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1. Inledning
1.1

Bakgrund

1.3

Till Ystads kommun kommer kontinuerligt förfrågningar om möjlighet till
vindkraftsetablering. För att effektivt kunna samordna dessa önskningar
med övrig kommunal planering bör förutsättningarna vara beskrivna så tydligt som möjligt och långsiktiga avvägningar gjorda på förhand. Det har
därför fattats ett beslut att en vindkraftsplan ska tas fram.

Process

Ystad är en kommun med förhållandevis många vindkraftverk. Kommunen
har tidigare studerat förutsättningar för etablering av vindkraft i utredningen ”Vindkraftspolicy för Ystads kommun”, Mellanrum 2001-03-15.

Översiktsplanen kan vid behov kompletteras med tillägg, i vilka tematiska
planeringsfrågor som vindkraft kan behandlas. På så sätt kan översiktsplanen hållas aktuell i väntan på att den helt ska omarbetas. Se figuren på föregående sida. Planprocessen för att ändra en översiktsplan regleras i planoch bygglagens 4:e kapitel. Samma krav på innehåll och förfarande som
för den kommunomfattande översiktsplanen föreligger vid upprättande av
ett tillägg. Samråd med länsstyrelsen, grannkommuner, berörda myndigheter, föreningar och enskilda medborgare med ett väsentligt intresse av
förslaget ska ske. Processen framgår av figuren på föregående sida.

1.2

1.4

Syfte

Syftet med föreliggande rapport är att den ska utgöra ett planeringsverktyg
och ett underlag för framtida beslut om etablering av vindkraft, såväl vid
upprättande av detaljplaner som vid bygglovsprövningar. Det är ett strategiskt dokument som ska vara vägledande vid beslut som rör vindkraftsetablering.
Dokumentet redovisar även riktlinjer avseende vindkraft, som kan ligga till
grund för fortsatt översiktsplanearbete.
Vindkraftsplanen är i likhet med översiktsplanen inte rättsligt bindande.
Förfarandet vid upprättande av planen kommer att vara enligt figuren på föregående sida. Planen godkänns av samhällsbyggnadsnämnden (SAM) och
antas av kommunfullmäktige (KF).
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Metod

För att hitta områden som är lämpliga för prövning av vindkraft har de delar
av kommunen som omfattas av restriktioner, dock inte riksintressen, avseende naturvärden, kulturvärden, friluftsliv och kustzon undantagits som
lämpliga för vindkraft. Utöver ovan nämnda restriktioner har skyddsavstånd
till vägar, järnvägar, slott, kyrkor, luftledningar för el använts. För de områden som sedan återstår har en landskapsanalys genomförts och avvägningar
gentemot riksintressen och andra intressen gjorts för att finna de områden
som redovisas som lämpliga för prövning av vindkraft.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Gulefälle gård, sydväst om Sövestad.

2. Generellt om vindkraft
2.1

Historik

För landbaserade verk är det logistiska problem som i många fall begränsar
användandet av stora rotorblad, eftersom de tillverkas i hela stycken och
också måste transporteras som sådana.

Människan har länge utnyttjat vinden som energikälla. Det finns tecken på
att väderkvarnar funnits i Kina och Japan redan för fyra tusen år sedan. I
Europa tog utbyggnaden fart under 1200-talet1.

Exempel på framtida utformning är vertikala vindkraftverk som har sin generator placerad på marken. Denna teknik finns redan idag, men än så länge
i mindre skala och potential för utveckling finns. En annan framtidsversion
är pilotprojekt på havsbaserade verk på upp till 10 MW.

Den moderna vindkraften kom igång på 1980-talet då teknikutveckling gav
större möjligheter till utnyttjande av energiinnehållet i vinden. Från 1980-talet har verken vuxit från 25 kW till 2500 kW i början på 2000-talet. Idag
etableras verk upp till 3 MW på land och upp till 5 MW till havs. Vindkraftverkens totalhöjd kan idag vara 150 meter och rotordiametern 100 m. Ännu
större verk på upp emot 6 MW finns idag som pilotprojekt.

2.3 Nationella mål
Riksdagen antog år 2002 målet om årlig produktion av 10 TWh el från vindkraft år 2015. Beslutet innebär att det behövs en kraftfull utbyggnad med
tanke på att dagens produktion ligger på ca 1 TWh årligen. Energimyndigheten presenterade i december 2007 en rapport där en ökning till 30 TWh
till år 2020 föreslås som planeringsram. Av dessa ska 20 TWh genereras
av vindkraft på land och resten till havs. Praktiskt innebär detta att antalet
vindkraftverk skulle behöva öka från knappt 900 verk till 3 000 – 6 000 st,
beroende på effekt. År 2007 producerade vindkraften drygt 1,4 TWh, vilket
motsvarar en procent av den svenska elproduktionen.

Vindkraft beskrivs idag som det snabbast växande energislaget. Som del av
Sveriges totala energiproduktion får vindkraften ändå betraktas som liten.
Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige passerade för första gången 1,0 % år 2007. År 2008 var andelen 1,4 % och år
2009 var den nästan 1,9 %. Den totala andelsberäkningen är dock beroende
av inte bara vindkraftens egna produktion utan även en kraftig variation i
produktionsvolymerna i vatten- och kärnkraft. År 2009 var produktionen av
kärnkraft ovanligt låg vilket kan förklara den stora andelsökningen. Vindkraftens andel av den totala energiproduktionen ökar dock stadigt. Läs vidare i Vindkraftsstatistik 2009 (ES 2010:03, Energimyndigheten).

2.4 Kommunala mål
Ystads kommun är bland de ledande kommunerna i Skåne och Sverige avseende landbaserad vindkraft. I skrivande stund (november 2010) finns 25
vindkraftverk uppförda i kommunen och ett är under uppbyggnad. Ansökan om bygglov för ytterligare 14 vindkraftverk har lämnats in till kommunen. Av dessa har 11 bygglov prövats, varav åtta beviljades och tre fick
avslag. Samtliga har överklagats. Utöver dessa 14 vindkraftverk pågår tillståndsprövning för ett vindkraftverk och samråd för 9 vindkraftverk hos
länsstyrelsen.
Inom kommunen finns riksintresseområden för kultur, natur, friluftsliv, to-

2.2 Framtid
För att öka vindkraftens effekt krävs i regel en större dimensionering och
mycket resurser läggs idag därför på materialutveckling. Hållfasthet och
styvhet är viktiga egenskaper för rotorer och torn. En nackdel med stor
rotor är att bullret ökar, denna effekt kan mildras med justerad utformning
av rotorbladen.

1

Sid 3 Vindkraftshandboken, Boverket, 2009.
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Storlekar och skalförhållanden

Skalförhållanden i landskapet
Skiss på små och större vindkraftverk i förhållande till andra landskapselement. Tillgängliga
modeller idag har en navhöjd på ca 120 meter och med rotorblad på ca 55 meter, dvs en total
höjd på nästan 150 meter.
(Kulturmiljöer i miljökonsekvensbeskrivningar, Nordiska ministerrådet 2000. Bilden kompletterad med de två högre verken, 120 resp 150 m)

Utvecklingen i storlek av vindkraftverk
Perioden 1999-2010.
Jämförelse med Turning Torso och Eiffeltornet.
(Vindkraftshandboken, Boverket 2009)
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talförsvaret, kustzon liksom natura 2000- områden, naturreservat, rekreationsområden m.m. Det finns inom kommunen inget område betecknat
som riksintresse för vindkraft. Kommunens tillväxtmål baseras på att det
finns lämpliga bostadsområden, liksom att förutsättningarna finns för att
den för Ystad viktiga besöksnäringen skall kunna utvecklas positivt. Kommunens mål är att ny etablering av vindkraft ska stå i samklang med dessa
andra intressen.

ningar. Hela kommunen är väl lämpad för vindkraft om man enbart ser till
vindförutsättningar.

2.6

Etablering av vindkraft är ytkrävande. För fundamentet krävs en yta på ca
100 – 200 m2 beroende på turbintyp och markunderlag. På mark med normal beskaffenhet etableras så kallade gravitationsfundament som i princip
innebär att vindkraftstornet gjuts fast i djupa hål i berggrunden. Vid varje
verk etableras en kran- och uppställningsplats som används vid etablering
och montage av verket, samt vid reparationer och service. Denna yta upptar
i storleksordningen 400 m2. Utöver dessa ytor måste den area som byggande
av tillfartsvägar kräver läggas till.

2.5 Vindenergi
Grundläggande för en god vindkraftsetablering är områdets vindförhållanden. På låg höjd påverkas vinden av markfriktionen, därför ökar vindens
energiinnehåll med höjden över marken. På ca 1 000 meter över mark är
vinden opåverkad av jordytans friktion. Det har förekommit olika sätt att
kartlägga och åskådliggöra vindens energi över Sverige. År 1997 färdigställde SMHI en vindkartering av södra Sverige. Denna modell används ofta för
att åskådliggöra energiproduktion vid projektering av nya vindkraftsanlägg-

Ett vindkraftverks uppbyggnad. Måtten i bilden till vänster gäller ett trebladigt vindkraftverk
med ca 750 kW effekt.
(Bilderna hämtade från Wizelius 2007)
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Markåtgång för ett vindkraftverk.
(Illustration WSP)

2.7

Buller

2.8

Ett vindkraftverk genererar ljud av två typer, dels i form av mekaniskt ljud
från maskinhuset och dels i form av aerodynamiskt ljud från rotorns rörelse.
För moderna vindkraftverk är det aerodynamiska ljudet det mest påtagliga.
Vid en vindkraftsetablering tillämpas riktvärden från Naturvårdsverket,
Riktlinjer för externt industribuller (RR 1978:5). Riktvärdet för buller utomhus som tillämpas är i de flesta fall 40 dB(A), för bostäder.
Det finns studier som visar att upplevelsen av störningen från buller har
ett starkt samband med den visuella störningen. Att verkets synlighet samt
hur det påverkar landskapet har betydelse för om man upplever sig störd av
buller.
Områden som har låg exploateringsgrad och låga bullernivåer har ett värde
av att förbli orörda, eftersom de i framtiden kan komma att vara värdefulla
för exempelvis rekreation och friluftsliv. Områden med bullernivåer som
understiger 30 dB(A) brukar räknas som tysta. Inom dessa områden är det
olämpligt att etablera vindkraftverk.

Skuggor och reflexer

Rotorbladens rörelser skapar vissa timmar på dygnet skuggor som kan upplevas som störande. Främst uppkommer skuggorna då solen står lågt, det
vill säga tidigt på morgonen och sent på kvällen. Skuggstörningen minskar
ju längre bort ifrån verken man kommer.
Det finns inga officiella riktvärden eller rekommendationer för hur mycket
en vindkraftsetablering får skugga en bostad. Enligt Boverkets Vindkrafthandbok (2009) bör den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte överstiga 30 timmar per år och den faktiska skuggtiden bör inte
överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen.
Idag kan skuggeffekter reduceras genom att definiera de timmar på året när
verken skapar störningen och under dessa timmar stänga av verken.
Reflexer eller solkatter från vindkraftverk anses idag vara i stort sett obefintliga. Verken är numera behandlade för att få en matt yta vilket har avlägsnat
problemen.

Exempel på typiska ljudnivåer2
0-15 dB(A)3
30-35 dB(A)
50-60 dB(A)
60-65 dB(A)
65-75 dB(A)
80-85 dB(A)
85 dB(A)
90-95 dB(A)
120-130 dB(A)
2

Svagast uppfattbara ljud
Bakgrundsnivå i bostadsrum med mekanisk ventilation
Medelljudnivå på mycket tyst stadsgata
Samtal på kort avstånd
Landande jetflygplan på 1 000 meters höjd
Snälltåg med 100 km/h på 100 meters avstånd
Risk för hörselskada vid långvarig exponering
Startande långtradare på 5-10 meters avstånd
Smärtgräns

Skuggeffekter är bl.a. beroende av årstid, rotorbladens svepyta, väderlek
och tornhöjden.

Ur Ljud från vindkraftverk, Boverket/Energimyndigheten/Naturvårdsverket,
2001

(Bild: Wizelius)
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Skyddsavstånd
Skyddszon för tätorter, bostäd er, väg- och järnväg samt elledningar, 170 -1000 m
Skyddszon runt slott och kyrka, 1000 m
Regional elledning
Elledning 20 kV
Väg
Järnväg
Kyrka
Slott
Uppförda vindkraftverk
Sövestad

Stora Herrestad

Hedeskoga

Köpingebro
Glemmingebro

Svarte

Löderup

Ystad
Nybrostrand
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3. Allmänna intressen
3.1 Boende och bebyggelse
Tätorter och samlad bebyggelse
För kommunens utvecklingsmöjligheter är det viktigt att det finns en beredskap för utbyggnadsområden för både bostäder och verksamheter. Var
dessa områden planeras är starkt styrande för lämpligheten av etablering av
vindkraft.
Enligt översiktsplanen ligger de föreslagna utbyggnadsområdena i stor utsträckning på mark som idag är jordbruksmark och i anslutning till befintliga tätorter. Vid utbyggnad ska områden som kan kategoriseras som förtätnings- eller omvandlingsområden prioriteras tillsammans med områden
som har tillgång till kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur. Därför bör,
enligt översiktsplanen, bostadsutbyggnader ske främst utmed starka kollektivtrafikstråk. Gröna stråk är tänkta att binda samman Ystad tätort med
omgivande landsbygd.

Landsbygd och enskild bebyggelse
I några områden på landsbygden ligger husen relativt tätt utan att betraktas
som tätorter. Dessa områden består ofta av jordbruksmark, och är bebyggda med gathus. Områdena har i tidigare översiktsplaner utpekats som lämpliga fritidsområden. Vid nytillskott ska hänsyn tas till landskapsbilden och
den lokala byggnadstraditionen. Enligt översiktsplanen är det byggnadernas
utformning som är väsentlig, inte om det är åretruntboende eller fritidshus.
Gårdar som genom jordbruksrationaliseringar inte längre används för jordbruk kan få en ny användning för fritidsboende.
I kommunen finns stor efterfrågan på hästgårdar. Förutsättningarna att
kombinera jordbruk och hästgårdar med utbyggnad av vindkraft är i sig
goda. Vid mindre anläggningar förekommer det att mark odlas ända fram
till verkets fundament. Det har också visat sig att djur på bete snabbt vänjer
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sig vid regelbundna rörelser och skuggeffekter från vindkraftverken3. Störningar som påverkar djurhållningen har inte rapporterats i något fall.

Skyddsavstånd
Vindkraftverk bör inte placeras inom samlad bostadsbebyggelse. De faktorer som påverkar bebyggelsen är, förutom eventuell ny infrastruktur, framförallt buller och skuggbildning.
Ett generellt skyddsavstånd4 på 500 meter till bostadshus är i de flesta fall
tillräckligt för att klara max ljudnivå på 40 dBA. Avvikelser kan dock förekomma beroende på förhärskande vindriktningar och topografi, i vissa fall
krävs ett större avstånd och i andra fall kan enstaka vindkraftverk placeras
närmare bostäder. Kring tätorter bör avståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk vara minst 1 000 meter. Vindkraft kan med fördel uppföras inom
redan bullerstörda områden som t.ex. längs vägar eller järnvägar. Man ska
dock ha i åtanke att det finns skyddsavstånd även längs dessa stråk (se sid
15). Övriga skyddsavstånd framgår av teckenförklaringen till kartan, (se s.
12).
Kartan med begränsningar för etablering på föregående sida redovisar inte
skyddsavstånd till planerad bebyggelse, utan endast till befintlig bebyggelse.
Skyddsavstånd till eventuella bostäder i grannkommunerna har inte heller
redovisats. Vid prövning av etablering nära kommungränsen ska samråd ske
med berörd kommun.
3

Sid 71 Vindkraftshandboken, Boverket, 2009

4

Sid 147 Vindkraftshandboken, Boverket, 2009. I ett rättsfall år 2001 i Miljööverdomstolen anges ett generellt skyddsavstånd om 400 m som riktlinje. Med hänsyn till att dagens
vindkraftverk generellt är större har avståndet 500 m till bostadshus använts i denna vindkraftsplan. Avståndet till tätorter följer i denna vindkraftsplan riktlinjen 1 000 m.
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3.2

Landskapsbildsskydd

3.3 Infrastruktur

Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns, för att
på ett enklare sätt än genom reservatsbildning kunna skydda stora områden från större påverkan. Det var framför allt de visuella upplevelsevärdena
som lagstiftaren önskade skydda. Även om begreppet inte finns i miljöbalken, gäller bestämmelserna fortfarande för de berörda områdena, se karta
nedan. För varje område finns ett beslut med föreskrifter, vilket innebär att
det krävs tillstånd för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Inom Ystad kommun finns ett formellt landskapsbildsskydd
för Krageholmssjön och Ellestadssjön med omgivningar, kustområdet väster om Svarte, Svartåns dalgång och kuststräckan öster om Svarte, Fyledalen
samt Kabusa - Nybrostrand. Inom dessa områden är det inte lämpligt med
etablering av vindkraftverk.

Vägar och järnvägar
En förutsättning för vindkraftsetablering är god framkomlighet, i synnerhet i etableringsfasen. Tillfartsvägar till vindkraftsetableringen bör vanligtvis ligga kvar under hela vindkraftverkets livslängd och större väganslutningar bör finnas inom rimligt avstånd. Samtidigt bör det av säkerhetsskäl
finnas ett skyddsavstånd mellan vindkraftverk och vägnätet. Vägverket Region Skåne har i sin rapport Underlagsmaterial för samhällsplanering, publikation 2006:1 angivit att vindkraftverk ska placeras och utformas på ett från
trafiksäkerhetssynpunkt acceptabelt sätt. Avståndet till vägområdet ska vara
minst vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Utöver ett generellt
skyddsavstånd bör en individuell bedömning göras i varje etableringsfall för
att undvika olämpliga placeringar som kan påverka trafiksäkerheten, t.ex. i
siktlinjer vid cirkulationsplatser, där verken kan dra till sig trafikanters uppmärksamhet istället för vägbanan och trafiken.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskyddat område
!

Uppförda vindkraftverk

Sövestad

!

!

!

!

! !
! ! !
!
!
!

!

!

Stora Herrestad
!

!

!
!

Hedeskoga

Vid etablering av vindkraftverk bör avståndet mellan järnvägsbank/kontaktledning och vindkraftverk vara minst totalhöjden av vindkraftverket.
Totalhöjden definieras som tornhöjden och halva rotorbladsdiametern. Eftersom det finns oelektrifierade järnvägar och att järnvägsbanken kan vara
svår att definiera rekommenderar Banverket att avståndet mäts från spårmitt på järnvägen. Det innebär i praktiken att avståndet
från närmaste spårmitt ska vara vindkraftverkets totalhöjd utökad med ett avstånd på 20 meter. Avståndet ska
dock alltid vara minst 50 meter. (Järnvägen i samhällsplaneringen, Banverket, juni 2009).

!

!

!
!

Köpingebro
Glemmingebro

!
Svarte

Radio- och telekommunikation utmed järnväg
Löderup

Ystad

!

Nybrostrand
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Längs järnvägarna byggs idag upp ett mobilsystem som
ingår i järnvägens säkerhetssystem. Vindkraftverk placerade i siktlinjen mellan noder, vanligen master, i dessa
radiolänksystem kan störa radiotrafiken. Här kan inte ett

Halva rotorbladets
diameter

Elnätet
Det svenska elnätet är uppdelat i tre nivåer; ett nationellt stamnät samt regionala och lokala nät. Närheten till elnätet är viktig när det gäller att välja
plats för vindkraftsetablering och utgör en viktig aspekt för lokalisering av
vindkraft.

Totalhöjd
Tornhöjd

Minsta avstånd till järnvägens spårmitt
totalhöjden + 20 meter
Minsta rekommenderat avstånd mellan järnvägens närmsta spårmitt och
vindkraftverk, dock minst 50 meter.
(Järnvägen i samhällsplaneringen - Underlag för tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen, Banverket 2009)

generellt avstånd till järnvägen anges utan placering bör prövas från fall till
fall. Vid etablering av vindkraft bör därför samråd hållas med Trafikverket5
om det rör sig om vindkraftverk med totalhöjd över 50 meter, belägna inom
30 km från järnväg, så att utbyggnaden inte kommer i konflikt med järnvägens radio- och telekommunikation. Även ärenden rörande vindkraftverk
med en totalhöjd under 50 meter, som ska placeras inom 500 meter från
järnväg, bör remitteras till Trafikverket.

Luftfart
Vid en flygplats finns olika skyddsområden för att flygverksamheten ska
fungera säkert. Inom ett stort område från flygplatser krävs hinderfrihet
för flygtrafiken. Vindkraftverk och vindkraftsparker bör studeras noga då
de på grund av sin höjd lätt kommer i konflikt med angränsande flygplatsers skyddsområden. Inför etablering av vindkraftverk ska samråd ske med
Trafikverket.
5

I Länsstyrelsens rapport Planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar på land (2006) anges att inom ett avstånd från 50 m från kraftledningar är etablering av vindkraft uteslutet, men större skyddsavstånd kan
vara nödvändigt kring exempelvis större kraftledningar, transformationsstationer och dylikt. I denna vindkraftsplan har skyddsavstånd till regionalledning och 20 kV-ledningar satts till 170 meter, vilket grundar sig på att
moderna verk kan vara uppemot 150 meter höga samt att ett extra avstånd
om 20 meter lagts till. Detta är jämförbart med avstånd till järnväg. För att
möjliggöra flygbesiktning av kraftledningar kan krävas större avstånd, ca
200 meter mellan rotorspets och kraftledning.

3.4

Totalförsvaret

Anläggning av vindkraftverk kan påverka försvarets verksamhet på ett antal
sätt. Havsbaserad vindkraft kan t.ex. komma i konflikt med marina skjutområden. På land är det övnings- och skjutfält, militär luftfart samt försvarets spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem som man måste
ta hänsyn till vid etablering av nya verk.
I Ystad finns övningsområden vid Fredriksberg och Kabusa. Inför eventuell
etablering av vindkraftverk ska samråd ske med försvarsmakten.

Trafikverket ersatte Vägverket, Banverket m.fl myndigheter 1 april 2010.
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Kulturvärden
Riksintresse kulturmiljö MB 3 kap 6 §
Kulturmiljöprogram - stråk
Kulturmiljöprogram - särskilt värdefulla miljöer
Hänsynsområde från översiktsplanen - kultur
Kyrkreservat
Skyddszon runt slott, 1000m
Skyddszon runt kyrka, 1000m
Uppförda vindkraftverk

Sövestad

Stora Herrestad

Hedeskoga

Köpingebro
Glemmingebro

Svarte

Löderup

Ystad
Nybrostrand
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3.5 Kulturmiljöer
Riksintressen för kulturmiljö

Kulturmiljöprogram - Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kap. 6 § består i Ystads
kommun av områden med lång bruknings- och bosättningskontinuitet, vilka
präglats av slotten och deras godsförvaltning. Detta gäller för riksintressena
Sjörup – Charlottenlund – Snårestad, Bjärsjöholm – Balkåkra – Skårby, Krageholm
och Sövestad – Stora Köpinge. Ingelstorp – Valleberga – Löderup – Hagestad var
betydelsefulla sockencentrum med medeltida kyrkor. Kåseberga är ett gammalt
fiskeläge som är känt för skeppssättningen Ale stenar. Vid Sandhammaren är
kustområdet höglänt. Området är rikt på fornlämningar. Riksintresset Ystad
är en sjöfartsstad med en bevarad prägel av stor och betydande medeltidsoch 1500-talsstad.

De områden som är utpekade i länets kulturmiljöprogram är i vissa fall
även skyddade som riksintresse för kulturmiljövården, även om områdenas
gränser inte alltid är exakt lika. De områden som har överlappande intressen
kommer inte ytterligare att beskrivas här.

Kulturmiljöintressena innehåller ofta slottsmiljöer, kyrkor, äldre sockencentrum och dominerande fornlämningar. Dessa ska vara dominanta i landskapet, varför det är viktigt att deras skala och betydelse i landskapet inte
förminskas i skuggan av vindkraftverk. Om en landskapsanalys visar att det
finns något område där kulturmiljöintressena är mindre påtagliga skulle det
kunna vara aktuellt med ett enstaka vindkraftverk, men huvudinriktningen
bör vara att vindkraftverk är olämpliga i dessa områden. Inom dessa områden ska en avvägning gentemot vindkraft göras, (se avsnitt 4).

Områdena Västra Nöbbelöv – Marsvinsholm – Bjärsjöholm, Högestad – Östra Ingelstad och Bellinga är landskap präglade av 1800-talets jordbruksreformer och
storgodsdrift. Viktiga inslag i det skånska godslandskapet är de stora brukningsenheterna, vägsträckningarna, och alléerna men också fornlämningarna, kyrkorna och annan äldre bebyggelse.
Landskapet vid Baldringe oxhage – Skogshejdan utgörs av ett kulturlandskap
som hävdats genom bete, en landskapstyp som förr var vanlig i det inre av
Skåne.
Nybrostrand och Löderups strandbad är populära fritidsområden med småhusoch fritidsbebyggelse.
Vid Köpinge backar – Tingshögarna – Kabusa finns Tingshögarna, tre större högar som visar områdets betydelse som forntida centralbygd. Skjutfältet är en
viktig del av Skånes militärhistoria. Området är även viktigt för det rörliga
friluftslivet.
Örum är en liten by där hantverksnäringen spelat en betydande roll. Byggnadernas gruppering och deras ålderdomliga karaktär är av betydelse för
miljön.
De särskilt värdefulla kulturmiljöerna i Ystads kommun består av tätorten
Ystad, områden runt slottsmiljöer, gamla betesmarker, mindre byar med
långa anor och strandnära områden, ofta rika på fornminnen. Byggnader
och stensättningar som varit ämnade att vara dominerande i sin omgivning
kan lätt förringas i närheten av ännu större vindkraftverk. Många av de
aktuella områdena är dessutom flitigt nyttjade för rekreation och friluftsliv.
Vindkraftverk är olämpliga i dessa miljöer.

17
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Kulturmiljöprogram - Kulturmiljöstråk
Kulturmiljöprogram för Skåne är ett regionalt kunskapsunderlag och
programmet är en del av Länsstyrelsens strategiarbete för kulturmiljövården.
Järnvägslinjen Malmö – Ystad (Grevebanan) visar adelns starka ställning
och järnvägens betydelse för framväxten av samhällen och industrier på
landsbygden. Sambandet mellan gods, kyrka och station har ett särskilt
kulturhistoriskt värde. Längs järnvägssträckorna Ystad – Tomelilla och
Malmö – Simrishamn är stationssamhällena, med sina typiska byggnader och
anläggningar, av högt värde.
Väg 9 har en vägsträckning som till största delen är väl bevarad. Man kan
följa vägens utveckling som olika åldersringar i landskapet.
Försvarslinjen Skånelinjen, som också kallas Per Albin-linjen, är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga
delar i den helhet som Skånelinjen utgör.
Järnvägarna och miljöerna runtomkring dessa, är viktiga eftersom de visar på Skånes utveckling under denna tid. Vindkraftverk bör inte placeras i
dessa miljöer. För ytterligare information, t.ex. angående ”hänsynsområden
kulturmiljö” hänvisas till översiktsplanen.
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Naturvärden
Riksintresse natur MB 3 kap 6 §
Natura 2000 MB 4 kap 1 och 8 §§, 7 kap 28 § m.fl
Naturreservat MB 7 kap & SFS 1998:1252
Hänsynsområde från översiktsplanen - natur
Naturvårdsprogram - naturvärde
Naturvårdsprogram - terräng
Naturvårdsprogram - marint
Uppförda vindkraftverk
Sövestad

Stora Herrestad

Hedeskoga

Köpingebro
Glemmingebro

Svarte

Löderup

Ystad
Nybrostrand
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3.6 Naturmiljöer
Riksintressen för naturmiljö

Natura 2000-områden och naturreservat

Områden av riksintresse för naturvård (enligt miljöbalken 3 kap. 6 §) är urval av områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och
andra naturvärden som är karakteristiska för landets olika naturgeografiska
regioner. Inom Ystad kommun finns ett antal riksintressen för naturmiljön.

EU har antagit två direktiv, fågeldirektivet och habitatdirektivet, för att
skydda hotade arter och livsmiljöer. Skyddet ska bidra till att skyddsvärda
naturtyper och arter får ett långsiktigt bevarande. För Natura 2000-områden
gäller enligt miljöbalken att det inte är tillåtet med verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i området. I Ystad
kommun finns 15 områden utpekade som Natura 2000-områden. Natura
2000-områden har ett starkt naturskydd, varför en etablering av vindkraft
vanligen inte är förenlig med syftet och föreskrifterna för respektive område. Etablering av vindkraftverk inom kommunens Natura 2000-områden
är olämplig.

Områdena kring Bjärsjöholm och Marsvinsholm utgörs av två mycket kuperade
höjdområden. Inom området finns ett bokbestånd som är 200-500 år.
I Snogeholms – Skårbyområdet finns Krageholmssjön, en referenslokal för den
regionala vegetationshistoriska utvecklingen i södra Skåne, i vilken ön Lybeck finns. Vid Ellestadssjöns norra strand finns en värdefull sumpskog.
I området förekommer värdefulla ädellövskogar med rik flora och fauna.
Inom området Fårarp finns öppen hagmark (naturbetesmark) med artrika
växtsamhällen.
Bussjö-området och Hörupsåsen är viktiga referenslokaler för geovetenskaplig
forskning i södra Skåne. I Ystads Sandskog finns strandvallar, revlar och dyner
som har stor betydelse för tolkningen av bl.a. landskapets utveckling och
området är även skyddat som ett Natura 2000-område för sin rika förekomst av fåglar. Sjöbo Ora – Fyledalen – Nybroån med biflöden är värdefullt med
hänsyn till tektonik (geovetenskap), men här finns också naturbetesmark
med artrika växtsamhällen samt våtmarker med groddjur, vilka även har
höga botaniska värden

Naturreservat syftar till att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
De områden som skyddas som naturreservat i Ystad kommun är ofta även
skyddade för andra egenskaper. Naturreservat har, liksom Natura 2000-områdena, ett starkt naturskydd. Etablering av vindkraftverk inom kommunens
naturreservat är olämplig.

Kusten vid Simrishamn – Nybrostrand har ett geovetenskapligt intresse, samt
är intressant för sina naturbetesmarker och sin flora i bl.a. kärrmarker.
Inom dessa områden ska en avvägning gentemot vindkraft göras, (se avsnitt
4).
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den för bad och rekreation, medan Kåseberga och Backåkra är betydande
turistmål.

Naturvårdsprogram för Skåne län
Inom Ystad kommun finns 15 områden som är utpekade som värdefulla i
länets naturvårdsprogram. De utpekade områdena sammanfaller till stor del
med riksintressena för naturvården.

Sandhammaren är en flackkust med aktiv sandvandring. Området är en mycket artrik del av Östersjön.

Backlandskapet Västra Nöbbelöv, Vallösa m.fl.
Backlandskapet är en fullåkersbygd, med många gravhögar i höjdlägen, som
framhäver områdets betydelse. Vid Bjäresjö finns en liten sjö, som är en
mycket viktig referenslokal för vegetations- och klimatforskningen. Området har en landskapsbild som har få motsvarigheter i landet.

Det skånska naturvårdsprogrammet från länsstyrelsen visar att områdena
kan vara intressanta p.g.a. deras terrängform, naturvård eller marina intressen. Etablering av vindkraft inom dessa områden är olämpligt.
Hänsynsområden för naturvård representerar intressen som påverkar annan
markanvändning, t.ex. bevarande- och exploateringsintressen. De områden
som inte ligger inom områden som skyddas enligt 3 kap 6 § miljöbalken eller områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken finns redovisade i Översiktsplan
2005 för Ystads kommun, sid 54, plandelen. Särskild hänsyn ska tas till naturvårdens och friluftslivets intressen vid förändring av pågående markanvändning. Vindkraftverk bedöms vara olämpliga i dessa områden.

Romeleåsens sydöstra utlöpare och sjölandskapet samt Fyledalen och området kring
Baldringe – Ållskog har en mäktig topografi. Områdena är mycket varierade
och innehar ett rikt och varierat växt- och djurliv med många ovanliga och
rödlistade arter.
Bussjöområdet är viktigt för den geovetenskapliga forskningen. Områdena
Backar vid Köpingsberg, Hörupsåsen är även skyddade på grund av deras geovetenskapliga värde, men även med anledning av de vackra omgivningarna.
Områdena vid Nybroåns dalgång och vid Sandskogen – Nybrostrand och Dalgång
vid Hålabäck är intressanta ur geologisk synvinkel och är även värdefulla för
rekreation och friluftsliv.
Kommunen har vattenområden som är skyddsvärda bl.a. för att de har rödlistade arter, grodor eller rikt fågelliv. Exempel på sådana platser är Kärragården och Furuhusmossen.
Ett antal skyddsvärda områden består av betesmark, såsom Betesmark vid
Bussjö mosse, Betesmarker väster och öster om Hästhög, Betesmark nordväst om Borrie
och Betesmark väster om Borrie, Betesmark vid Öja mosse, Naturbetesmark vid Södra
Spjutstorp och Betesmark norr om Sövestad. Inom områdena kan även vattensamlingar med rika naturvärden förekomma.
Kustlandskapet runt Kåsebergaåsen innehar flera ovanliga vegetationstyper. Floran är mycket artrik med många ovanliga växter. Vid Kåseberga ligger Ales
stenar, en av landets märkligaste fornlämningar. Landskapsbilden är storartad. Löderups strandbad och Sandhammaren är högfrekventerade områ-

|

Vindkraftsplan Ystads kommun

22

Friluftsliv, totalförsvar, kustzon och strandskydd
Riksintresse friluftsliv MB 3 kap 6 §
Riksintresse primärt rekreationsområde MB 4 kap 2 §
Riksintresse totalförsvaret MB 3 kap 9§
Riksintresse kustzon MB 4 kap 4 §S
Strandskydd
Uppförda vindkraftverk
Sövestad

Stora Herrestad

Hedeskoga

Köpingebro
Glemmingebro

Svarte

Löderup

Ystad
Nybrostrand
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3.7 Strandskydd
Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara livsvillkoren på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom
strandskyddsområde bör inte vindkraftverk etableras.

3.8 Riksintresse för kustzonen
Skånes kustområden innehåller betydande natur-, kultur- och rekreationsvärden. Särskilt under det senaste århundradet har den skånska kusten i
ökad utsträckning tagits i anspråk för olika ändamål, bl.a. då tätorterna
vuxit, liksom industriområdena, och allt fler fritidshusområden byggts. Den
skånska kusten har utpekats som en högexploaterad kust där stor restriktivitet ska gälla beträffande exploateringar som innebär påtaglig skada på
natur- och kulturvärdena, bl.a. beträffande ytterligare enskild fritidsbebyggelse. Kustzonen har utpekats som riksintresse enligt miljöbalken 4 kap. 4
§. Vindkraftverk bedöms vara olämpliga i denna zon. Inom dessa områden
ska en avvägning gentemot vindkraft göras, (se avsnitt 4).

3.9 Riksintresse för friluftsliv
I Ystads kommun finns två områden som är utpekade som riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB; Abbekås – Sandhammaren och Sövde – Krageholmsområdet. Dessa områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen är utpekat som riksintresse enligt 4 kap 2
§ MB. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Området sammanfaller
med ett riksintresse för naturvård (Snogeholm-Skårbyområdet).
Inom dessa områden bör huvudinriktningen vara att vindkraftverk inte bör
etableras. Inom dessa områden ska en avvägning gentemot vindkraft göras.
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3.10 Sammanvägd bedömning

3.11 Sammanfattning av bedömningar

Ystad är en kommun med många skyddsvärda områden. Resultatet blir att
nästan hela kommunen täcks av någon form av skydd. För varje särskilt
intresses utbredning hänvisas till respektive karta under kapitlet ”3. Allmänna intressen”.
Framför allt är det skyddsavstånd till bostadsbebyggelse, infrastruktur, kyrkor, herrgårdar och befintliga vindkraftverk som tar stora arealer i anspråk.
Kommunen har inga större sammanhängande arealer som inte omfattar
bostäder eller vägar, och på grund av detta är möjligheterna till vindkraftsutbyggnad idag begränsade. En förändrad situation uppträder t.ex. när en
byggnad upphör att vara bostadshus. De skyddsavstånd som beskrivs för
bostadshus är inte exakta siffror utan erfarenhetsvärden som kan prövas
från fall till fall, skyddsavståndet kan behöva vara större eller kan vara mindre, beroende på terräng och verkens storlek.

Skyddsaspekt
Riksintresse för kulturmiljö
Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Kulturmiljöstråk
Riksintressen för naturmiljö
Natura 2000-områden
Naturreservat

Andra allmänna intressen såsom t.ex. kultur, natur och friluftsliv täcker
tillsammans i stort sett resterande delar av kommunens yta. Förenklat kan
sägas att kommunens östra delar framför allt bör skyddas p.g.a. deras möjligheter för det rörliga friluftslivet och det skyddsvärda strandområdet samt
områden längs Hörupsåsen. De västra delarna är skyddsvärda avseende den
mer unika landskapskaraktären, Ystads tätort och de stora natur- och kulturvärdena.

Naturvårdsprogram för Skåne län
Strandskydd
Riksintresse för kustzonen
Riksintresse för friluftsliv

Bedömning
Avvägning sker i kap 4
Vindkraftsetablering är olämplig
Avvägning sker i kap 4
Avvägning sker i kap 4
Vindkraftsetablering är olämplig
Vindkraftsetablering är olämplig
Vindkraftsetablering är olämplig
Vindkraftsetablering är olämplig
Avvägning sker i kap 4
Avvägning sker i kap 4

Landskapsbildsskydd

Vindkraftsetablering är olämplig

Landskapsupplevelse

I hela kommunen bör etablering
ske med stor försiktighet.

För vissa aspekter sker en avvägning i kapitel 4, Landskapsanalys - avvägning
av riksintressen m.m. längre fram i dokumentet.
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Utredningsområden
Områden som återstår för
efter
att alla restriktioner, utom
Utredningsområden
vindkraft

riksintressen, lagts samman. För respektive restriktioner

!

med kartor se kapitel
Tillkommande
verk 3.
påAllmänna
Köpingeintressen.
58:3

Regional elledning

3

7

Elledning 20 kV

7

Uppförda vindkraftverk

3

7
Sövestad

3

3
7
3
Stora Herrestad

8
Hedeskoga

3

8
8

Köpingebro
Glemmingebro

Svarte

8
Löderup

Ystad
Nybrostrand

8
8
8

Landskapskaraktärer enl Länsstyrelsens landsbygdsprogram
(karta sida 30, beskrivningar sid 29 ff)
7 Sövdesjöns och Krageholmssjöns godslandskap
3 Sydskånska backlandskapet
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4. Landskapsanalys - avvägningar av riksintressen m.m.
De områden som återstår efter att alla restriktioner, utom riksintressen, lagts samman är de som redovisas på kartan på föregående sida. Dessa områden skulle
således vara möjliga platser för etablering av vindkraft efter avvägningar gentemot
riksintressen m.m. Det finns anledning till att lägga till ytterligare en aspekt, nämligen upplevelsen av landskapet.

Enstaka verk eller grupper
Såväl enstaka verk som verk i grupp påverkar landskapsupplevelsen. I allmänhet anses verk i grupp medföra en visuellt mer positiv bild per installerad effekt, jämfört med enstaka verk. För att ge ett ordnat intryck föredrar
människor ofta grupperingar i enkla symmetriska eller väl avvägda till synes
slumpmässiga mönster6. Områden som bedöms som för små att hysa grupper om 3-5 verk utesluts som lämpliga för prövning av vindkraft.

4.1 Landskapsupplevelse
En vindkraftsetablering blir ofta genom sin storlek och rörelse ett visuellt dominerande inslag i landskapet. Av effektivitetsskäl etableras verken ofta högt upp i terrängen och blir på det viset synliga på mycket
långa avstånd. I Ystads kommun finns exempel på verk som syns på
så långt avstånd som 15-20 km. På grund av sina roterande blad drar
vindkraftverken lätt till sig våra blickar. Generellt bör därför en placering i närheten av landmärken som t.ex. kyrkor och andra byggnader av
kulturhistoriskt värde undvikas.

Vindkraftverkens symboliska betydelse
Vindkraftverken symboliserar för vissa människor ren och förnyelsebar energi och även ekonomisk samverkan mellan markägare, vilket för många bidrar till en positiv upplevelse av ett sådant landskap, medan andra upplever
vindkraftverken förfulande och som intrång i landskapet.

Landskapskaraktärer
Länsstyrelsen beskriver i sin rapport Det skånska landsbygdsprogrammet (2004)
olika landskapskaraktärer i Skåne. Ystads kommun omfattas av tre av dessa
karaktärer. Se karta här intill och på föregående sida. Sammantaget är Ystad
en kommun med rik variation av landskapsformationer och visuella särdrag.
Men översiktligt kan sägas att det framför allt är Sövdesjöns och Krageholmssjöns godslandskap samt det sydskånska backlandskapet som uppvisar de mest unika och värdefulla visuella kvaliteterna. Inom dessa landskapskaraktärer, i norra och västra delarna av Ystads kommun, återfinns några av
de områden som ur andra aspekter bedöms möjliga för vindkraftsetablering.
Vissa av dessa områden utgör tydliga exempel på den unika landskapskaraktär som beskrivs, andra inte. På kommande sidor redovisas möjliga platser
för etablering av vindkraft, där områden som är mest olämpliga ur landskapsbildssynpunkt tagits bort7. På följande sidor beskrivs tre av de landskapskaraktärer som återfinns inom Ystads kommun.

Utsnitt ur karta från Länsstyrelsens Landsbygdsprogram som visar utbredningen
av Skånes olika landskapstyper. Kommungränsen för Ystads kommun är intolkad
som en vit linje. 3 = Sydskånska backlandskapet, 7 = Sövdesjö-Krageholms godslandskap och 8 = Österlenslätten
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Vindkraftshandboken, Boverket, 2009, sid 51.
Bedömning utförd av WSP.

4.2 Sövdesjöns och Krageholmssjöns godslandskap
(7 på kartan sid 27)
Detta område är mycket omväxlande med såväl korta som långa utblickar i
ett mosaikartat landskap. Större gods dominerar upplevelsen och åkrar, skogar och sjöar ger området dess prägel. Rumsbildningarna är såväl storskaliga och ståtliga som mänskliga och intima. Landskapskaraktären är sällsynt
i Sverige. Befintliga vindkraftverk drar ner intrycket av storslagenhet och
kontinuitet. Som en följd av detta ska eventuella nya etableringar göras med
stor försiktighet och noggrannhet. Landskapskaraktären är i utgångspunkt
inte lämplig för etablering av vindkraft.

Godsen har en lång tradition av skogsproduktion och det är framför allt
ädellöv och gran som är en viktig del av deras ekonomi. Hälften av åkermarken producerar spannmål och oljeväxter medan resten går till vall, sockerbetor m.m.
I förhållande till ytan är djurbeståndet litet. De betande mjölkproducerande
djuren räcker inte till vad som skulle behövas för att hålla betesmarkerna i
gott skick.
Sövestads kyrka är en kompakt byggnad med förhållandevis låg höjd på tornet. Kyrkan har kor och absid i öster från 1100-talet. På 1400-talet tillkom
västpartiet, tegelvalven och tornet.

Det här är den del av kommunen som har den största andelen skogsmark,
mer än 40%. Nära hälften av ytan täcks av skogsvegetation och här förekommer ett antal värdefulla naturbetesmarker. I området finns också vackra
ädellövsskogsmiljöer och ett flertal Natura 2000-områden. Den blandade
lövskogen gör att århundraden av hävd och omvårdnad kan upplevas. Odlingsmarken saknar ofta tydliga gränser och man får ibland ett intryck av att
skog och odlingsmark flätas in i varandra.
Här finns också den stora Krageholmssjön som ytterligare bidrar till områdets unika komplexitet och långa utblickar. Sjön är ett tydligt landskapselement som omges av en del våtmarker med utflöde i Svartån i söder.
Godsen har påverkat landskapet på ett tydligt sätt, ända sedan medeltiden.
Eftersom det är ett kuperat område har det aldrig utvecklats fullt ut till ett
utpräglat åkerlandskap och skiftesreformerna har inte heller slagit igenom
lika starkt här som i övriga delar av Skåne. Däremot kan man i byggnadsbestånden avläsa den ”agrara revolutionen” i form av en högkonjunktur
under 1800-talets andra hälft. Gamla ägostrukturer och allékantade vägar
är fortfarande dominerande i landskapet. Endast enstaka byar förekommer.

Vy mot Hundakillegården, norr om Sövestad. Observera mobilmasten på
höjden bortom gården.
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I söder ligger Bromma kyrka som även den under senare delen av 1100-talet
uppfördes av sten. Under 1400-talet tillkom kyrktornet och valven slogs.
1852 byggde man till korsarmar och ett halvrunt kor. Kyrkan restaurerades
när man fann bevarade väggmålningar från medeltiden under målarfärgen.
Kyrkorna i Sövestad och Bromma är landmärken i landskapet, men tornen
är relativt låga och de behöver därför inte ett större visuellt buffertavstånd
än det som redan redovisats i rapporten

4.3

Om man ska sammanfatta några egenskaper för landskapet så är de: omväxlande markanvändning, dominans av godset, starka rekreationsaspekter,
alléer och avsaknad av vanliga byar.

Mer än tre fjärdedelar av landskapet består av åker, men här finns även en
betydande del ängar och betesmarker som ofta används som hästbeten.

Det sydskånska backlandskapet är karaktäristiskt på många sätt men kanske
framför allt för de topografiska formationerna. I kombination med landsbygdskaraktären ger de en stark platskänsla och en identitet som är särpräglad ur såväl regionalt som nationellt perspektiv. Landskapets böljande
former är visuellt intressanta och har ett stort kulturhistoriskt värde. Landskapskaraktären är i utgångspunkt inte lämplig för etablering av vindkraft.

Här kan fortfarande skönjas spår från 1800-talets skiftesreformer, men
1900-talets strukturrationaliseringar är mer påfallande. Typiska inslag är pilevallar och alléer. Trots att det öppna landskapet dominerar utgör träden
viktiga landmärken eller fonder som syns i horisonten eller markerar lägre
fuktigare partier.

Avvägningar
De utredningsområden som ligger norr om Sövestad och som ingår i Sövdesjöns och Krageholmssjöns godslandskap uppvisar särskilt tydligt de
kvaliteter som är så representativa för denna landskapskaraktär. Här finns
omväxlande korta och långa utblickar med rumsbildningar som är såväl
storskaliga som små, i mänsklig skala. Landskapet är sällsynt i Sverige. Av
denna anledning är området inte lämpligt för vindkraftsetablering. Utredningsområdet väster om riksväg 13 ligger dessutom i en lokal svacka, vilket
inte är optimalt för etablering av vindkraft.

Området är mycket kuperat och utspridda gårdar, äldre jordhägn, märgelgravar och gravhögar ger ytterligare karaktär åt landskapet. Många av de
mest värdefulla naturmiljöerna är kopplade till hävdad mark som parker,
kyrkogårdar, äldre trädgårdar och gårdsmiljöer. Men en del naturbetesmarker finns kvar och Högestads mosse är ett utpekat Natura 2000-område, ett
större kärrområde, som omges av betade torra backar och fuktängar. Den
största dammen har uppkommit genom torvtäkt och här häckar bland annat gråhakedopping, smådopping, vigg, sothöna och rörhöna. Gulärla och
ängspiplärka är karaktärsfåglar på de öppna fuktängarna. I högörtsvegetation och videsnår kring dammar och kärr hörs en kör av säv-, rör-, och
kärrsångare under försommaren. Floran är artrik och totalt har över 280
arter påträffats. Den omfattande torvtäkten i kärren har medfört att kalkrika underliggande jordar exponerats och skapat speciella förutsättningar
för kalkgynnade arter. Den stora variationen i vegetationen har skapat goda
förutsättningar för flera fjärilsarter och man kan bl.a. hitta den sällsynta
starrgräsfjärilen och kovallnätfjärilen. Området har också en stor lövgrodepopulation.

Vid utpekande av områden lämpliga för prövning av vindkraft har därför
dessa områden uteslutits.
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Sydskånska backlandskapet (3 på kartan sid 27)
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Ur friluftssynpunkt är detta en knutpunkt för många delar av Skåneleden.
Stora delar av området är mycket attraktiva att uppleva och att ströva i.
Svartån som bl.a. avvattnar Krageholmssjön är klassad som nationellt värdefull p.g.a. sitt slingrande förlopp med bestånd av havsöring, ål och nissöga.
I och kring Ystad kan man utläsa tydliga strukturer från medeltiden i form
av många gods, borgar, kyrkor och inte minst själva stadskärnan. Liksom
i övriga delar av Skåne finns här gott om fornlämningar, främst i form av
bronsåldershögar och runstenar.
Åkrarna är bördiga och växtodling är den dominerande produktionsinriktningen. Tre fjärdedelar av åkermarken används till spannmåls- och oljeväxtproduktion. Men här odlas även sockerbetor, potatis, baljväxter samt energigrödor m.m. Marken är för bra för att inte odlas, den är klassad som 8-10
enligt den 10-gradiga skalan. Den köttproduktion som finns är framför allt
svin- och köttproduktion med koppling till betesmarkerna. Produktionen
domineras av familjeföretag som sysselsätter en till två personer.

Avvägningar
De utredningsområden som ligger väster om riksväg 13 i höjd med Bromma
och som ingår i det sydskånska backlandskapet uppvisar särskilt tydligt de
kvaliteter som är så representativa för denna landskapskaraktär. Här finns
karakteristiska topografiska formationer med böljande former som är visuellt intressanta. Det samma gäller för utredningsområdet kring Gussnava
och norr om Högestad. Utredningsområdet norr om Högestad ligger omgivet av flera Natura 2000-områden, Fyledalen, Ljungatorpskärret och Högestads mosse. Området är rikt på häckande fåglar, med flera arter rovfåglar8, vilka är mer känsliga9 för vindkraftsetablering. Utredningsområdet vid
Fredriksberg, mellan Ystad och Köpingebro, berörs av militära intressen.
Av denna anledning är dessa områden inte lämpliga för vindkraftsetablering.
Vid utpekande av områden lämpliga för prövning av vindkraft har därför
dessa områden uteslutits.

Om man ska sammanfatta några egenskaper för landskapet så är de: mycket
kuperat mosaiklandskap, horisonter och lägre partier som domineras av
träd, alléer och pilerader och stark landsbygdskaraktär
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Naturvårdsprogrammet, Länsstyrelsen i Skåne län (www.lansstyrelsen.se/skane)

9

Sid 62, Vindkraftshandboken, Boverket (2009)
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fågelliv. Hörupsåsen, som sträcker sig från Glemmingebro mot Borrby, är
en tydlig topografisk struktur i landskapet.

4.4 Österlenslätten (8 på kartan sid 27)
Österlenslätten är mer ensartad men erbjuder samtidigt oförstörda vyer i en
för Sverige sällsynt landskapskaraktär. Här finns generellt de största möjligheterna, ur landskapsbildssynpunkt, att etablera vindkraft.

I området längs kusten har människor bott sedan urminnes tider. Spår finns
i form av skeppssättningen Ales stenar, men även i ett antal megalitgravar
och hällristningar. Byarna ligger en bit från kusten och har hög ålder. Många
av dem har varit sockencenter med egen kyrka. Området är förhållandevis
rikt på landskapselement som utgör kulturminnen. Glemmingebro kyrka,
som är byggd i nygotisk stil med torn och tresidigt kor, invigdes år 1900 och
ersatte då en medeltida kyrka i romansk stil.

Liksom i det sydskånska backlandskapet består även detta område av mer
än tre fjärdedelar åkermark. 1800-talets skiftesstruktur dominerar och det
karaktäristiska, finmaskiga gamla vägnätet har kompletterats av ett mer
rätvinkligt. Horisonten är enkel och bryts av kyrktorn, master, silos och
vindkraftverk. Denna öppenhet är storslagen och förhållandevis tålig för
vindkraftverk, men också värd att skydda så att intrång inte blir för stora.
Befintliga vindkraftverk i både Ystads kommun och i de angränsande kommunerna Tomelilla och Simrishamn är väl synliga.

Henriksfält är en herrgård som ligger inom detta område. Sedan tidig medeltid, kanske redan på vikingatiden, har byn Södra Spjutstorp legat på platsen. Denna utplånades helt i början av 1800-talet samtidigt som Spjutstorps
gård bildades. Gården fick senare på 1800-talet sitt nuvarande namn. Byggnaden är ett landmärke, om än utan påfallande höjd, sett från väg 9.

Naturmiljöer med träd återfinns framför allt i anslutning till tätorter och
som grupper runt bostadshus samt som alléer. Längs kusten förekommer
dynbildningar och skyddsplanteringar av tall. Här har också riklig fritidsbebyggelse vuxit fram. Stora delar av kusten är skyddade som naturreservat
eller Natura 2000-områden och är mycket värdefulla, exempelvis för sitt

Riksväg 9, som går genom området, är utsedd som kulturmiljöstråk. Värdet
ligger i att den under en lång tid legat i ungefär samma sträckning, trots att
orterna runt den utvecklats.
Österlenleden sträcker sig som ett viktigt rekreationsstråk genom området
och kuststräckan utgör riksintresse för friluftslivet. Det är också detta område som har mest tystnad att erbjuda i kommunen, faktiskt i hela Skåne, om
man ska gå efter hur det uppfattas av människor.
Marken på Österlen är bördig och klassas som 8-10 på en 10-gradig skala.
Här blir också skördarna höga och en fjärdedel av marken används till att
odla sockerbetor, potatis och trädgårdsväxter. Ett fåtal företag bedriver omfattande produktion av svin och fjäderfä. De vanligaste företagen i området
är växtodlingsföretag med 25-100 hektar åker. I anslutning till betesmarkerna återfinns även ett antal företag som kombinerar växtodling och köttproduktion.
Om man ska sammanfatta några egenskaper för landskapet så är de: storskaligt åkerlandskap, stora byar dominerar, stort rekreationsvärde längs
stränderna, det slättområde i Skåne som uppfattas som det tystaste10.
Det skånska landsbygdsprogrammet, Skåne i utveckling 2007:10, Länsstyrelsen i Skåne
län, sid 50.
10

Vy norrut från Österleden, sydväst om Glemmingbro.
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De två befintliga verken, nordost om Glemmingebro.
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4.5 Befintliga verk

Avvägningar
Utredningsområdena som ligger mellan Löderup och kusten är ett område
som gränsar till flera riksintressen (kulturmiljö, friluftsliv, naturvård) och
som berörs av riksintresse kustzon. Området bedöms vara ett ”tyst” område
eftersom inga betydande bullerkällor förekommer i området. Tillsammans
med t.ex. Hagestads naturreservat utgör området därför en tillgång som
bullerbefriat rekreationsområde. I samma område finns dessutom ett antal
monumentala förhistoriska gravmonument. En utbyggnad i detta område
riskerar att komma i konflikt med gravmonumentens fornlämningsområde.

Befintliga verk finns i flera delar av kommunen, främst norr och väster om
Ystad, men även i de nordöstra delarna av kommunen. Dessa påverkar landskapet idag. I vissa fall kan förtätning av verken vara möjlig och i andra fall
kan en begränsad utökning av utbyggnadsarealen vara möjlig.
Utifrån detta tillägg till översiktsplan 2005 har en ny helhetsbedömning
skett. Områden lämpliga för prövning av vindkraft har omdefinierats. Flera
befintliga verk ligger utanför dessa områden. Vid en eventuell förnyelse av
verken ska en prövning ske utifrån detta tillägg till översiktsplanen. En trolig
del av prövningen blir att väga in att dessa verk då varit en del av landskapet
under en längre tid.

Kviedalsbäcken och Fröslövsån utgör värdefulla naturinslag i det annars
uppodlade landskapet. Backarna vid Köpingsberg gränsar till Kviedalsbäcken och är landskapsestetiskt värdefulla.
Några utredningsområden som ligger på gränsen mot Tomelilla kommun
gränsar även till ett riksintresseområde för kulturmiljön, ett område som
sträcker sig över kommungränsen mellan Ystad och Tomelilla kommuner.
Det rör sig om slottslandskapet med Örups, Tosterups och Bollerups slottsmiljöer, där det främst är området kring Tosterup som berörs.
Vid utpekande av områden lämpliga för prövning av vindkraft har därför
dessa områden uteslutits.
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OMRÅDEN LÄMPLIGA FÖR
PRÖVNING AV VINDKRAFT

Områden lämpliga för prövning av vindkraft
Utredningsområde Sövestad
Utredningsområde Glemmingebro-Södra Spjutstor
Regional elledning
Elledning 20 kV
Uppförda vindkraftverk
Sövestad

Stora Herrestad

Hedeskoga

Köpingebro
Glemmingebro

Svarte

Löderup

Ystad
Nybrostrand
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Områden lämpliga för prövning av vindkraft
Två tydliga områden
Efter landskapsanalysen, då riksintressen och annat vägts mot vindkraftsintresset, framträder två områden som är lämpliga att pröva för vindkraft.
Områdena består av flera mindre delområden, men kan uppfattas som två
större områden. Dels är det Sövestadsområdet, beläget mellan Sövestad
och Ystad, dels Glemmingebro - Södra Spjutstorpsområdet, som ligger
utmed kommungränsen mot Tomelilla och Simrishamn.
På följande två uppslag redovisas de två områdena med riktlinjer och resonemang kring miljökonsekvenser.
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Sövestad
Riktlinjer
På kartan redovisas de områden (blå) som avgränsas av allmänna intressen
och buffertzoner. Vid etablering ska olika intressen vägas mot varandra.
Nya vindkraftverk bör i första hand få en förankring i befintliga landskapsstrukturer, t.ex. ägogränser. I de fall verken sprids över en större yta bör
man tänka på att geometriska formationer i många fall upplevs som mer
harmoniska. I denna landskapstyp rekommenderas att verken inte görs högre än 100 meter. En vindkraftsetablering bör göras med grupper om 3-5
verk, placerade så nära varandra som är tekniskt och praktiskt möjligt.
Inom detta område är det också väsentligt att medvetet förhålla sig till befintliga vindkraftverk. Exempel på högre byggnadsverk är Bromma och Sövestads kyrkor. De är dock förhållandevis låga och de behöver därför inte
ha ett större visuellt buffertavstånd än det som redan redovisats i rapporten.
I samband med eventuell utbyggnad av vindkraft ska landskapsanalys och
visualiseringar utföras.

Miljökonsekvenser
Inom detta område finns inga omedelbara konflikter med bostäder, riksintressen eller andra skyddsvärda kultur-, frilufts- eller naturvärden. Landskapsbilden är dock känslig och bör utredas vidare tillsammans med andra
eventuella miljökonsekvenser för människors hälsa eller andra miljöintressen i den närmsta omgivningen. Delar av området ligger i anslutning till
gravhögar. Gravhögarnas fornlämningsområden är inte definierade. Vid
en vindkraftsutbyggnad i deras närhet ska samråd ske med Länsstyrelsen.
I området finns viktiga grundvattentillgångar. Vid etablering av vindkraft
behöver hänsyn tas för att inte påverka grundvattenresursen negativt vid
grundläggning.
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Vy från Sjöbovägen vid Dannemark, söder om Sövestad.
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Glemmingebro Södra Spjutstorp
Riktlinjer
På kartan redovisas de områden (lila) som avgränsas av allmänna intressen
och buffertzoner. Vid etablering ska olika intressen vägas mot varandra.
Nya vindkraftverk bör i första hand få en förankring i befintliga landskapsstrukturer, t.ex. ägogränser. I de fall verken sprids över en större yta bör
man tänka på att geometriska formationer i många fall upplevs som mer
harmoniska. I denna landskapstyp rekommenderas att verken inte görs högre än 150 meter.
Det redan beskrivna skyddsavståndet till Glemmingebro kyrka är tillräckligt
ur landskapsupplevelsesynpunkt. I samband med eventuell utbyggnad av
vindkraft ska landskapsanalys och visualiseringar utföras. Grannkommunerna Tomelilla och Simrishamn ska vara remissinstanser vid samråd avseende
vindkraft i detta område p.g.a. närheten till kommungränsen. En vindkraftsetablering bör göras med grupper om 3-5 verk, placerade så nära varandra
som är tekniskt och praktiskt möjligt.

Miljökonsekvenser
Inom detta område finns inga omedelbara konflikter med bostäder, riksintressen eller andra skyddsvärda kultur-, frilufts- eller naturvärden. Landskapsbilden är dock känslig och bör utredas vidare tillsammans med andra
eventuella miljökonsekvenser för människors hälsa eller andra miljöintressen i den närmsta omgivningen. Delar av området ligger i anslutning till
gravhögar. Gravhögarnas fornlämningsområden är inte definierade. Vid en
vindkraftsutbyggnad i deras närhet ska samråd ske med Länsstyrelsen.
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Lagstiftning
Vindkraft och lagstiftningen

Plan- och bygglagen

Vid uppförande av vindkraftverk finns det många lagar att förhålla sig till.
De viktigaste är miljöbalken och plan- och bygglagen men det kan behövas
tillstånd eller samråd i enlighet med många andra lagar, t.ex. kulturminneslagen eller ellagen. En bra sammanställning av dessa lagrum återfinns i Boverkets rapport Vindkraftshandboken (2009).

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur mark- och vattenområden ska planläggas och bygglovsprövas. På det sättet är lagen viktig för lokalisering av
vindkraftverk. Kommunens vindkraftsplan, som är ett tillägg till kommunens översiktsplan, är inte juridiskt bindande men den är vägledande och
har en stor tyngd vid överväganden om lokalisering och tillstånd.

Miljöbalken

Prövning enligt andra lagar får inte vara i strid med gällande detaljplan eller
områdesbestämmelser.

Miljöbalken (MB) är vår viktigaste lag när det handlar om
miljörätt. Målet med lagen är att övergripande främja en
hållbar utveckling. För att nå dit måste olika miljöaspekter vägas mot varandra när lagen tillämpas. Exempel på
sådana intressen kan vara människors hälsa, skydd av natur- och kulturmiljö samt hushållning med naturresurser.
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Hushållningsbestämmelserna hjälper till att avgöra vad
som är god hushållning med den fysiska miljön, t.ex. hur
intressekonflikter ska hanteras när markområden förändras. Lokaliseringsregeln innebär att platsen ska väljas så,
att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa. Denna regel gäller på
olika nivåer, var i landet, länet, kommunen eller var på
fastigheten den bästa lokaliseringen hittas. MB har även
bestämmelser om skydd av värdefulla miljöer, vilka är
viktiga vid etablering av vindkraft.
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När det gäller etablering av vindkraft har särskilt två miljökrav i MB stor betydelse, nämligen hushållningsbestämmelserna och lokaliseringsregeln.
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Några av alla myndigheter, lagar och förordningar att förhålla sig till. Läs vidare i Vindkraftshandboken
(Boverket 2009)
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Prövning av vindkraft
Förenklad prövningsprocess

Bygglov

Sedan den 1 augusti 2009 har nya regler trätt i kraft och den s.k. dubbelprövningen, med parallella processer enligt plan- och bygglagen och miljöbalken,
är borta och den samlade prövningen görs vid miljötillståndsprövningen.

Krav på bygglov finns för att uppföra vindkraftverk som

Tillstånds- eller anmälningsplikt

•
•

Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
framgår förändringarna (SFS 2009:863) i miljöbalken angående ny tillstånds- och anmälningsgräns för vindkraftverk. Tillståndsgränsen baseras
numera på höjd och antal, istället för som tidigare på energiproduktion.
Miljöbalkstillstånd för vindkraftverk kräver en kommunal tillstyrkan, enligt
MB 16 kap 4 §. Kommunen har således en vetorätt. Om kommunen är negativ bör detta meddelas redan under samrådsprocessen.

Tillstånds- och anmälangränser1
2 st. eller fler verk, totalhöjd > 150 meter
Tillståndsplikt
hos länsstyrelsen

eller
7 st. eller fler verk, totalhöjd > 120 meter

Anmälningsplikt

Verk med totalhöjd > 50 meter
eller
Grupp med minst 2 st. verk

hos
Ystad - Österlenregionens
miljöförbund

•
•

är högre än 20 meter över markytan
placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd
över marken
monteras fast på en byggnad
har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Om inget av dessa kriterier uppfylls krävs inte bygglovprövning. Om vindkraftverket tillståndsprövas enligt 9 och 11 kap miljöbalken krävs inte heller bygglovprövning. Mindre gårds- och mikrovindkraftverk kräver inte
bygglov, men ägaren måste ta reda på om anläggningen kan störa grannar.
Denne måste också informera sig om eventuella fornlämningar eller andra
värden inom området. Det är då lämpligt att kontakta kommunen och länsstyrelsen för råd.

Bygganmälan
Krav på bygganmälan finns för verk som uppfyller något av kriterierna under rubriken Bygglov ovan, men även för de verk som tillståndsprövas enligt
9 och 11 kap miljöbalken.

Detaljplan
Krav på detaljplan finns endast i de fall då avsikten är att uppföra verken
inom områden där det föreligger stor efterfrågan på mark för uppförande
av byggnader eller andra anläggningar. Kravet gäller oavsett om krav på
bygglov föreligger eller inte för verk som redovisats under rubrik Bygglov.

Obs! Tillstånd/anmälan kan krävas för tillkommande, även enstaka, verk som
ska placeras vid befintliga verk. För fullständig information hänvisas till miljöbalken och aktuell förordning.

1

Den 1 juni 2009 övergick miljö-, hälso- och livsmedelstillsynen i Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
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Övergångsbestämmelser
Äldre bestämmelser i PBL gäller fortfarande vid prövning av överklagade beslut som har meddelats före den 1 augusti 2009. Övergångsbestämmelser för tillämpningen av bestämmelserna finns i PBL 10 kap.
Detaljplaneärenden som påbörjats då krav om detaljplan fanns kan, om
kommunen så önskar, avskrivas från vidare handläggning. Pågående
bygglovärenden som föranletts av bygglovplikt som tas bort i och med
de nya bestämmelserna, kan avskrivas från vidare handläggning om sökande ger sitt medgivande.
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Fortsatta arbeten
Områden som redan är påverkade av befintliga vindkraftverk ska utredas
vidare i kommande revidering av den kommuntäckande översiktsplanen.
Inom vissa områden kan eventuellt en utveckling ske medan andra bör avvecklas.
Områden som i denna rapport pekats ut som lämpliga skall studeras ytterligare i samband med ansökan i förhållande till omgivande intressen. Möjlig
placering inom varje område ska studeras.
Frågan kring ansvar och kostnader för nedmontering av vindkraftverk bör
studeras vidare.
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MB
PBL
SFS

Miljöbalken
Plan- och bygglagen
Svensk författningssamling

KF
SAM

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

kW
MW
TW

effektenheten kilowatt (1 000 watt)
effektenheten megawatt (1 000 000 watt)
effektenheten terawatt (1 000 000 000 000 watt)

kWh energienheten kilowattimme (1 000 watt/h)
MWh energienheten megawattimme (1 000 000 watt/h)
TWh energienheten terawattimme (1 000 000 000 000 watt/h)
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