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1.  Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 
Energipolitiska mål anger bland annat att Sveriges energiproduktion år 2040 ska vara 100 
procent förnybar och vindkraften utgör en viktig del i utbyggnaden av ny förnybar energi 
(Energimyndigheten, 2020). 
 
Teknikutvecklingen inom vindkraftbranschen går fort framåt; verken blir både högre och har 
större effekt. På marknaden idag finns flera olika tillverkare av vindkraftverk och varje 
tillverkare erbjuder varierande dimensioner på rotordiameter och navhöjd. En större 
rotordiameter ökar vindfångstområdet och en större mängd av vindenergins rörelse kan 
omvandlas till el. En högre navhöjd innebär att den största vindturbulensen, orsakad av 
markens terräng och vegetation, kan undvikas och att vindenergin därmed blir mer kraftfull. 
Med andra ord innebär detta att ett lämpligt område för vindkraft kan nyttjas betydligt 
bättre och få ut större effekt per producerad enhet samtidigt som markanspråket 
minimeras. 
 
1.2 Saken och gällande tillstånd 
En verksamhetsutövare som erhållit ett miljötillstånd har möjlighet att ansöka om en ändring av 
den tillståndsgivna verksamheten hos prövningsmyndigheten (en så kallad ansökan om 
ändringstillstånd). Om ett ändringstillstånd beviljas kan verksamhetstuvören välja om denne vill 
genomföra den ursprungligen tillståndsgivna verksamheten med eller utan den beviljade 
ändringen. Det vill säga det åligger alltid verksamhetsutövaren att välja om denne vill ta ett beslut i 
anspråk eller inte. En höjning av vindkraftverk kan enligt fast praxis prövas inom ramen för ett 
ändringstillstånd, jämför Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 oktober 2020 i mål nr M 
4459–19.  
 
Stena Renewable AB (Bolaget) har genom Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Kalmar 
län beslut den 26 juni 2014 i ärende med dnr 551-5531-12, delvis ändrat genom Mark- och 
miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom den 12 januari 2015 i mål nr M 3185–14 och Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 2 mars 2016 i mål nr M 1064–15, tillstånd att uppföra och driftsätta 
16 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 180 meter på fastigheterna Rosenholm 1:2, 1:4, 
2:2, 3:3 och 3:4, Norrhult 2:18, 2:4, 3:23, 3:61 och 5:2, Horshaga 1:19 och 1:20 samt Granhult 2:3 i 
Uppvidinge kommun, Kronobergs län.  
 
I gällande tillstånd är vindkraftsverkens exakta placering inte fastställd. Tillståndet vann laga 
kraft 2016-03-02 och gäller i 35 år med en igångsättningstid om 5 år. Tillståndet har ännu 
inte tagits i anspråk. 
 
 
 



  Vindpark Rosenholm 
   3 februari 2021 
 

 
 

5 

Tillståndet innehades ursprungligen av Statkraft Södra Vindkraft AB. Bolaget övertog tillståndet 
2019. Efter övertagandet av tillståndet har Bolaget genomfört en översyn av projektet för att hitta 
en lämplig utformning med hänsyn till de högre verk som nu finns på marknaden samt övrig 
infrastruktur. Mot denna bakgrund avser Bolaget nu att ansöka om ändringstillstånd för att 
möjliggöra en utformning om högst 6 vindkraftverk med en totalhöjd om 220 meter.  
 
För det fall vindkraftverken uppförs i enlighet med ansökt ändringstillstånd ska verken placeras på 
fasta positioner med en flyttmån om 100 meter. De fasta positionerna ligger inom de 
etableringsområden som godkänts inom ramen för nu gällande tillstånd. Prövningen nu är alltså 
avgränsad till att avse ökningen av den maximala totalhöjden och detta för ett färre antal verk än 
vad grundtillståndet medger. 
 
 
1.3 Ansökningsprocess 
Vindpark Rosenholm förtecknas enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013–251) som en 
miljöfarlig verksamhet (enligt verksamhetskod 40.90) och har prövats enligt bestämmelserna 
i 9 kap. Miljöbalken (MB). Även en ansökan om ändringstillstånd prövas enligt 9 kap. MB. 
Inför ansökan ska samråd genomföras, därefter görs en specifik miljöbedömning (varinom en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram) och ansökan lämnas in till prövningsmyndigheten, se 
figur 1 nedan. 
 
Tillståndsprövande myndighet är miljöprövningsdelegationen i Kalmar län. Länsstyrelsen i 
Kronobergs län är remissinstans, samrådspart och även tillsynsmyndighet för aktuell 
verksamhet. 
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Figur 1. Tillståndsprocessens olika steg enligt 9 kap. miljöbalken. 
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1.5 Samrådsförfarande 
Enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas den planerade ändringen, per 
automatik, medföra betydande miljöpåverkan. Detta innebär att samrådsförfarandet ska 
inledas med ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har därför inte 
genomförts. 
 
Föreliggande handling utgör underlag för avgränsningssamråd, som enligt bestämmelserna i 
6 kap. 30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga 
myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten.  
 
Samrådet avser endast den planerade ändringen och genomförs under vårvintern 2021. Ett 
samrådsmöte med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Uppvidinge kommun är planerat till 
februari 2021. 
 
Samråd med närboende och allmänhet sker både skriftligen och muntligen. En 
samrådsinbjudan skickas per post till fastighetsägare och närboende inom tre kilometer från 
projektområdet enligt grundtillståndet i februari 2021. Vidare annonseras information om 
projektet i Vetlanda-Posten, Smålandsposten och Uppvidinge Tidning i samband med 
samrådsutskicket. 
En samrådsutställning i form av öppet hus kommer på grund av Covid-19 inte kunna 
genomföras. Detta med hänsyn till de restriktioner och rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat vid denna tidpunkt. En digital utställningen 
genomförs istället.  
 
Det digitala samrådet är planerat att genomföras under februari och mars 2021. Under 
samrådet finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter (samrådsyttrande) gällande 
den planerade ändringen och de miljöeffekter som ändringen kan antas medföra i sig eller 
till följd av yttre händelser. Se information i rutan nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vi önskar att du i första hand skickar oss ditt samrådsyttrande via e-post 
eller vanligt brev, för att vi ska kunna sammanställa dem i en 

samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt. I andra 
hand når du oss på telefon under kontorstid. 

 
Märk ditt e-postmeddelande eller brev med ”Samråd Rosenholm”. Skicka 

ditt e-postmeddelande till asa.lindbom@ecogain.se, eller ditt brev till 
Ecogain, Att. Åsa Lindbom, Östra Hamngatan 17 SE-411 10 Göteborg. 

Alternativt telefon: 010-405 91 36 
 

Har du frågor om projektet eller vindkraft är du välkommen att höra av dig 
till Malin Hillström via e-post malin.hillstrom@trustedhill.com eller 

telefonnummer 076-771 75 07. 
 

Observera att samrådsyttrande ska vara oss tillhanda senast 2021-03-21. 
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1.6 Administrativa uppgifter 
 
Tabell 1. Administrativa uppgifter inför ansökan om ändringstillstånd för Vindpark Rosenholm 
 

Verksamhetsutövare Stena Renewable AB 

Org.nr. 556711–9549 

Postadress Box 7123, 402 33 Göteborg 

Besöksadress Rosenlundsgatan 3, Göteborg 

Telefon (växel) 031-85 53 00 

Kontaktperson Ellen Thersthol, Miljökoordinator 

Anläggningsnamn Vindpark Rosenholm 

Berörda fastigheter 
Uppvidinge Rosenholm 1:2, Uppvidinge 
Nottebäck 1:5 

Kommun, län Uppvidinge kommun, Kronobergs län 
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2. Verksamhetsbeskrivning 
 
2.1 Verksamhetens avgränsning 
Bolagets nuvarande tillstånd medger byggnation av 16 vindkraftverk med en totalhöjd om 
180 meter. I dagsläget planerar Bolaget för en utformning med ca åtta vindkraftverk med en 
totalhöjd om 180 meter, alternativt för en utformning med sex vindkraftverk med en 
totalhöjd om 220 meter. Den förra utformningen ryms inom det nuvarande tillståndet, 
medan den senare utformningen kräver en ändring av tillståndet.  
 
Mot ovanstående bakgrund planerar Bolaget att ansöka om en ändring av det nuvarande 
tillståndet. Den planerade ändringen omfattar en höjning 
av vindkraftverkens maximala totalhöjd från 180 meter till 220 meter och samtidigt en 
begränsning av antalet verk från 16 till sex verk om ändringstillståndet tas i anspråk. De sex 
verken ska placeras på fasta positioner med en flyttmån om 100 meter. 
 
Det ska i sammanhanget påpekas att samrådet endast avser den planerade ändringen och 
upprättad samrådshandling syftar därför till att beskriva hur höjningen av den maximala 
totalhöjden och detta för ett färre antal verk kan komma att påverka människor och 
omgivande miljö.  
 
För att det lätt ska gå att jämföra de olika utformningar som i dagsläget planeras av Bolaget 
redovisar samrådsunderlaget en exempellayout med högst sex verk med en totalhöjd om 
220 meter – det vill säga den ansökta ändringen enligt planerat ändringstillstånd – och även 
en exempellayout med åtta verk med en totalhöjd om 180 meter enligt nuvarande tillstånd. 
För ytterligare jämförelser kommer till miljökonsekvensbeskrivningen även jämföras med en 
exempellayout med 16 verk med en totalhöjd om 180 meter, det vill säga vad som mest 
ryms inom nuvarande tillstånd.  
 
Med beviljat ändringstillstånd enligt ovan har Bolaget alltså möjlighet att antingen nyttja 
grundtillståndet (högst 16 verk om högst 180 meter) eller ändringstillståndet (högst sex verk 
om högst 220 meter). 
 
Ett vindkraftverks totalhöjd definieras av navhöjden plus längden på rotorbladet, det vill 
säga från marknivå och upp till spetsen på rotorbladet då denna står lodrät, se figur 2. 
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Figur 2. Principskiss av vindkraftverk 
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Figur 3. Kartan påvisar den layouten med sex vindkraftverk inom Vindpark Rosenholm som ansökan om 
ändringstillstånd ämnar avse. Layouten kan realiseras under förutsättning att en högre totalhöjd om 220 meter 
medges och verken ska placeras inom utpekade etableringsområden som gällande tillstånd medger. 
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2.2.1 Elanslutning 
Vindpark Rosenholm, tillsammans med vindparkerna Horshaga och Älmedal utgör en del av 
det så kallade Uppvidingeklustret som är beroende av att en större nätanslutning kommer 
till stånd mot Svenska Kraftnäts nya stamnätstation, Hageskruv i Uppvidinge kommun. Ett så 
kallat Nätförstärkningslån finns beviljat då ett flertal vindkraftsprojekt är beroende av denna 
anslutning. Byggnation av anslutningen innefattande stamnätstation Hageskruv och en första 
etapp av 130 kV-ledning är påbörjad och planeras successivt tas i drift från mitten av 2022 
fram till mitten av 2023. Beslutet om att bevilja linjekoncession av den 130 kV luftledning 
som ska ansluta vindparkerna Horshaga, Älmedal och Rosenholm upphävdes av Mark- och 
miljööverdomstolen under 2020 till följd av en underkänd miljökonsekvensbeskrivning, vilket 
har inneburit en försening av möjlig anslutningstidpunkt. Arbetet med en ny ansökan pågår 
och i dagsläget bedöms det rimligt att en anslutning av vindkraft tidigast kan ske under 2024. 

  



  Vindpark Rosenholm 
   3 februari 2021 
 

 
 

13 

3. Förväntad miljöpåverkan 
En samrådshandling ska, enligt gällande lagstiftning i miljöbalken, redovisa förväntad 
miljöpåverkan. Syftet är att samla information inför vidare arbete. En samrådshandling är 
inte att förväxla med en miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i ett senare skede av 
tillståndsprocessen. Samrådets syfte är att informera myndigheter, enskilda och allmänhet 
om det planerade verksamheten eller åtgärden och på ett övergripande plan redogöra för de 
miljöeffekter som planerad åtgärd bedöms kunna ge upphov till. En kommande 
miljökonsekvensbeskrivning utgör en mer genomgående analys utreder miljöeffekterna 
vidare. 
 
Denna samrådshandling presenterar översiktligt vad kommande miljökonsekvensbeskrivning 
ska innehålla och vilka miljöeffekter som kommer att utredas vidare. En fullständig 
miljökonsekvensbeskrivning beräknas vara klar under vårvintern 2021 och en ansökan om 
ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken är planerad att lämnas in under våren 2021. 
 
I detta kapitel beskrivs vilken förväntad påverkan en högre totalhöjd och därmed ett färre 
antal verk förväntas medföra. 
 
3.1 Markanvändning och planer 
I gällande översiktsplan för Uppvidinge kommun (ÖP2011) anges att kommunen har som mål 
att bli navet i Smålands elkraftsproduktion från vindkraft, samt producera mest 
vindkraftbaserad energi i regionen. Det finns också ett mål att producera minst 160 gigawatt 
energi från förnybara energikällor år 2015 och att det i översiktsplanen bör ges möjlighet för 
att vindkraften ska kunna byggas ut till nivån 500 GWh till år 2020. På ännu längre sikt, fram 
till år 2030, bör ytterligare cirka 200–500 gigawattimmar, det vill säga totalt ska 0,7–1,0 
terawattimmar kunna produceras. 
 
Vindpark Rosenholm är geografiskt lokaliserad till ett område där bra vindförhållanden finns 
och en relativt hög energiförbrukning råder. Att höja vindkraftverken innebär således att 
marken som tas i anspråk för vindparken nyttjas ännu mer effektivt. En höjning av verken 
innebär ingen försämring avseende markanvändningen i området. Ändringen ligger i linje 
med de mål som anges i översiktsplanen och som finns uppsatta för regionen. 
 
3.1.1 Riksintresse vindbruk 
Den planerade ändringen i sin helhet ligger inom ett område av riksintresse för vindbruk, se 
figur 4. Ett område av riksintresse för vindbruk innebär att det specifika området har särskilt 
goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt perspektiv. Det kan också vara så att 
området behövs för landets eller en landsdels behov av viss energiproduktion.  
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Figur 4. Den planerade ändringen ligger i sin helhet inom område för riksintresse för vindbruk (2020), markerat med 
rosa färg på kartan. 
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Teknikutvecklingen inom vindkraftbranschen går fort framåt; verken blir både högre och har 
större effekt. Det innebär att ett vindkraftsområde kan nyttjas betydligt bättre och få ut 
större effekt per producerad enhet. På marknaden idag finns flera olika tillverkare av 
vindkraftverk och varje tillverkare erbjuder varierande dimensioner på rotordiameter och 
navhöjd. Med ökad rotordiameter ökar vindfångstområdet och en större mängd av 
vindenergins rörelse kan omvandlas till el. Således genererar ett vindkraftverk med en stor 
rotor mer elkraft än ett vindkraftverk med en mindre rotor. Idag erbjuds vindkraftverk med 
en totalhöjd som uppgår till cirka 300 meter. 
 
Beroende på det slutliga valet av tillverkare beräknas energiproduktionen per vindkraftverk 
stiga enligt tabell 2. Räkneexemplet utgår från en modern verksmodell med en effekt om ca 
3,5 megawatt på 180 meter totalhöjd respektive ca 6 megawatt på 220 meters totalhöjd. 
 
 
Tabell 2. Energiproduktion 
 

Vindkraftverk Förväntad årlig elproduktion/verk 

8 vindkraftverk á 180 meters totalhöjd Cirka 10 000–13 000 MWh 

6 vindkraftverk á 220 meters totalhöjd Cirka 18 000–21 000 MWh 

 
Med en högre totalhöjd förväntas alltså den årliga energiproduktionen öka totalt sätt även 
med ett minskat antal verk. Det innebär uppskattningsvis att energiförsörjningen av förnybar 
el från Vindpark Rosenholm med sex vindkraftverk ökar från cirka 20 000 villor till cirka 24 
000 villor (vid antagande om en förbrukning på cirka 5 000 kWh per villa och år). 
 
3.2 Ljud 
En ansökan om ändringstillstånd medför ingen förändring av de bullervillkor som föreskrivs i 
gällande tillstånd. Ekvivalent ljudnivå om maximalt 40 dB(A) vid närliggande fritids- och 
bostadshus ska även fortsättningsvis efterlevas. 
 
De större vindkraftverken är också mer moderna och innebär generellt sett ett lägre källjud 
från respektive turbin, jämfört med äldre verksmodeller. Men oavsett vilken verksmodell 
som väljs i aktuellt fall så ska villkoret avseende ljud innehållas. 
 
En ljudberäkning för totalhöjden 220 meter har tagits fram och kommer att redovisas i sin 
helhet i kommande miljökonsekvensbeskrivning. I figur 5 visas resultatet från 
ljudberäkningen. Linjen påvisar att tillåten ljudnivå enligt gällande villkor för närmaste 
bostäder innehålls. Någon förändrad påverkan avseende ljud kommer således inte 
förekomma vid planerad ändring. 
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Figur 5. En ljudberäkning har genomförts för ny layout med sex vindkraftverk med en totalhöjd om 220 meter. Grön 
linje redovisar resultatet för värdet 40 dB(A). 40 dB(A) är det begränsningsvärde vid närmaste bostadshus som 
villkoren föreskriver. 
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3.3 Skuggor och reflexer 
Liksom för ljud så medför en ansökan om ändringstillstånd ingen förändring när det gäller 
villkoren för tillåten påverkan från skuggor. Villkoret anger att skuggpåverkan får ske 
maximalt åtta timmar per år och 30 minuter per dygn vid ett fritids- eller bostadshus 
uteplats. 
 
Den preliminära bedömningen är att några bostadspunkter sannolikt kommer att exponeras 
för en högre skuggbildning jämfört med lägre vindkraftverk. Samtidigt bedöms färre punkter 
totalt att bli berörda därför att antal vindkraftverk är färre jämfört med vad tillståndet 
medger. Genom att utrusta vindkraftverken med s.k. skuggautomatik, kan det säkerställas 
att villkoren kan innehållas. Tekniken innebär att vindkraftverket tillfälligt stängs av då 
skuggor utgör ett problem vid närliggande bostäder. Vindkraftverken är utrustade med 
antireflexbehandlade blad och bedöms därmed inte orsaka några reflexer. 
 
En skuggberäkning för totalhöjden 220 meter har tagits fram och kommer att redovisas i sin 
helhet i kommande miljökonsekvensbeskrivning. I figur 6 visas resultatet från 
skuggberäkningen, linjen påvisar skugglinjer för maximalt åtta timmar per år.  
 
3.4 Hinderbelysning 
Kraven på hinderbelysning som föreligger Vindpark Rosenholm kvarstår. Kraven anger att 
vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 meter ska förses med högintensivt vitt 
blinkande ljus, i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. Således förblir markeringen av 
vindkraftverken i Vindpark Rosenholm densamma vid 220 meters totalhöjd som för gällande 
tillstånd. 
 
3.5 Landskapsbild 
En påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild är ofrånkomlig vid en 
etablering av vindkraft, oavsett vilken typ av landskap etableringen sker inom och hur stora 
verken är. Graden av påverkan är dock beroende av den landskapsbild som råder i området 
där etableringen genomförs, samt vilken tålighet landskapet har för förändringar. 
Högre verk innebär oundvikligen att vindkraftverken också blir desto mer synligare på 
avstånd. Detta behövs dock ställas i kontrast till att antal vindkraftverk samtidigt minskar. 
En siktanalys kommer att genomföras inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. Likaså 
kommer fotomontage att uppdateras med vindkraftverk som har en totalhöjd om 220 
meter. I miljökonsekvensensbeskrivningen kommer således en genomgående analys och 
jämförelse göras avseende landskapsbildspåverkan för ansökan om ändringstillstånd kontra 
befintligt tillstånd. 
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Figur 6. Resultatet från genomförd skuggberäkning för ny layout med sex vindkraftverk med totalhöjden 220 meter. 
Blå tjockare linje påvisar resultatet för förväntade skuggor om 8 timmar  per år.  
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3.6 Rekreation och friluftsliv 
Under byggnation av vindparken kommer området att utgöra en byggarbetsplats och 
därmed kan framkomligheten komma att tillfälligt begränsas. Detta är oberoende vilken 
totalhöjd vindkraftverken har. Under denna tid förväntas buller från till exempel transporter 
och anläggningsarbeten utgöra en betydande faktor. Detta är alltså en tillfällig åtgärd och 
under vindparkens drifttid kommer området kunna nyttjas för rekreation och friluftsliv utan 
begränsningar. 
 
3.7 Kemikalier 
Ett högre verk kan innebära att vindkraftverken har en större generator, vilket kan medföra 
en större mängd olja. Det är det slutliga valet av fabrikat och modell som avgör mängden 
kemikalier som finns i respektive vindkraftverk. Oavsett val av modell och storlek på 
generatorn kommer kemiska produkter och avfall hanteras i enlighet med de villkor som 
gällande tillstånd föreskriver. 
 
3.8 Naturmiljö 
Layouten omfattar sex vindkraftverk med totalhöjden 220 meter. Högre verk bedöms inte påverka 
naturmiljön. Minskat antal verk innebär dock ett något mindre markanspråk vilket bedöms ge en 
mindre påverkan. I figur 6 redovisas riksintressen och områdesskyddad naturmiljö i närheten av 
vindparken. Platsens lämplighet för vindkraft i förhållande till fladdermöss, fågel och övrigt djurliv 
har prövats i tidigare tillståndsprövning. Dock kan högre verk innebära en högre kollisionsrisk för 
fågel och fladdermöss, med hänsyn till att vindkraftverkens svepyta ökar. Detta måste samtidigt 
kontrasteras mot att antalet verk minskar. 
 
3.9 Kulturmiljö 
Inom Vindpark Rosenholm finns flertalet fornlämningar och fornlämningsmiljöer tillsammans med 
övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa utgörs framför allt av fossila åkerlämningar.  I enighet 
med gällande tillstånd kommer intrång i fornlämningar kommer erforderliga tillstånd sökas enligt 
Kulturmiljölagen (ansökan om ingrepp i fornlämning). Se figur 7.  
 
Vindkraftverkens storlek innebär att de blir mer synligare på ett större avstånd och att den 
visuella påverkan från närliggande kulturmiljöer kan komma att påverkas, detta kommer 
utredas vidare i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
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Figur 7. Riksintressen och skyddade naturmiljöer inom Vindpark Rosenholm. 
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Figur 8. Kartan påvisar kulturmiljölämningar inom Vindpark Rosenholm och i dess omnejd. Två av de föreslagna 
verksplaceringarna hamnar i konflikt med två fornlämningsmiljöer. Eventuella konflikter med fornlämningsmiljöer 
har berörts av tidigare tillsansökan. Stena Renewable avser att söka erforderliga tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 
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3.10 Kumulativa effekter 
Med begreppet kumulativa effekter avses hur vindparken tillsammans med andra pågående 
och framtida verksamheter/åtgärder påverkar miljön. De kumulativa effekterna begränsas i 
aktuellt fall till hur Vindpark Rosenholm, och en ökad totalhöjd av vindkraftverken, 
tillsammans med andra vindkraftsetableringar i omnejd påverkar miljö och landskap. 
 
Flertalet vindkraftsprojekt är under projektering, har erhållit tillstånd och är uppförda inom 
Uppvidinge kommun med omnejd. I nuläget pågår en utredning av vilken status de 
närliggande projekten inom en mils radie har och en uppdaterad karta ska tas fram i vidare 
arbete. En djupgående analys av kumulativa effekter kommer att genomföras i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Närmaste närliggande större vindkraftsetableringar är Horshaga och Älmedal som också 
projekteras av Stena Renewable. Älmedal erhöll miljötillstånd för nio vindkraftverk den 12 
april 2018, som fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt (M 1238–18). 
Horshaga erhöll miljötillstånd för elva vindkraftverk 2016 som fastställdes av MÖD. Liksom 
för Rosenholm ansökte Stena Renewable om ändringstillstånd för en höjning av totalhöjd 
från 200 meter till 220 meter för båda vindparkerna under 2019. Ansökan avvisades av 
miljöprövningsdelegationen den 28 maj 2019, men återförvisades till 
miljöprövningsdelegationen av mark och miljödomstolen den 21 oktober 2020 för fortsatt 
prövning.  
 
Några kumulativa effekter med negativa konsekvenser avseende ljud- och skuggor till följd 
av en ökad totalhöjd bedöms preliminärt inte uppkomma. Detta med hänsyn till att gällande 
tillstånd reglerar vindparkens ljud- och skuggpåverkan i villkoren. 
 
Däremot bedöms kumulativa effekter med avseende aspekten landskapsbild uppkomma, 
med hänsyn till att vindkraftverken kommer att vara synliga på ett längre avstånd. Detta 
måste samtidigt vägas mot att det sammantaget blir färre vindkraftverk i Rosenholm inom 
ramen för planerat ändringstillståndet. Inför kommande miljökonsekvensbeskrivning 
kommer en siktanalys och fotomontage att tas fram för att påvisa kumulativa effekter. 
 
Positiva kumulativa effekter kan uppstå i form av till exempel samordningsvinster gällande 
elanslutning och transport av material. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Vindpark Rosenholm 
   3 februari 2021 
 

 
 

23 

4. Fortsatt arbete 
 
4.1 Tidplan 
 
Efter avslutat samrådsförfarande med myndigheter, enskilda och allmänhet kommer arbetet 
med ansökan om ändringstillstånd inklusive miljökonsekvensbeskrivning att slutföras. 
Ansökan är planerad att lämnas in i första halvan av 2021. 
För information om hur du lämnar ett samrådsyttrande avseende planerad ändring, se 
avsnitt 1.4. 


