlig vindkraft är uppenbar, dessutom uppstår mellankommunala konflikter, vilket tidigare 

vindkraftsetablering av Ängelholms kommun åsamkat grannkommunen Åstorp. 

Område Ä 15 utgår ur förslaget. Områdena Ä 14 och Ä 16 förs till kategorin 

”mindre lämpliga områden”. 

5. Det förvånar mig att inte kommunerna lyckats lokalisera område för vindkraftverk i större 

grupper där en planerad utbyggnad för maximalt effektutnyttjande av platsen uppnås samtidigt 

som man åstadkommer en minimal störning för omgivningen. 

6. Genom en restriktiv inställning till spridda verk visar kommunerna också en omsorg om natur- 

och kulturmiljön och boendemiljöer för medborgarna. 

 

 

4.8 Boende på Bäckaskogs- och Ängelholmsvägen i Höganäs 

Skyddsavstånd 

Enligt bakgrundsbeskrivningen på sid 1 anges att ”förslaget utgår från en utveckling av 

vindkraften med dagens dominerande vindkraftstyp”. Under rubriken Miljö och hälsoeffekter på 

sid 24 talas det om ett schablonavstånd om 500 m mellan vindkraftverk och bostad. Det sägs i 

texten att avståndet ”erfarenhetsmässigt” visat sig vara tillräckligt. De erfarenheter man hänvisar 

till redovisas inte närmre. På vilka grunder kan författarna dra slutsatsen att ”dagens dominerande 

vindkraftstyp” inte kräver längre avstånd till bostäder än 500 m? 

I den rapport som Mellanrum landskapsarkitekter redan år 2000 skrev på uppdrag av Höganäs 

kommun anges att dåtidens stora verk, med max totalhöjd 90 m, skulle kräva runt 600 m i 

skyddsavstånd. 

Verken har sedan dess blivit allt högre och ger betydligt större dominans i påverkan på enskilda 

bostäder och på landskapsbild. Det bör man ta hänsyn till i uppdaterandet av rekommenderat 

skyddsavstånd. Ett minikrav skall vara att avstånd från fastighet till verk överskrider en faktor 

som är 10 ggr tornhöjden. För de fall bostäder finns i närheten av flera verk bör detta avstånd 

ytterligare ökas.  

Det har visat sig att schablonavstånd ges stor betydelse i olika beslutsprocesser och det finns 

flertalet exempel där man med små marginaler som tiotal meter till bostadshus anser att avståndet 

kan ge tillräckligt skydd. Ett modernt skyddsavstånd skall ta hänsyn till de stora verk som man nu 

och i framtiden vill bygga, författarna har ett stort ansvar när det gäller storleken på det 

skyddsavstånd som anges i förslaget och miljökonsekvensbeskrivningen. 

Schablonavstånden är framtagna för att kunna peka ut områden som skulle vara 

intressanta att samråda kring, de är inte detsamma som skyddsområden. 

Skyddsområden tas fram i efterföljande prövning och utgår då från beräkningar 

och får inte överstiga gällande riktvärden. 

Höjd 

I ovan nämnda rapport skriven av Mellanrum landskapsarkitekter och som författarna på flera 

ställen hänvisar till anges att tornhöjd bör vara max 55 m i det område som i förslaget kallas 

Utredningsområde Höganäs 7. Landskapsbilden har inte förändrats nämnvärt sedan rapporten 
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skrevs och med tanke på detta har landskapsbildens tålighet i området utretts, dvs max tornhöjd 

55 m skall hållas.  

Mellanrums rapport utgör ett av planeringsunderlagen, avseende själva 

landskapsanalysen. Därefter har en anpassning och vägning gjorts mot mål i 

energistrategier och andra dokument, liksom vägningar mot tidigare bedömningar, 

teknisk utveckling, opinion etc. Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget.  

 

Avstånd mellan vindkraftverk 

På sid 34 ”I detta skede är heller ingen bedömning gjord avseende inbördes avstånd mellan 

grupper av vindkraftverk”. Häpnadsväckande att författarna inte tar hänsyn till att redan 

befintliga verk kommer att påverka effekten av ytterligare verk. 

Även här kan hänvisas till Mellanrums rapport (skriven år 2000) där minsta avstånd mellan 

grupper av verk bör vara 2,5 km. Länsstyrelsen i Skåne län har i sina rekommendationer angett 

att minsta avstånd mellan verk skall vara 3 km. Länsstyrelsen likställer, i avståndsbedömning, ett 

enstaka verk med grupp av verk, dvs minsta avstånd skall vara 3.5 km dem emellan oavsett om 

det gäller enstaka verk eller grupper av verk. I Utredningsområde Höganäs 7 kan mot bakgrund 

av detta inte uppföras verk, avståndet till närmsta verk i Lönhult är endast 1,8 km. Länsstyrelsens 

rekommenderade avstånd skall hållas.  

Hänsyn skall även tas till befintliga verk för att skydda fastigheter som annars riskerar att hamna 

mitt emellan flera etableringar.  

I samrådsskedet redovisades samtliga områden som varit intressanta att utreda 

vidare. Inför utställningsskedet har flera områden utgått eller givits beteckningen 

”mindre lämpligt område”. Kommunerna gör bedömningen att schablonavstånd 

avseende gruppers inbördes avstånd är mindre värdefulla, då varje situation är 

unik. Den samlade bedömningen av kvarvarande områden är att de går att utläsa 

som fristående från varandra. Avvägning av avståndet mot befintliga verk utanför 

föreslagna områden görs i den efterföljande prövningen. 

 

Utredningsområde 7 

Här skriver författarna att områdets närhet till riksintresse för naturvärden och begränsade 

storlekar leder till att området är mindre intressant. Vid en titt på kartorna på sid 11, 15 och 17 

kan man se området omgärdas av flera intressen som skulle skadas om platsens användes för 

utnyttjande av vindkraft. Det faktum att drygt 50 fastigheter ligger inom en radie av 1000 m gör 

det än mer ointressant att bygga vindkraftverk i området. Skuggor beräknas falla 1000 m från 

dagens typ av dominerande verk. I Länsstyrelsens beslut att i sin helhet avslå ansökan om 

uppförande av vindkraft i området, 551-22020-04, anges att det kan ”inte vara rimligt att ett så 

stort antal boende och verksamhetsutövare som det här är fråga om skall få sina levnads och 

fritidsförhållanden försämrade.  

Vid efterföljande prövning av enskilda projekt utreds att inget av de nämnda 

intressen skadas. 
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Generella riktlinjer 

Här går att läsa ”Oavsett om det krävs bygglov eller ej får olägenheter för människors hälsa och 

säkerhet ej uppkomma enl miljöbalken”. I utredningsområde Höganäs 7 bedrivs sedan länge en 

plantskola med daglig utevistelse. På vilket sätt påverkar en vindkraftsetablering de människor 

sim i sim verksamhet dagligen kommer att vistas utomhus och i närheten av ett vindkraftverk? I 

de föreslagna områdena finns flertalet verksamheter där människor arbetar utomhus under större 

delen av året. Hälsoeffekter för dessa människor skall utredas innan områden kan utpekas som 

lämpliga för utnyttjande av vindkraft.  

Särskilda omständigheter i viss verksamhetsutövning kan inte beaktas på en 

övergripande nivån av en fördjupad översiktsplan och får beaktas i efterföljande 

prövning. 

På vilket sätt tar förslaget hänsyn till att det finns flera olika typer av verksamheter som kommer 

att påverkas av uppförande av vindkraftverk? Hur ställer man sig till påverkan på hästgårdar och 

hästhållning? Vad händer med den pågående omställningen och utvecklingen av attraktiv 

landskapsmiljö med unik närhet till städernas fördelar? Är inte det värden som kommunen har 

intresse av att skydda? 

Alla allmänna intressen har vägts mot varandra och de bedöms vara förenliga med 

vindkraftintresset där detta har pekats ut i utställningsförslaget. 

Här finns även fog för att på ett utförligt sätt diskutera de enskilda ekonomiska värden som 

påverkas av etableringar. Skall verksamheter och enskilda fastighetsägare som hamnar i närheten 

av nya etableringar står för de ekonomiska bortfall som dessa verk medför? 

Planer, som regleras enligt plan och bygglagen kan inte omfatta ekonomiska 

frågor.  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivning 

På sid 4 anges att lokal förutsättningar i kombination med storlek på verk påverkar upplevelsen 

av bullerstörningar och därmed kan inte generella rekommendationer om avstånd mellan 

vindkraftverk och bostad anges. Trots det väljer författarna ett gammalt schablonavstånd på 500 

m. Avståndet motiveras av att man ”erfarenhetsmässigt” anser att det är tillräckligt avstånd för att 

”tillgodose behovet av en godtagbar bullernivå”. Man glömmer då att de nya vindkraftverken är 

betydligt högre och mer dominerande än de tidigare. Det har dokumenterats att den visuella 

påverkan förändrar upplevelsen av buller och andra störningar som vindkraftverk medför. Med 

längre skyddsavstånd till bostäder ges ett bättre skydd för närboende och andra som vistas i 

närheten av vindkraftverk. Vi tycker inte att det angivna schablonavståndet på 500 m är 

motiverat. Avståndet ger inte tillräckligt skydd i det öppna landskapet med dagens mått på 

vindkraftverk.  

Vi efterlyser en konsekvensbeskrivning av hur olika befintliga verksamheter kan komma att 

påverkas. Vi efterlyser även en konsekvensbeskrivning ang påverkan på utvecklingen i de olika 

områdena. På vilket sätt påverkas inflyttning, social service, företagsetableringar, intresset för 

området osv. Det är frågor som har stort väder för de människor som bor och verkar i de områden 

som diskuteras. Människors hälsa påverkas i stor grad av dessa frågeställningar vilket en så stor 

påverkan som uppförande av vindkraftverk i boendemiljön medför.   
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Schablonavstånden är framtagna för att kunna peka ut områden som skulle vara 

intressanta att samråda kring, de är inte detsamma som skyddsområden. 

Skyddsområden tas fram i efterföljande prövning och utgår då från beräkningar 

och får inte överstiga gällande riktvärden. 

 

4.9 Boende på Kamomillgatan i Landskrona, Gösta Tykesson 

Undertecknad som har sysslat med Vindkraft i många år har aldrig sätt ett så här väl 

genomarbetat program. En synpunkt kan väl vara att inte helt begränsa bara till anvisade 

områden, det skulle ju kunna dyka upp någon lämplig plats utanför dessa.  

I övrigt bra! 

Tillägget till översiktsplanerna grundar sig på nu kända förhållanden och 

förutsättningar. Förändras dessa, kan även andra områden prövas som lämpliga. 

 

4.10 Hjortsby Gård 

Vi är tillsammans ägare av fastigheten Helsingborg Hjortshög 5:8 och Carl-Johan är delägare i 

Helsingborg Hjortshög 3:24, 10:21 och 1:7. De två förstnämnda fastigheterna gränsar intill 

Vasatorps golfbana och på Hjortshög 5:8 bedriver vi uthyrning av fritidslägenheter i mindre skala 

men ska bygga ut enligt bygglov nu. 

Miljön öster om golfbanan, särskilt runt Hjortshög 5:8, är fantastisk för friluftsliv med en 

blandning av skog, betesmarker, åker och lite vatten. Vi befinner oss här i grönstråket från 

Fredriksdal till Bjuv. Våra svenska och utländska gäster uppskattar denna naturmiljö väldigt 

mycket och vi hoppas att vindkraftsanläggningar inte ska påverka dessa fina områden för 

friluftsliv. Vi kan inte heller förstå att man kan föreslå vindkraft i samband med Bruces skog och 

Vasatorps Golfbana. Om Helsingborg ska växa som boendemiljö bör vi värna om fina 

friluftsområden - även om vindkraftverken är "rena" så tar de bort mycket av finessen med lugn 

och naturlig miljö. Det är möjligt att området Vasatorps Golfbana - Bruces skog kan ha något 

hörn som är lämpligt för vindkraft och vi önskar få tidig och löpande information om planerna i 

för eventuell vindkraft i vårt närområde. Våra egna åkermarker är nog inte lämpliga för vindkraft 

då de till stor del ligger nära golfbanan. 

Golfbanan är detaljplanelagd. En översiktsplan ger riktlinjer och är inte juridiskt 

bindande. Översiktsplanen reglerar heller inte ägofrågor. Etablering av vindkraft 

förutsätter markägarens samtycke. 

 

4.11 Källargården 73 i Mörarp 

1. Om man över huvudtaget anser att det är lämpligt att placera vindkraftverk i området kring vår 

fastighet Hässlunda 37:16 Källaregården bör man beakta följande 

En placering söder och/eller väster om vår fastighet anser jag helt oacceptabelt. 

1.1. En placering uppe på Balle backe (väster om fastigheten) är ytterst olämplig, nivåskillnaden 

gör att både ljud och solblänk gör det omöjligt att vistas i bl.a. vårt uterum, altanerna och 

trädgården. På sommarhalvåret är det oftast västliga vindar vilket starkt förvärrar problemen. 
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Ljus- och ljud regleras i efterföljande prövning, där gällande riktvärden måste hållas. 

1.2. Vi bedriver näringsverksamhet genom uthyrning av lägenheter till turister. Altanerna i 

anslutning till uthyrningsverksamheten ligger utmed västra sidan av byggnaden, rakt nedanför 

backen. En del av våra hyresgäster kommer från storstadsområden i Mellansverige och 

återkommer sedan flera år, ibland ett par gånger per år, för att koppla av och uppleva tystnaden 

och den vackra naturen. 

1.3. Dessutom finns mellan vår fastighet och fastigheten Gödstorp samt mellan Gödstorp och 

Norregård en ca 10m bred vall bevuxen med träd och slånbuskar som ger ett ypperligt skydd för 

olika djurarter. Vi har ex . näktergal som hörs varje morgon och kväll, bofasta rovfåglar bl.a. 

sparvhök, glada och ormvråk. Även fasan och rapphöns bor i denna vall och syns nästan 

dagligen. Dessutom finns på vår mark vid gränsen Gödstorp – Norregård en märgelgrav som jag 

låtit rensa upp där djuren har vattentillgång. Ett vindkraftverk där skulle medföra allt för stora 

olägenheter för både människa, djur och markområdet. 

1.4. Jag vill göra en rättelse, vid samrådsmötet läste vi följande områdesbeskrivning, att området 

skulle bestå av stordriftsjordbruk, detta är direkt felaktigt. I Hässlunda finns inte ett jordbruk som 

är större än 150 ha, tvärtom är det främst familjejordbruk utan någon fast anställd personal där 

ena parten i familjen har förvärvsarbete på annan ort. Är det brist på kunnande eller kompetens 

hos konsulterna? Jag hoppas att detta omgående rättas till och påtalas för berörda. 

 Att området är storskaligt är en bedömning av landskapet. Texten korrigeras för 

undvikande av missförstånd. 

Jag efterlyser en mer detaljerad plan, även hur man tänker planera vindkraftverket i området samt 

även vem som skall stå som byggare. Framförallt vill jag ha en löpande information, ej som nu 

behöva läsa om det i tidningen. DÅLIGT! 

En översiktsplan kan inte vara detaljerad till sin utformning. Samråd har bedrivits i 

enlighet med vad plan och bygglagen stadgar. 

Källaregården är en gammal släktgård, det är belagt att den brukats av vår släkt sedan 1656. 

Tiden före dess har vi ingen information om eftersom man då får gå till danska arkiv. Om namnet 

Källaregården berättades för några är sedan i ett program från Radio Malmöhus där man 

omtalade att gården på I5OO-talet ägdes aven biskop i Lund. Denne hade bl.a. sitt vinförråd här. 

För detta ansvarade en "Keller" (danska för hovmästare), detta har sedan försvenskats till Källare, 

därav Källaregården. Han hade även i uppdrag att inkassera arrende från ett antal gärdar i 

närområdet. Vi fann vid reparation av en vägg för några år sedan en gammal bjälke i ek där man 

inristat förkortning för namn samt ett årtal "Anno 1470". Följaktligen är gården betydligt äldre än 

ex . Sofiero och Rådhuset. Jag nämner detta då jag är tveksam om detta är känt av utredarna. Om 

någon har intresse av att veta mer om gamla Hässlunda är ni välkomna. 

 

4.10 Boende på Kamomillgatan i Ängelholm 

Förutsättningar 

I kapitlet Förutsättningar och förslag i Tematiskt tillägg, liksom under rubriken Nollalternativ i 

den MKB som hör till, redovisas den syn på vindkraft som ligger till grund för den enorma 

satsning som nu görs på detta slags energiproduktion i vårt land. Den kan sammanfattas i två 
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punkter: 1) vindkraft är en utsläppsfri och förnyelsebar energiproduktion, 2) vindkraft bidrar till 

att minska utsläpp av växthusgaser, fr.a. C02. 

I kapitlet Bakgrund i Tematiskt tillägg redogörs för de nationella mål som satts upp för 

vindkraftutbyggnaden i Sverige (planeringsmål). Ehuru det ingenstans utsägs klart, förutsätter jag 

att vindkraftutbyggnaden är tänkt att minska utsläppen i Sverige. Våra åtaganden och nationella 

mål till följd av EU-direktiv gäller förhållandena i Sverige, inte i andra länder. Likväl anförs från 

vindkraftförespråkare som ett argument för utbyggnad att vi ju därmed hjälper till att minska 

utsläpp i andra länder, t.ex. Danmark. Detta argument framförs alltmer och i takt med att alltfler 

människor blir medvetna om att Sverige redan har en så gott som utsläppsfri elenergiproduktion 

och att därmed resultatet vad gäller minskning av växthusgaser för Sveriges del blir så gott som 

försumbart. 

Icke ens om syftet med utbyggnaden vore att minska utsläppen i Danmark eller några andra 

länder, finns hållbara argument för att så verkligen skulle ske. I bif . sammanställning av officiell 

statistik från Danmark framgår tydligt att under den period Danmark satsat på utbyggnad av 

vindkraft (1990 - 2007) har de faktiska utsläppen av C02 i stort sett inte alls minskat, inte heller 

har förbrukningen av fossila bränslen för elenergiproduktion förändrats nämnvärt! Samtidigt har 

produktionen av vindkraftel ökat från 2197 TJ år 1990 till 25823 TJ år 2007, d.v.s. mer än 

tiofaldigats. 

Dessa nedslående resultat sammanhänger säkerligen med det faktum att vindkraft är beroende av 

tillgång till reglerkraft i en helt annan utsträckning än annan kommersiellt använd 

elenergiproduktion . Det ofta och med tvärsäkerhet framförda påståendet att varje kWh 

producerad vindkraftel tränger undan lika mycket fossilkraftel är bara delvis sant. 

Fossilkraftverken behövs för att producera reglerkraft och därför kan dessa verk inte läggas ner, 

tvärtom måste reglerkapaciteten byggas ut i takt med att vindkraften byggs ut. Svensk utbyggnad 

av vindkraft kan alltså bidra till dansk utbyggnad av fossilkraft, samtidigt som den kommer att 

kräva en stor utbyggnad av reglerkraften (vattenkraft) i vårt eget land. 

E.ons nyligen idrifttagna värmekraftverk i Malmö eldas med naturgas. Det är ett tydligt exempel 

på en investering i utökad sydsvensk reglerkraftkapacitet samtidigt som man producerar 

fjärrvärme. Detta verk ökar naturligtvis de svenska utsläppen av C02 högst väsentligt. 

Det finns alltså fog för att ifrågasätta både påståendet att vindkraft är utsläppsfri och att den 

minskar utsläppen av C02, i synnerhet i Sverige. Samtidigt är det tveklöst så att 

vindkraftutbyggnaden medför stora ingrepp i natur och boendemiljö, och så gott som överallt där 

utbyggnad planeras protesterar lokalbefolkningen med stort engagemang och hetta. Därför bör 

den okritiska inställningen till vindkraft som framförs i samrådshandlingen ersättas även mer 

ifrågasättande beskrivning som ger plats även för tvivel och osäkerhet beträffande den s.k. 

klimatnyttan. En sådan beskrivning skulle förvisso inte helt överensstämma med det som uttrycks 

i lag och styrande dokument från regering och myndigheter men den skulle vara sannare och mer 

rättvis mot de människor som kommer att beröras aven utbyggnad. En bedömning av 

allmännyttan av vindkraftutbyggnad ställd mot den enskildes intressen får inte enbart styras aven 

rikspolitik som utan förbehåll sanktionerat vindkraften och som ger allt stöd åt de krafter som vill 

bygga ut. 

 Synpunkterna föranleder ingen förändring av planförslaget. 

Buller m.m 
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Av bifogade Utlåtande om samrådsplan av Göran Stenberg framgå r att de bullerberäkningar som 

görs enligt Naturvårdsverkets riktlinjer inför planerade vindkraftetableringar är mycket osäkra. 

De kan visa sig ha varit helt missvisande när en etablering väl är genomförd och mätning av den 

verkliga bullerpåverkan kan göras. Dessutom tar riktlinjerna inte särskild hänsyn till lågfrekvent 

buller, trots att det är väl belagt att människor kan påverkas mycket ogynnsamt av sådant buller. 

Det är därför befogat att tillämpa stor försiktighet vid bestämmande av de minimiavstånd som 

skall gälla mellan vindkraftverk och bostäder och att inrymma en säkerhetsmarginal som är stor 

nog för att ge "bullertrygghet" åt de människor som berörs. 500 m framstår därvid som ett 

alldeles för kort avstånd. På flera håll i landet gäller betydligt större minimiavstånd, t.ex. 1000 m 

på Gotland och i Norrtälje, men även detta avstånd kan visa sig vara för kort när det blir fråga om 

större vindkraftparker. 

Bifogade film "I skuggan aven vindkraftpark" illustrerar väl den stora osäkerhet som råder vid 

bullerberäkningar och de bullerstörningar som kan bli följden, trots de försäkringar som gavs 

med stöd av beräkningarna . I Svalövs kommun gäller en bullergräns på 35 dB(A) vid bostäder. 

En sådan bestämmelse ger också ökad bullertrygghet åt människor som berörs av vindkraft. I 

Svalöv gäller dessutom att en markägare som önskar bygga vindkraftverk på sin mark eller 

upplåta den för byggnation, måste placera verket på ett avstånd av minst 700 m från 

fastighetsgränsen. Liknande bestämmelser bör införas i översiktsplanerna för Helsingborg-

Höganäs-Ängelholm, allt för att värna den enskildes intresse av att inte utsättas för oönskade 

störningar. I Riktlinjer för efterföljande prövning bör införas en bestämmelse om rätt att vara 

sakägare vid prövning med innebörd att alla som bor inom ett avstånd av 2,5 km från planerat 

vindkraftverk skall ha rätt att klaga. 

Bilagor:  

1. Utlåtande av Göran Stenberg, Elproduktion och C02-utsläpp i Danmark, film "I skuggan aven 

vindkraftpark" 

2. Elproduktion och C02-utsläpp i Danmark 1990 – 2007 Sort: Terajoule (TJ)  

Källor: Energistyreisen och Energinet, Danmark 

3. Artikel av Maria Lennernäs i Kristianstadsbladet 

Gällande riktlinjer ska följas vid efterföljande prövning. 
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Slutsatser 

 

Områden som föreslås tas bort inför utställningsskedet med motivering i punktform 

 

He 9 

 Tätortsutbyggnad, bebyggelseintresse 

 Försvarets intressen 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

He 10 

 Försvarets intressen 

 Banverkets intressen 

 Problem med elanslutning 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

Hö 2 

 För nära ”stoppområde” 

 Landskapsbild 

 Utblickar (Kullaberg) 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

Hö 4 

 Landskapsbild 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

 

Hö 5 

 För nära ”stoppområde” 

 Landskapsbild 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

Hö 6 

 Närhet till stoppområde 

 Landskapsbild 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

Hö 8 

 Landskapsbild 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

 

Ä 5 

 Närhet till Vegehoms gods (kulturmiljö) 

 Närhet till Natura 2000 (”stoppområde”) 

 Tätortsexpansion (Vege) 
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Ä 6 

 Tätortsexpansion 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

Ä 10 

 Bebyggelseintressen 

 Värdefull kulturmiljö 

 Begränsad storlek – liten effekt 

 

Ä 15 

 Försvarets intressen 

 

Ä 17 

 Försvarets intressen 

 Flygets intressen 

 

 

 

Områden som föreslås förändras till sitt omfång/sin storlek inför utställningsskedet med 

motivering i punktform 

 

He 1 

 närhet till naturreservatet Svedberga kulle 

 Närhet till Kattarp 

 Försvarets intressen 

 Avstånd till övriga områden (Hö10 och He 2) 

 Landskapsbild/utblickar, främst mot Kullaberg 

 Natur(skog) kring Stureholm 

 Föreslås läggas samman med ett förminskat Ä4 

 

He2 

 Natur- och kulturmiljö (kommunalt program) 

 Närhet till Hö 10 

 Rekreationsintresse (skog) 

 

He 3 

 Närhet till tätort (Ödåkra) 

 

He 5 

 Närhet till tätort (Mariastaden, Helsingborg) 

 Närhet till naturreservat Småryd 

 

He 8 

 Området väster om motorvägen bort; Bruces skog, rekreationsintresse 
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He 11 

 

 Försvarets intressen 

 Närhet till kulturmiljö (kommunalt program) 

 

Hö 10 

 Området uppe på högplatån i söder bort (landskapsbild, utblickar) 

 

Ä 2 

 Området minskas i söder (Spannarps säteri, landskapsbild/kulturmiljö 

(bevarandeprogram), naturvårdsprogram) 

 

Ä 3 

 Försvarets intressen 

 

Ä 4 

 Närhet till Vegehoms gods (kulturmiljö) 

 Närhet till Natura 2000 (”stoppområde”) 

 

Ä 7 

 Hinderfrihet 

 

Ä 8 

 Försvarsintressen 

 Strandskydd Långsjön 

 Naturvård (hotade arter, såväl fågel som växter) 

 

Ä 11 

 Försvarets intressen 

 

 

 

Områden som föreslås läggas samman, p g a visuellt sammantagen verkan  
Hö 9 och Hö 10 

  

He1 och Ä4 

 

I övrigt har revideringarna av förslaget inför utställning främst berott på fördjupade analyser av 

de föreslagna områdena samt dito i den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Helsingborg, Höganäs och Ängelholm 2009-11-23 

 

 

 

       
 

Magnus Ydmark  Jenni Wehrmann  Stina Pettersson 

Översiktsplanarkitekt  Planarkitekt   Planarkitekt 
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Bilaga 1 

 

Sändlista för samrådshandlingar tematiskt tillägg till översiktsplanerna avseende vindkraft i 

Helsingborgs stad, Höganäs kommun och Ängelholms kommun, 3 juni 2009 
 

Myndigheter: 
- Länsstyrelsen i Skåne län  
- Boverket  
- Region Skåne  
- Banverket  
- Transportstyrelsen  
- LFV  
- Vägverket Region Skåne  
- Naturvårdsverket  
- Jordbruksverket  
- Försvarsmakten, Högkvarteret  
- Sjöfartsverket  
- Myndigheten för samhällskydd och beredskap  
- Lantmäterimyndigheten i Skåne län  
 

Kommuner: 
- Båstads kommun  
- Laholms kommun  
- Klippans kommun  
- Örkelljunga kommun  
- Åstorps kommun  
- Bjuvs kommun  
- Svalövs kommun  
- Landskrona kommun  
- Helsingör kommune  
 

Större organisationer: 
- Naturskyddsföreningen i Skåne  
- LRF Skåne  
 

Förvaltningar: 
Helsingborg 
- H+ projektkontor 
- Mark och exploatering 
- Näringsliv och marknad 
- Kulturförvaltningen 
- Brandförsvaret 
- Miljöförvaltningen 
 
Höganäs 
- Miljökontoret 
- Bygglovsavdelningen 
- Tekniska förvaltningen 
- Kart och mät avdelningen 
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- Kommunkansliet 
- Räddningstjänsten 
- Kultur- och fritidsförvaltningen 
- Utbildningsförvaltningen 
- Socialförvaltningen 
 
Ängelholm 
- Tekniska nämnden 
- Miljönämnden 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Räddningsnämnden 
- Barn- och utbildningsnämnden 
- Socialnämnden 
 

Politiska partier: 
Höganäs 
- Socialdemokraterna i Höganäs  
- Moderata samlingspartiet Höganäs 
- Centerpartiet i Höganäs 
- Miljöpartiet i Höganäs 
- Vänsterpartiet Höganäs 
- Kristdemokraterna  
 
Ängelholm 
- Centerpartiet 
- Folkpartiet Liberalerna 
- Kristdemokraterna  
- Moderata Samlingspartiet 
- Socialdemokraterna 
- Vänsterpartiet 
- SPI 
- Sverigedemokraterna i Ängelholm  
- Miljöpartiet de gröna 
 

Övriga:  
- Skåne Nordväst  
- Helsingborgs hamn AB  
- Öresundskraft AB  
- Höganäs Energi AB 
- NSR AB  
- AB Helsingborgshem  
- Telia Sonera AB  
- Bjäre kraft  
- E.ON Gas  
- E.ON Sverige AB  
- E.ON Elnät Sverige AB  
- Södra Skånska Regementet, Alf Bohman  
- LRFs kommungrupp i Helsingborg  
- LRFs kommungrupp i Höganäs  
- LRFs kommungrupp i Ängelholm  
- Kullabygdens Ornitologiska Förening  
- Friluftsfrämjandet i Ängelholm – Båstad  
- Friluftsfrämjandet i Kullabygden  
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- Nordvästra Skånes Flygklubb  
- Höganäs Segelflygklubb  
- Kullabygdens Naturskyddsförening  
- Ängelholms näringsliv 
 

Exploatörer: 
- Fred. Olsen Renewables 
- Kingelstad Vind AB 
- RES Skandinavien 
- Kraftö AB 
- Nowaste Logistics AB 
- Eolus Vind AB 
- FR Ramström Vind AB 
- Billy Wind 
- Universal Vind AB 

 

Byalag eller motsvarande: 
Helsingborg 
- Allerum-Hjälmhults byaförening 
- Byabetan Hasslarp-Kattarp 
- Byalaget i Vallågra 
- Bårslövs byalag 
- Domstens byförening 
- Eskilsminne Intresseförening 
- Fleninge byaförening 
- Föreningen Ramlösabor  
- Gantofta byalag 
- Hittarps byaförening 
- Laröds byförening 
- Rydebäcks byalag 
- Råå intresseförening 
- Tegelbyarnas byaråd 
- Ödåkra regionens framtid 
 
 
Ängelholm 
- Ausås Bygdegårdsförening 
- Björkhagens Villa- och intresseförening 
- Boarps Skolrotes Byalag 
- Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp 
- Haradals Villaförening 
- Hjärnarps kvinnliga nätverk   
- Höja byalag 
- Höja Socken Hembygdsförening 
- Lönnhässle Bygdeförening 
- Magnarps Intresseförening 
- Munka Ljungby Tåssjö Hembygdsförening 
- Skelderhus byaförening 
- Skepparkrokens Intresseförening 
- Skeldervikens byalag 
- Spannarpsortens Hembygdsförening 
- Starby byalag    
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- Strövelstorps byalag 
- Tostarps Socken Hembygdsförening 
- Tullstorps Byalag 
- Tåssjö byalag 
- Tåssjö kvinnliga nätverk 
- Vejbyföreningen 
- Villaföreningen Södra Utmarkens   
- Ängelholms Hembygdsförening 
 
Höganäs 
- Arilds Byalag 
- Brunnby Byalag 
- Byaföreningen Höganäs Nedre 
- Byaföreningen Klappe 
- Fjälastorp-Stubbarps Byaförening 
- Lerhamns Byförening 
- Mölle Byförening 
- Nyhamns byaförening 
- Jonstorps byalag 
- Mjöhults Byförening 
- Ingelsträde Bygdeförening 
- Vikens Kultur- och Byaförening 
- Väsby Byaförening 
- Lerbergets Byamän 
- Östra Lerbergets byaförening 
- Strandbadens Intresseförening 
- Rekekrokens Byaförening 
- Svanshall Byaförening 
- Farhults Byaförening 
 
 
 

 


