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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om påverkan från vindkraftverk i form av 
ljud, skuggor och förändrad landskapsbild med målsättningen att förbättra tillförlitlighet och 
relevans för de metoder och riktlinjer som används för beräkning och bedömning av 
störningar från vindkraftverk i samband med tillståndsprövning. Syftet har också varit att 
belysa om det finns andra faktorer som avgör om vindkraftverk är störande eller inte. 
Projektet omfattar dels en granskning av de bedömningsmetoder och riktlinjer som används i 
Sverige och andra länder, dels fallstudier av hur en vindkraftsetablering påverkar de när-
boende genom t ex ljud, roterande skuggor, visuell påverkan och andra faktorer. Den 
sistnämnda fallstudien redovisas i föreliggande rapport.  
 
Tre olika vindkraftsområden på Gotland har valts ut för fallstudier; A) När, B) Klintehamn, 
C) Näsudden. Endast de personer som bor i omedelbar närhet till vindkraftverk har inter-
vjuats. I När alla som bor inom 1100 meter från två stora vindkraftverk, i Klintehamn ett urval 
av dem som bor OSO om vindkraftverken och som får skuggor från vindkraftverken när solen 
går ner och på Näsudden de hushåll som finns ute bland vindkraftverken på själva udden. 
Sammanlagt har 94 personer i 69 hushåll intervjuats.  
 
Med tanke på att alla som intervjuats bor som nära grannar till vindkraftverk, så är de stör-
ningar som framkommit förvånansvärt små. Av alla intervjuade blir 85 procent inte störda av 
ljud från vindkraftverken de har omkring sig. När det gäller skuggor är andelen som inte störs 
ännu högre, 94 procent. Vidare är det ytterst få på Näsudden, där det står 81 vindkraftverk, 
som anser att deras utsikt störs av detta; 13 %. Av alla intervjuade i de tre områdena anser 89 
procent att deras utsikt inte blivit störd av vindkraftverk.  
 
Acceptansen för vindkraft hos de människor som bor i deras omedelbara närhet är alltså 
mycket hög. Det går dock att minska störningarna ytterligare, om de riktvärden som finns 
idag följs, vilket förutsätter att såväl projektörer som tillståndsprövande instanser bättre kan 
bedöma varje enskilt fall utifrån de beräkningar som utförts, vilket kräver såväl erfarenhet 
som speciella fackkunskaper. 
 

Resultat av fallstudie 
Ljud. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan beräknad ljudnivå och störning av 
rotorbladsljud. Totalt sammantaget för alla områden stördes 12 % av respondenterna med en 
beräknad ljudnivå under 40 dBA av ljud. Störst andel stördes i När, vilket sannolikt beror på 
bostädernas placering i förhållande till förhärskande vindriktning etc. Av de respondenter som 
hade en beräknad ljudnivå över 40 dBA stördes 44 procent ganska mycket eller mycket av 
rotorbladsljud från vindkraftverk. Allt detta pekar på att 40 dBA är en rimlig gräns att 
använda som riktlinje.    
 
Skuggor. Trots att ingen av respondenterna i Klintehamn enligt beräkning av skuggor på 
fasad, värsta fall, får mer än 30 skuggtimmar/år och maximalt 30 minuter/dag har 24 % angett 
att de störs ganska mycket eller mycket av skuggor. På Näsudden fick ca 17 % av respon-
denterna enligt beräkning mer än 30 skuggtimmar/år (fasad, värsta fall) men enbart 4 % 
stördes ganska mycket eller mycket av skuggor. I När var ingen störd av skuggor. En möjlig 
förklaring till att så många är störda av skuggor i Klintehamn kan vara att huvuddelen av 
respondenterna bor ostsydost om verken vilket enligt beräkningarna resulterar i att de flesta 
(ca 90 % av respondenterna) får skuggor kvällstid under april-september.  
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På Näsudden får ca hälften av respondenterna skuggor kvällstid medan den andra hälften får 
skuggorna på morgonen eller mitt på dagen. För de respondenter som inte störs trots lång 
beräknad skuggtid infaller skuggorna främst på morgonen eller vintertid. För de respondenter 
som störs trots kort beräknad skuggtid inträffar skuggorna kvällstid. I När får ingen respon-
dent skuggor under sommarkvällar. Detta kan tyda på att det är viktigare när på dygnet och 
året skuggor uppstår, än hur lång skuggtiden maximalt beräknas bli. 
 
På Näsudden finns inget som helst samband mellan beräknad skuggtid och angiven störning. 
Däremot finns ett måttligt-starkt samband mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och 
angiven störning av skuggor. Detta kan tyda på att den geometriska beräkningsmodellen för 
skuggtid inte är tillförlitlig när det rör sig om ett flertal verk som står på långt avstånd från 
aktuell bostad, eftersom skuggtiden för verk på långt avstånd inkluderas trots att skuggan 
enligt en tysk studie inte når längre än ca 1 km (Freund 2002).  
 
Eftersom en ny riktlinje om att skuggtiden ska beräknas på tomt istället för fönster har införts 
enligt Boverkets handbok (Boverket 2003) har skuggtiden i Klintehamn beräknats dels på 
tomt, dels på fasad. Det finns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan skugg-
minuter/dag på fasad och angiven störning. Mellan skuggminuter/dag på tomt och störning 
finns inget samband. Beräkning av skuggtid på tomt istället för fasad ger i genomsnitt ca 3 
gånger längre skuggtid. Att införa en ny riktlinje om att tiden ska beräknas på tomt utan att 
justera gränsen för hur lång skuggtid som kan accepteras är i det perspektivet inte rimligt.  
 
Visuell påverkan. I alla tre områden är det mycket få som uppger att de störs av förändrad 
utsikt p g a vindkraften. På Näsudden störs ca 6 % mycket av förändrad utsikt medan ingen 
störs mycket av förändrad utsikt i Klintehamn eller När. 
 
Avstånd. På ett avstånd till närmaste vindkraftverk större än 750 meter stördes endast 3-5 % 
av ljud, ingen stördes av skuggor och endast en av samtliga respondenter i alla områden 
stördes av förändrad utsikt.  
 
Andra faktorer. I När och Klintehamn finns ett statistiskt signifikant samband mellan in-
ställning till vindkraft i detta fall och störning av ljud respektive skuggor. På Näsudden finns 
ett statistiskt signifikant samband mellan generell inställning till vindkraft och störning av 
ljud. I alla områden fanns ett signifikant samband mellan inställning i detta fall och störning 
av förändrad utsikt. Det finns således anledning att tro att de som är positivt inställda till 
vindkraft inte störs på samma sätt som de som har en negativ inställning, men förklaringen 
kan lika gärna vara den omvända d v s att de som inte blir störda inte heller blir negativt 
inställda till vindkraft. Vad som är orsak och verkan går inte att fastställa utifrån föreliggande 
studie. 
 
I När fanns ingen signifikant skillnad i inställning mellan permanent och fritidsboende medan 
det på Näsudden fanns en stor skillnad då 58 % av de fritidsboende var negativt inställda 
jämfört med 9 % av de permanentboende. Såväl i När som på Näsudden har en del av 
respondenterna ekonomiska fördelar av vindkraftverken i form av ägarskap eller markarrende. 
Det finns dock ingen signifikant skillnad i graden av störning mellan de som har ekonomiska 
fördelar av vindkraften och de som inte har det. 
 
Ett problem som framkommit vid intervjuerna är att de rekommenderade minimiavstånd som 
finns i vissa kommuner, t.ex. på Gotland, (1000 meter med möjlighet att minska det till 500 m 
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vid speciella förutsättningar) leder till att möjligheterna för markägare nära vindkraftverk att 
få bygglov på sin mark begränsas. Ett annat problem har visat sig vara att om en markägare 
upplåter mark för vindkraftverk nära en fastighetsgräns, hindras grannen från att arrendera ut 
sin mark för vindkraftverk, eftersom verken måste stå på ett visst avstånd från varandra. Det 
problemet kan lösas genom att man får markersättning för ett vindkraftverks vindfångst-
område (dvs. en cirkel med en radie av 2,5 rotordiametrar; 100-200 meter) i stället för de 
kvadratmetrar där verket står.  
 
Vid intervjuerna framkommer även att vindkraften för med sig en del positiva faktorer 
exempelvis bättre vägar, ekonomiska fördelar i form av markarrende och att man ser 
vindkraftverken som landmärke i omgivningen. 
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ABSTRACT 
The aim of this project has been to get more knowledge about the impact of noise, shadows 
and on the view of the landscape from wind turbines. Further to be able to increase the 
reliability and relevance of the methods used to calculate and evaluate nuisances from wind 
turbines in applications for windpower development. We have also tried to find other factors 
that can play a role for the evaluation of wind turbines, if they will be considered as a 
nuisance or not. The research has focused on a critical review of the methods and regulations 
that are used in Sweden and other countries, and case studies to find out how people living 
neighbors with wind turbines will be affected by noise, rotating shadows, visual intrusion and 
other factors. This report includes the case studies of wind turbine areas at Gotland.  
 
Three different areas on the island Gotland in the Baltic Sea, with wind turbines in the close 
neighborhood, were chosen for case studies: A) När, B) Klintehamn, C) Näsudden. In these 
places only persons who live close to wind turbines have been interviewed; in När all who 
live within 1100 meters from two large wind turbines, in Klintehamn a sample of those who 
live ESE of the turbines and get shadow flicker from them during sunset, and on Näsudden 
those households that live in the middle of a large wind farm with 81 turbines. In total 94 
persons in 69 households have been interviewed.   
 
Considering that all persons that have been interviewed live close to wind turbines, the 
nuisance reported are surprisingly small. Very few of them are annoyed by noise, shadows or 
consider that their view of the surrounding landscape has been destroyed. Of the total number 
of persons interviewed, 85 percent are not annoyed by noise from the wind turbines around 
their homes. For rotating shadows the share of not annoyed is even bigger; 94 percent. Quite 
few of the person living at Näsudden, where there are 81 wind turbines on line, think  that 
their view of the surrounding landscape has been negatively affected by this; 13 percent. Of 
all persons in all three areas, 89 percent are of the opinion that their view has not been 
annoyed by wind turbines.  
 
The acceptance of windpower among people living as close neighbors is quite high. However, 
the nuisance and annoyance can be reduced further, if the recommended values for noise 
immission etc are applied correctly. To do that the ability of project developers and 
authorities that grant permissions to evaluate the calculated immissions has to be raised, since 
specialist competence and experience is necessary to do predictions of actual immissions from 
the models used for calculations.  
  
Results from case study 
Noise. There is a statistically significant connection between calculated noise immission and 
annoyance from aerodynamic noise. In total for all areas 12 % of the respondents with an 
immission of < 40 dBA were annoyed by noise. The largest share of annoyance was found in 
När. This is probably due to the location of the houses in relation to the predominant wind 
direction, etc. Of respondents with a calculated noise immission over 40 dBA, 44 percent 
were rather or much annoyed by aerodynamic noise from wind turbines. This point to that 40 
dBA is a reasonable recommendation for noise immission.     
 
Shadows. Although none of the respondents in Klintehamn according to calculations of 
shadows on the facade, in the worst case, has more than 30 hours/year and a maximum of 30 
minutes/day 24 % are rather or much annoyed by shadows. On Näsudden 17 % of the 
respondents had according to calculations more than 30 hours/year (facade, worst case) but 
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only 4 % are rather or much annoyed by shadows. In När nobody was annoyed by shadows. 
One possible explanation that so many in Klintehamn are annoyed by shadows, could be that 
most of the respondents live east south east of the turbines, and will get shadow flicker in the 
evenings during the period April to September (90 % of the respondents), that is when the 
shadows are most intensive and most people are at home. On Näsudden half of the 
respondents get shadows in the evening, while the rest get shadows in the morning or in the 
middle of the day. Respondents that are not annoyed by shadows although they have a large 
shadow impact, these appear in the morning or during winter. Respondents that are annoyed 
although the shadow impact is small, the shadows appear in the evening. In När no 
respondent gets shadows during summer evenings. The conclusion from this is that it is more 
important at what time of the day and the year shadows have an impact, than the total 
calculated time in hours a year of shadow impact.  
 
On Näsudden there is no connection between calculated duration of shadow impact and 
annoyance. There is however a moderate-strong connection between the distance to the 
closest turbine and annoyance from shadows. This could indicate that the geometrical model 
for shadow impact calculation is not accurate when there are several turbines at large 
distances from a building, since the shadow impact from distant turbines are included, 
although the shadows, according to a recent study, have a maximum extension of 
approximately 1 km (Freund 2002).  
 
Since a new rule about calculation of shadow impact, which states that the calculation should 
be made for the building lot (garden), instead of window, has been introduced by the Swedish 
building authority (Boverket), the time for shadow impact in Klintehamn has been calculated 
for both lot and façade. There is a statistically significant moderate connection between 
shadow minutes/day on facade and annoyance. There was no connection between minutes/day 
on lot and annoyance. The calculated time for shadow flicker on lot instead of facade is 
approximately 3 times longer. To introduce a new rule about calculation for lot without a 
simultaneous change of recommended duration of shadow impact does not seem reasonable.  
 
Visual impact. In all three areas very few respondents consider themselves annoyed by the 
change of views due to wind turbines. On Näsudden 6 % are much annoyed by the changed 
view, while in Klintehamn and När nobody is much annoyed by this.  
 
Distance. On a distance to the closest wind turbine of more than 750 meters only 3-5 % were 
annoyed by noise, nobody was disturbed by shadows and only one of all respondents was 
annoyed by having wind turbines in view. 
  
Other factors. In När and Klintehamn there is a statistically significant connection between 
the attitude to windpower in this case (i.e. to the turbines standing in their neighborhood) and 
annoyance from noise and shadows respectively. On Näsudden there is a statistically 
significant connection between general attitude to windpower and annoyance from noise. In 
all areas there is a significant connection between attitude in this case, and annoyance from 
changed view (visual impact). This could suggest that those who have a positive attitude to 
windpower will not be annoyed in the same way as those who have a negative attitude. It 
could however also be the other way around, those who are not annoyed will not have a 
negative attitude. It is not possible to find out the relation between cause and effect from this 
study. 
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The recommended minimum distances between wind turbines and houses that some 
communities have introduced, for example on Gotland (minimum 1000 meters as a general 
recommendation, but with an option to reduce it to 500 meters if circumstances allow this), 
creates limitations for landowners to use their land close to wind turbines. Another factor that 
was found was that a landowner who has a wind turbine installed close to the border to his 
neighbors land, limits the neighbors opportunity to erect a turbine on his land, since there 
must be a minimum distance between turbines. This problem can be solved by defining the 
area used by a turbine as it’s wind catchment area (a circle with a radius of 2,5 rotor 
diameters), instead of only the few square meters where the foundation is located.  
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1 INLEDNING 
Vindkraftutbyggnad ger en positiv effekt på miljön genom att vindkraft kan ersätta andra mer 
miljöbelastande energikällor såsom fossila bränslen och kärnkraft. Det finns ett nationellt 
planeringsmål för vindkraft på 10 TWh till år 2015. I takt med att kunskapen om Sveriges 
vindenergiresurser och storleken på verken ökar kan vindkraft komma att utgöra en av flera 
energikällor som blir avgörande för omställningen till förnyelsebara energikällor i Sverige. 
Vid en utbyggnad är det naturligtvis viktigt att metoder och riktlinjer för bedömning av 
vindkraftens miljöpåverkan är så rättvisande som möjligt. Hur väl det svenska riktvärdet för 
ljud (40 dBA) stämmer överens med risken att bli störd har undersökts i föreliggande 
fallstudie. 
 
Hur roterande skuggor från vindkraftverk bäst beräknas och bedöms samt hur dessa stör 
närboende till vindkraftverk är relativt okänt. I Boverkets handbok Planering och prövning av 
vindkraftsanläggningar (Boverket 2003) införs en ny riktlinje om att skuggbildning inte ska 
beräknas på fönster utan att beräkningen ska omfatta hela tomten. Om roterande skuggor stör 
närboende samt hur den nya riktlinjen stämmer överens med risken att bli störd har 
undersökts i denna studie. 
 
Bland annat i den statliga utredningen Rätt plats för vindkraften (SOU 1999:75, del 2) har ett 
omfattande arbete genomförts för att ta fram underlag för hur vindkraftverk kan placeras in i 
olika landskapstyper. I denna utredning har man dock inte tagit hänsyn till eller föreslagit 
några normer för hur vindkraftverkens synlighet ska bedömas. Man konstaterar dock att 
”entydiga och allmängiltiga kriterier för anpassning till landskapet kan aldrig fastställas” utan 
man måste alltid göra en bedömning utifrån lokala förhållanden. I föreliggande studie har 
förhållandet mellan avstånd från en bostad till närmaste vindkraftverk och risken att bli störd 
analyserats. 

2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om påverkan från vindkraftverk i form av 
ljud, skuggor och förändrad landskapsbild med målsättningen att förbättra tillförlitlighet och 
relevans för de metoder och riktlinjer som används för beräkning och bedömning av 
störningar från vindkraftverk i samband med tillståndsprövning. Syftet har också varit att 
belysa om det finns andra faktorer som avgör om vindkraftverk är störande eller inte. 
Projektet omfattar dels en granskning av de bedömningsmetoder och riktlinjer som används i 
Sverige och andra länder, dels fallstudier av hur en vindkraftsetablering påverkar de när-
boende genom t ex ljud, roterande skuggor, visuell påverkan och andra faktorer. Konkreta mål 
för projektet har varit att: 
 
• Granska och utvärdera de metoder som används för bedömning av ljud, skuggor och 

visuell påverkan vid tillståndsprövning i Sverige i dagsläget.  
• Jämföra svenska beräkningsmetoder och praxis med andra länders metoder och analysera 

grunden till varför metoderna skiljer sig åt. 
• Ge förslag på hur regelverk och beräkningsmetoder för ljud, skuggor och visuell påverkan 

kan förbättras. 
• Genomföra fallstudier av hur vindkraftverk påverkar de närboende genom ljud, roterande 

skuggor, visuell påverkan och andra faktorer.  
• Jämföra resultatet av fallstudien med teoretiska beräkningar för ljud, skuggor, etc. för 

respektive område enligt gällande beräkningsmetoder. 
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Resultatet är uppdelad i två rapporter; Vindkraftens miljöpåverkan - Utvärdering av regelverk 
och bedömningsmetoder samt Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljö. I föreliggande 
rapport redovisas fallstudien gällande miljöpåverkan från vindkraftverk i form av ljud, 
skuggor, visuell påverkan och andra faktorer i boendemiljö.  

3 METOD 
Fallstudier har genomförts för att undersöka hur boende i närheten av vindkraftverk påverkas 
av ljud, roterande skuggor, förändrad landskapsbild och andra faktorer. Målet med studien är 
att utvärdera vilka konsekvenser en vindkraftsetablering ger för de närboende och hur väl de 
modeller som används för bedömning av störningar från vindkraftverk speglar de verkliga 
störningar som uppstår.  
 
Eftersom det är fråga om hur människor uppfattar en vindkraftsetablering är det inte 
meningsfullt att göra tekniska mätningar av de faktorer (ljud, skuggor, etc.) som kan upplevas 
som störande. Istället har kvalitativa öppna intervjuer genomförts med de närboende för att 
öka kunskapen om hur människor påverkas av en vindkraftsetablering. Intervjuformen har 
valts för att den ger bättre möjlighet att fånga upp problem som inte är kända på förhand än en 
surveyundersökning, se vidare avsnitt 3.2. Teoretiska beräkningar av ljudutbredning och 
roterande skuggor har genomförts enligt gällande metod för de fastigheter som är aktuella 
med hjälp av programmet WindPRO 2.4. Resultatet av intervjuerna har sedan jämförts med 
resultatet av de teoretiska beräkningarna för att analysera hur väl gällande bedömnings-
metoder och riktvärden stämmer överens med den störning som de närboende upplever, se 
kapitel 4.  
 

3.1 Fallbeskrivning 
Tre olika vindkraftsområden på Gotland har valts ut för fallstudier; A) När, B) Klintehamn, 
C) Näsudden. Fallen representerar tre typer av vindkraftsetableringar; A) ett fåtal verk på 
landsbygden, B) vindkraftverk i anslutning till industriområde och tätbebyggelse samt C) ett 
större vindkraftsområde på landsbygden som närmast kan jämföras med en mycket stor 
vindkraftspark. Fallen representerar olika typer av vindkraftsanläggningar på land i ett öppet 
landskap, d.v.s. den typ av vindkraftsanläggningar som är vanligast i Sverige i dagsläget. 
Vindkraft till havs och i fjällen inkluderas inte i studien. 
 
3.1.1 När 

När är en socken på sydöstra Gotland med utpräglad jordbrukskaraktär och ett öppet landskap 
med en befolkning på ca 480 personer. I området finns två grupper med vindkraftverk. Den 
första, som består av tre 150 kW verk byggdes 1992-93. De står vid kusten strax ovanför 
Närshamn och ägs och drivs av en lokal samfällighetsförening, Närvind. Den andra gruppen 
består av två Vestas 600 kW-verk som togs i drift 1996. De står alldeles intill vägen mellan 
Burs och Närshamn och det är denna grupp som inkluderats i studien, se karta i bilaga 3.1. 
Verken är av typ Vestas V-44, 600 kW med 50 meters tornhöjd, rotordiameter 44 m och ljud-
emission 100 dBA. I området finns jordbruksfastigheter, permanent- och fritidsboende. Som 
norm för urval av hushåll för intervju användes ”alla hushåll inom en radie av 1100 meter från 
närmaste vindkraftverk”. Inom detta område finns 25 hushåll varav ca 50 % är lönearbetare, 
25 % lantbrukare och 25 % pensionärer. 
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3.1.2 Klintehamn 

Klintehamn är ett samhälle på Gotlands västra kust, ca tre mil söder om Visby med en 
befolkning på ca 1660 personer. I den västra delen av samhället finns en hamn och ett 
industriområde med ett sågverk och Lantmännens anläggningar med bl a en hög silo, se karta 
i bilaga 3.2. Längst ut på piren i hamnen har Lantmännen 1994 uppfört ett vindkraftverk av 
typ Windworld W3700, 490 kW med 41 meters tornhöjd, rotordiameter 37 m och ljud-
emission 99 dBA. Längre in på piren närmare samhället står sågverkets vindkraftverk av typ 
Enercon E-40, 500 kW med 50 meters tornhöjd, rotordiameter 40 meter och ljudemission 98,5 
dBA som togs i drift 1997. Klintehamn har främst valts ut för att studera hur skuggor 
påverkar de närboende och som norm för urval av hushåll för intervju användes därför ”alla 
fastigheter som enligt beräkning får mer än 10 timmar teoretisk skuggtid per år, samt 
ytterligare fem fastigheter längs med kustvägen som beräknas få mindre än 10 timmars 
teoretisk skuggtid per år”. I detta område finns 18 hushåll varav ca 80 % är lönearbetare och 
20 % pensionärer. Industrifastigheter har inte inkluderats.  
 
3.1.3 Näsudden 

Näsudden ligger på Gotlands sydvästra kust och är Sveriges vindkrafttätaste område.  
Landskapet är öppet och området består av betesmark samt impediment. Vattenfall använder 
Näsudden som försöksområde för vindkraft och uppförde 1983 den första prototypen, 
Näsudden I. Under 1980-talet besökte 10 000-tals turister Näsudden för att titta på detta 
gigantiska verk, som på sikt skulle kunna klara oss ur energikrisen och producera elkraft utan 
att orsaka miljöfarliga utsläpp eller hälsofarliga avfallsprodukter. Under 1990-talet utvidgade 
Vattenfall sin verksamhet på Näsudden. En ny stor 3 MW turbin – Näsudden II - installerades 
på samma betongtorn som hade använts till Näsudden I. Denna nya turbin med 80 meters 
rotordiameter satte snart ett nytt världsrekord för elproduktion med ett enstaka vindkraftverk.   
Under 1990-talet började Vattenfall också engagera sig i den kommersiella utvecklingen av 
vindkraft och utökade sitt innehav med ett antal kommersiella standardverk från Danmark och 
Tyskland. Vindkompaniet i Hemse byggde Sveriges första havsbaserade vindkraftsan-
läggning, Bockstigen, strax utanför Näsudden. Idag används området även av andra 
vindkraftsägare, bl a vindkraftskooperativ, och det finns ca 81 vindkraftverk på Näsudden.  
 
I föreliggande studie har 80 verk från 150 kW till 3 MW inkluderats, huvuddelen av verken är 
dock mindre än 1 MW, se projektdata i bilaga 3.3. Som norm för urval av hushåll användes 
”alla fastigheter som ligger på udden söder om en tänkt linje från Grundården i väster till 
Bursviken i sydost”, se karta i bilaga 3.3. Inom detta område finns 38 hushåll varav ca 40 % 
lönearbetare, 30 % lantbrukare och 30 % pensionärer. 

3.2 Intervjuer 
Underlaget i fallstudierna utgörs av intervjuer och observationer på plats. Urval av hushåll för 
intervju har skett på olika sätt för respektive område, se Fallbeskrivning i avsnitt 3.1 ovan. 
Kontaktuppgifter för de utvalda hushållen har inhämtats från Lantmäteriets fastighetsregister. 
Intervju har skett med en eller flera personer i varje hushåll, totalt har 94 personer i 69 hushåll 
deltagit i intervju. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en öppen fråga: ”Berätta om 
vindkraft!” och respondenten har därefter fritt fått framföra sina synpunkter med avbrott 
endast för korta följdfrågor från intervjuaren, för att minimera risken för ledande frågor.  
 
I slutet av intervjun har några strukturerade frågor angående störningar från vindkraft i form 
av ljud, skuggor och förändrad utsikt fyllts i. Frågorna är utformade på samma sätt som i 
studien Störningar från vindkraft, undersökning bland människor boende i närheten av 
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vindkraftverk (Pedersen, E. och K. Persson Waye. 2002.) för att möjliggöra jämförelser, se 
bilaga 3.4. Huruvida vindkraftverk är synliga från tomten har observerats på plats. Inter-
vjuerna har genomförts i respondentens hem med undantag för sex intervjuer som genomförts 
per telefon efter önskemål från respondenten. Respondenterna har fått skriftlig information 
om syftet med studien och om att svaren avidentifieras i rapporten, se bilaga 3.5. Varje res-
pondent kommer att erhålla en sammanfattning av rapporten som återkoppling. 

3.3 Beräkningar 
I detta avsnitt beskrivs hur bestämning av ljudnivå, skuggtid, avstånd och riktning till 
vindkraftverken i de olika områdena har genomförts. 
 
3.3.1 Ljudutbredning 

Teoretiska beräkningar av ljudnivå vid varje fastighet som valts ut för intervju har skett med 
hjälp av datorprogrammet WindPRO 2.4. Fastigheternas placering har bestämts med hjälp av 
Lantmäteriets karta skala 1:5000. Den svenska metoden för beräkning av ljudutbredning som 
rekommenderas i Ljud från landbaserade vindkraftverk (Naturvårdsverket. 2001.) förutsätter i 
datorprogrammet att uppmätta oktavbandsvärden finns för varje vindkraftverk vid beräkning 
av ljudutbredning på avstånd över 1000 meter. Eftersom detta saknas för flertalet studerade 
verk har den danska metoden baserad på Bekendtgoerelse nr. 304 af 14. maj 91 från Danska 
Miljöstyrelsen använts.  
 
Den danska metoden överensstämmer i princip med den svenska metoden på avstånd under 
1000 meter, förutom att ljudeffektnivån inte är korrigerad i förhållande till terrängens 
beskaffenhet (LWA, korr.). Då terrängen i de studerade områdena till största del motsvarar den 
typ av terräng som förutsätts vid bestämning av ljuddata för ett vindkraftverk (öppen och slät) 
påverkar inte detta resultatet av beräkningarna signifikant. Kontrollberäkningar visar på en 
skillnad i beräkningsresultat på max 0,1 dBA.  
 
Ljudeffektnivå för respektive vindkraftverk har hämtats från den databas över vindkraftverk 
som finns i datorprogrammet WindPRO. Inget av de studerade vindkraftverken uppges alstra 
rena toner.  
 
3.3.2 Skuggor 

Teoretiska beräkningar av den geometriskt maximalt möjliga skuggeffekten vid varje 
fastighet som valts ut för intervju har genomförts med hjälp av datorprogrammet WindPRO 
2.4. Fastigheternas placering har bestämts med hjälp av Lantmäteriets karta skala 1:5000. 
Beräkningarna har genomförts utifrån ”värsta fall” med antagande om att solen skiner från 
soluppgång till solnedgång, rotorplanet alltid är vinkelrätt mot linjen mellan vindkraftverket 
och solen och vindkraftverket alltid är i drift. Minsta solhöjd över marken för påverkan har 
angivits till 3º och beräkning har bara genomförts då mer än 20 % av solytan täcks av rotor-
bladen. Beräkningarna har genomförts för husets hela fasad, då det inte varit möjligt att exakt 
bestämma var fönstren sitter, och alla fasader har förenklat antagits vara 10 x 5 meter med 90º 
vinkel. Resultatet anges som beräknat antal skuggtimmar per år och maximalt antal skugg-
timmar per dag. 
 
I fallet Klintehamn har dessutom motsvarande beräkning av skuggeffekten genomförts för 
hela tomten definierad som en plan yta runt bostadshuset om 50 x 50 meter. I Klintehamn har 
även förfinade beräkningar av skuggeffekten genomförts med hänsyn tagen till statistisk 
sannolikhet för den relativa solskenstiden och sannolikhet för hur lång tid verket kommer att 
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operera inom olika riktningar under ett år. Med relativ solskenstid avses medelantalet regis-
trerade solskenstimmar per månad i förhållande till antalet timmar per månad som solen varit 
över den terrestra horisonten. Den relativa solskenstiden för Visby har hämtats från SMHI:s 
statistik för år 1961-1975. Sannolikheten för verkets driftstid inom olika riktningar har 
beräknats utifrån den produktionskalkyl som genomförts för verken med hjälp av vindatlas-
metoden (WindPROs modul WAsP interface). 
 
3.3.3 Avstånd och riktning 

Mätning av avstånd mellan bostad och närmaste vindkraftverk har utförts med hjälp av 
Lantmäteriets karta skala 1:5000. Riktning från bostad till närmaste vindkraftverk har 
bestämts med en indelning i 12 stycken 30-graders intervall; N, NNO, ONV, O osv. 
 

3.4 Resultatbearbetning 
Varje intervju har spelats in på band och därefter skrivits ut ordagrant. De strukturerade 
frågorna har bearbetats för att undersöka samband mellan upplevd störning och beräknad 
ljudnivå, skuggtid samt avstånd till närmaste vindkraftverk. Den öppna frågan i intervjun har 
givit information om hur respondenterna upplever vindkraftverken. Utifrån den öppna frågan 
har ett antal kategorier utarbetats som speglar de faktorer som återkommer i flera intervjuer, 
se tabell 3-1. Materialet har sedan bearbetats för att undersöka eventuella samband mellan 
upplevd störning och de faktorer som framkommit vid kategoriseringen. 
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Tabell 3-1. Kategorier som utarbetats från intervjumaterialet. 
 
Kategori Alternativ 

 
Generell inställning till vindkraft A) Positiv B) negativ C) neutral 
Inställning till vindkraftverken i detta 
område 

A) Positiv B) negativ C) neutral 

Vindkraftverk är vackra/fula A) Vackert B) fult C) neutralt 
Negativa aspekter A) Vindkraftverken står för nära bebyggelsen. 

B) Vindkraftverken står för nära stranden. 
C) Det borde ha gjorts en plan som de boende skulle haft möjlighet 
att påverka innan verken byggdes. 
D) Vindkraftverken har lett till konflikter mellan grannar gällande 
möjlighet till markarrende och arbetstillfällen  
E) Vindkraftverken låser markanvändningen 
F) Inget kommentar 

Positiva aspekter A) Vindkraft är ett bra alternativ till fossila energikällor 
B) Vindkraftverken ger ekonomiska fördelar såsom markarrende 

och arbetstillfällen 
C) Vindkraftsutbyggnaden har gett bättre vägar i området 
D) Vindkraftverken används som landmärke 
E) Vindkraftverken används för att avläsa vindriktning etc. 
F) Ingen kommentar  

Störningsmoment utöver ljud, 
skuggor och förändrad utsikt 

A) Ställverket ger störande ljud 
B)  Inga 

Åsikter om miljöpåverkan A) Vindkraftverk går lätt att montera ned 
B) Oro för olycksrisk t ex iskast 
C) Ingen kommentar 

 
Statistiska metoder 
De statistiska analyserna har utförts med statistikprogrammet WinSTAT version 2003.1. Som 
sambandsmått mellan exponeringsnivå respektive avstånd och angiven störning har Spearman 
icke-parametrisk korrelationstest använts.  
 
För att avgöra om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan olika grupper t ex 
permanent- respektive fritidsboende har metoden Chi-square använts, med Yates korrektion i 
de fall df = 1. Svarsalternativen har i dessa fall indelats i två kategorier: störda (”störs ganska 
mycket” och ”störs mycket”) samt icke störda (”märker inte”, ”märker men störs inte” och 
”störs inte särskilt mycket”). Vid analys av skillnader i inställning har svarsalternativen delats 
in i två grupper; positiv/neutral samt negativ. Vid analys angående ekonomiska fördelar har 
respondenterna delats in i två grupper; har ekonomiska fördelar (vindkraftsägare eller 
markarrendering) respektive har ej ekonomiska fördelar. 
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4 RESULTAT FALLSTUDIE 
Respondenternas svar på de strukturerade frågorna angående störning av ljud, skuggor och 
förändrad utsikt i de tre områdena När, Klintehamn och Näsudden redovisas i avsnitt 4.1-4.3. 
Eventuella samband mellan beräknad exponeringsnivå respektive avstånd till närmaste vind-
kraftverk och upplevd störning redovisas också i anslutning till varje avsnitt.  Den öppna 
frågan i intervjun har givit information om vilken inställning respondenterna har till vindkraft 
och vilka andra faktorer som kan påverka vilket redovisas under ”Andra faktorer”. Därefter 
redovisas eventuella samband mellan respondenternas inställning till vindkraft och upplevd 
störning. 

4.1  När 
I När uppfyllde 25 hushåll normen för urval för intervju. Tre var ej anträffbara, 22 hushåll 
intervjuades således vilket motsvarar en svarsfrekvens på 88 %. I dessa 22 hushåll har totalt 
29 personer deltagit i intervju. Av de intervjuade var 48 % kvinnor och 52 % män. Andelen 
permanentboende var 62 % och fritidsboende 38 %. De flesta av de fritidsboende bor i om-
rådet mindre än 2 månader per år. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 
avstånd till närmaste vindkraftverk och boendetyp (chi2 = 2.71, df = 4, p>0.05). 
 
41 % var lönearbetare, 7 % egna företagare, 24 % lantbrukare och 28 % pensionärer. Det 
finns en statistiskt signifikant skillnad mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och yrkes-
grupp (chi2 = 19.4, df = 7, p<0.01). Samtliga pensionärer bor mer än 750 m från närmaste 
vindkraftverk. 
 
38 % ägde ett eller flera vindkraftverk och 62 % hade inga ekonomiska intressen i vindkraft. 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på avstånd till närmaste 
vindkraftverk (chi2 = 3.64, df = 4, p>0.05). Se vidare angående åldersfördelning, yrken och 
ekonomiska intressen i bilaga 4.1. 
 
 
Avstånd från närmaste vindkraftverk till respondentens bostad framgår av figur 4.1-1. 
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Figur 4.1-1. Avstånd till närmaste vindkraftverk från respondentens bostad. 
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4.1.1 Ljud 

Respondenterna indelades i sex exponeringskategorier utifrån den beräknade ljudnivån. Antal 
respondenter inom varje ljudklass redovisas i figur 4.1-2. 7 % hade en beräknad ljudnivå på 
över 40 dBA. 
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Figur 4.1-2. Antal respondenter inom varje exponeringskategori för ljud. 
 
Av figur 4.1-3 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av ljud från vindkraft-
verken. 17 % har angivit att man störs av rotorbladsljud (svarsalternativ 4-5). Ca 50 % av de 
som överhuvudtaget stördes (svarsalternativ 3-5) märkte ljud någon eller några gånger per 
månad. 15 % märkte ljud någon eller några gånger per dag. 
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Figur 4.1-3. Påverkan av ljud från rotorblad, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
 
2 av 29 respondenter (7%) stördes av ljud från maskinhus. 
 
Samband mellan exponeringsnivå och störning av ljud 
Det finns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan beräknad ljudnivå och angiven 
störning av ljud från rotorblad (Rs= 0.58, p<0.005, n = 29), se figur 4.1-4. Det finns även ett 
statistiskt signifikant måttligt samband mellan avstånd från närmaste vindkraftverk och an-
given störning av ljud (Rs= -0.52, p<0.005, n = 29). (Spearman korrelationstest). 
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Figur 4.1-4 Samvariation mellan beräknad ljudnivå och angiven påverkan av ljud 

på skalan 1-5 (märker inte – störs mycket). 
 
Sju av 27 (26 %) med en beräknad ljudnivå under 40 dBA stördes ganska mycket eller mycket 
av ljud från rotorblad, se tabell 4.1-1. 
 
Tabell 4.1-1. Samband mellan beräknad ljudnivå och störning av ljud från rotorblad. Antal 
 respondenter inom varje ljudexponeringskategori. 
 
Ljudnivå  Märker inte Märk m  Störs inte  Störs ganska  Störs mkt Totalt 
(dBA)   störs inte ssk mkt mkt     
<27,5 0 1 0 0 0 1 
27,6-30 2 7 1 0 1 11 
30,1-32,5 0 3 3 0 2 8 
32,6-35 0 2 0 0 0 2 
35,1-37,5 0 0 0 3 0 3 
37,6-40 1 0 0 1 0 2 
>40 0 0 0 1 1 2 
  3 13 4 5 4 29 
 
En person av 18 (5 %) vars bostad låg på ett avstånd från närmaste vindkraftverk på mer än 
750 m stördes ganska mycket eller mycket av ljud från rotorblad, se vidare tabell 4.1-2. 
 
Tabell 4.1-2. Samband mellan avstånd och störning av ljud från rotorblad. 
 
Avstånd Märker inte Märk m  Störs inte  Störs ganska Störs mkt Totalt 
(meter)   störs inte ssk mkt mkt     
<250 0 0 0 0 0 0 
251-500 1 0 0 2 1 4 
501-750 0 2 0 3 2 7 
751-1000 2 5 4 0 1 12 
>1000 0 6 0 0 0 6 
  3 13 4 5 4 29 
 
Inget signifikant samband fanns mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och störning av 
ljud från maskinhus. 
 

            (65) 18



4.1.2 Skuggor och ljusreflexer 

Ingen av respondenterna i När fick enligt beräkning mer än 15 skuggtimmar/år och 38 % fick 
inga skuggtimmar alls. Ingen respondent var heller störd av skuggor (alternativ 3-5), se figur 
4.1-5. 
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Figur 4.1-5. Påverkan av roterande skuggor, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
 

Ljusreflexer 
En av de 29 respondenterna märker ljusreflexer (solkatter) från vindkraftverkens rotorblad, 
men störs inte.  
 
4.1.3 Visuell påverkan 

Av figur 4.1-6 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av förändrad utsikt. 
10 % har angivit att man störs ganska mycket av förändrad utsikt. Ingen störs mycket. 
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Figur 4.1-6. Påverkan av förändrad utsikt, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
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Samband mellan exponeringsnivå och störning av förändrad utsikt 
Det finns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan avstånd från närmaste 
vindkraftverk och angiven störning av utsikt (Rs= -0.58, p<0.005, n = 29), se figur 4.1-7. 
(Spearman korrelationstest). 
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Figur 4.1-7. Samvariation mellan avstånd och angiven påverkan av utsikt på 

skalan 1-5 (märker inte - störs mycket). 
 
Ingen stördes mycket av förändrad utsikt. Ingen som bor på ett avstånd från närmaste 
vindkraftverk på mer än 750 m stördes av förändrad utsikt. 
 
Tabell 4.1-3. Samband mellan avstånd och störning av förändrad utsikt. 
 
Avstånd Märker inte Märk m störs Störs inte  Störs ganska Störs mkt Totalt 
(meter)   inte ssk mkt mkt     
<250 0 0 0 0 0 0 
251-500 1 0 1 2 0 4 
501-750 0 4 2 1 0 7 
751-1000 4 8 0 0 0 12 
>1000 3 3 0 0 0 6 
  8 15 3 3 0 29 
 

 
4.1.4 Andra faktorer 

Den öppna frågan i intervjun har givit information om vilka andra faktorer som kan påverka 
hur de boende upplever vindkraftverken (se tabell 3.1, avsnitt 3.4).  
 
Inställning 
Av den öppna intervjun framgick vilken generell inställning till vindkraft samt inställning till 
vindkraftverken i detta fall respondenten hade, vilket framgår av figur 4.1-8. Det är tydligt att 
det är skillnad mellan den generella inställningen och inställningen i detta fall. Ca 30 % var 
negativt inställda i detta fall medan ingen var negativt inställd gällande vindkraft generellt. 
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Figur 4.1-8. Respondenternas generella inställning till vindkraft respektive specifika 

inställning till vindkraft i detta fall. 
 
 
De flesta respondenter i När (86 %) ansåg att vindkraftverk är vackra eller var neutralt 
inställda, se figur 4.1-9. 
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Figur 4.1-9. Respondenternas åsikt angående om vindkraftverk är vackra, fula 

eller om det är neutralt. 
 
 

Samband mellan angiven störning och inställning 
Som hypotes vad gäller samband mellan störning och inställning har antagits att en negativ 
inställning sammanhänger med att man störs (svarsalternativ störs ganska mycket och störs 
mycket). Vad som är orsak och verkan går dock inte att fastställa utifrån föreliggande studie.   
 
Mellan generell inställning till vindkraft och störning av ljud, skuggor eller förändrad utsikt 
fanns inget direkt samband. Mellan inställning till vindkraft i detta fall och störning av ljud 
finns ett starkt samband. Alla respondenter som hade en negativ inställning stördes också av 
ljud från rotorblad, alla som var positiva eller neutrala var inte störda av rotorbladsljud, se 
tabell 4.1-4.  
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Tabell 4.1-4. Samband mellan störning av rotorbladsljud och inställning i detta fall. 
 
Svarsalternativ Positiv Negativ Neutral Totalt 
Märker inte 3 0 0 3 
Märker men störs inte 12 0 1 13 
Störs inte ssk mycket 2 0 2 4 
Störs ganska mycket 0 5 0 5 
Störs mycket 0 4 0 4 
  17 9 3 29 
 
Alla respondenter som var positiva eller neutrala i detta fall var inte störda av förändrad 
utsikt, se tabell 4.1-5. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (chi2 = 4.63,  
df = 1, p<0.05).  
 
Tabell 4.1-5. Samband mellan förändrad utsikt och inställning i detta fall. 
 
Svarsalternativ Positiv Negativ Neutral Totalt 
Märker inte 6 0 2 8 
Märker men störs inte 11 3 1 15 
Störs inte ssk mycket 0 3 0 3 
Störs ganska mycket 0 3 0 3 
Störs mycket 0 0 0 0 
  17 9 3 29 
 
 
Av de respondenter som angivit att vindkraftverk är vackra var ingen störd av ljud eller 
förändrad utsikt (skuggor var ingen överhuvudtaget störd av i När).  
 
 
Skillnad i inställning mellan permanent- och fritidsboende respektive olika 
yrkeskategorier 
 
Av de permanentboende var 33 % negativt inställda till vindkraft i detta fall jämfört med 
27 % av de fritidsboende, d v s det finns inte någon signifikant skillnad mellan grupperna 
(chi2 = 0.24, df = 1, p>0.05), se tabell 4.1-6. 
 
 
Tabell 4.1-6. Skillnad i inställning i detta fall mellan permanent- och fritidsboende 
 
Boende Positiv Negativ Neutral Summa 
  n % n  % n  %  
Permanentboende 9 50 6 33 3 17 18 
Fritidsboende  8 73 3 27 0 0 11 
 
 
Lantbrukare och pensionärer var mer positivt inställda (71 %-100%) till vindkraft i detta fall 
än lönearbetare (33 %), se tabell 4.1-7. Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna 
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(chi2 = 8.70, df = 3, p<0.05). Samtliga pensionärer bor dock mer än 750 m från närmaste 
vindkraftverk d v s sambandet kan lika väl bero på skillnader i avstånd. 
  
Tabell 4.1-7. Skillnad i inställning i detta fall mellan olika yrkeskategorier. 
 
Yrkeskategorier Positiv Negativ Neutral Totalt 
   n %  n %  n %   
Lönearbetare (inkl företagare) 4 28 7 50 3 21 14 
Lantbrukare 5 71 2 29 0 0 7 
Pensionär 8 100 0 0 0 0 8 
 
Samband mellan ekonomiska intressen och störning 
Det finns inget statistiskt signifikant samband mellan ekonomiska intressen i vindkraft och 
störning. 18 % av de som äger eller upplåter mark till vindkraft var störda av rotorbladsljud 
jämfört med 39 % av dem som inte har några ekonomiska fördelar av vindkraften. Gällande 
störning av utsikt var ingen av de med ekonomiska intressen störda jämfört med 16 % som 
inte hade ekonomiska fördelar. 
 

Negativa och positiva aspekter 
Av de negativa aspekter som framkommit under intervjuerna är åsikten att ”vindkraftverken 
står för nära bebyggelsen” (A) den mest dominerande (27 %). 49 % av respondenterna 
uppgav inte någon av de negativa aspekterna (F), se figur 4.1-10. 
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Figur 4.1-10. Negativa aspekter som uppgivits vid intervju. Flera aspekter har i 

vissa fall angivits av samma respondent. 

 

Av de positiva aspekter som framkommit under intervjuerna är åsikten att ” Vindkraftverken 
används för att avläsa vindriktning” (E) den mest dominerande (26 %). 20 % av respon-
denterna uppgav inte någon av de positiva aspekterna (F), se figur 4.1-11. 
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A = bra alt till fossila bränslen
B = ekon. fördelar
C = bättre vägar
D = vindkraftverk som landmärke
E = vindkraftverk som vindriktning
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Figur 4.1-11. Positiva aspekter som uppgivits vid intervju. Flera aspekter har i 

vissa fall angivits av samma respondent. 

 

Vad det gäller åsikter om miljöpåverkan så är det 8 st (28 %) som anger oro för olycksrisk 
eftersom ett vindkraftverk står nära vägen. 
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4.2 Klintehamn 
I Klintehamn uppfyllde 18 hushåll normen för urval för intervju. Fyra hushåll har avböjt 
intervju och två var ej anträffbara. 12 hushåll intervjuades således vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 66 %. I dessa 12 hushåll har totalt 17 personer deltagit. Av de intervjuade 
var 53 % kvinnor och 47 % män. Samtliga var permanentboende.  
 
6 % var studerande, 71 % lönearbetare och 24 % pensionärer.  Ingen av de intervjuade hade 
några ekonomiska intressen i vindkraft. Se vidare angående åldersfördelning, yrken och 
ekonomiska intressen i bilaga 4.1. 
 
Ingen bor längre än 750 m från närmaste vindkraftverk, avstånd från närmaste vindkraftverk 
till respondentens bostad framgår av figur 4.2-1. Huvuddelen av respondenterna (59 %) bodde 
OSO om närmaste vindkraftverk. 
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Figur 4.2-1. Avstånd till närmaste vindkraftverk från respondentens bostad. 
 
 
4.2.1 Ljud 

Respondenterna indelades i sex exponeringskategorier utifrån den beräknade ljudnivån. Antal 
respondenter inom varje ljudklass redovisas i figur 4.2-2.   
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Figur 4.2-2. Antal respondenter inom varje exponeringskategori för ljud. 
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Av figur 4.2-3 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av ljud från vindkraft-
verken. Ingen har angivit att man störs mycket av ljud från rotorblad. En person störs ganska 
mycket (6 %). Ingen har märkt några ljud från maskinhus. 
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Figur 4.2-3. Påverkan av ljud från rotorblad, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
 
 
4.2.2 Skuggor och ljusreflexer 

Respondenterna indelades i sju exponeringskategorier utifrån beräknade antal skuggtimmar 
per år respektive skuggminuter per dag. Antal respondenter inom varje exponeringskategori 
beräknat för värsta fall redovisas i figur 4.2-4.  
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Figur 4.2-4. Antal respondenter inom varje exponeringskategori för skuggtimmar/år 

och skuggminuter/dag på fasad respektive tomt, värsta fall. 
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Ingen respondent får enligt beräkning för värsta fall mer än 30 skuggtimmar/år respektive 30 
skuggminuter/dag på fasad. Ca 60 % beräknas få mer än 30 skuggtimmar/år på tomt, och alla 
får mer än 30 minuter/dag på tomt, se tabell 4.2-1. 
 
Tabell 4.2-1.  Antal respondenter inom varje exponeringskategori för skuggtimmar/år och 

skuggminuter/dag på fasad respektive tomt, värsta fall. 
 
 Timmar resp. Fasad   Tomt   Fasad   Tomt   
 minuter (Skuggtim/år) (Skuggtim/år) (Skuggmin/dag) (Skuggmin/dag) 
  n % n % n % n % 
1-15 9 53 0 0 0 0 0 0 
15-30 8 47 7 41 17 100 0 0 
30-45 0 0 5 29 0 0 16 94 
45-60 0 0 4 24 0 0 1 6 
60-75 0 0 1 6 0 0 0 0 
75-90 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 
 
Medelvärdet för skuggtimmar/år är 13 timmar för fasad och 35 timmar för tomt. Medelvärdet 
för skuggminuter/dag är 23 minuter för fasad och 39 minuter för tomt.  
 
Skillnaden mellan beräkning för fasad och tomt var 31 timmar/år för den fastighet som hade 
flest skuggtimmar.  
 
Antal respondenter inom varje exponeringskategori vid beräkning med hänsyn till sol- och 
driftsstatistik redovisas i figur 4.2-5. 
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Figur 4.2-5. Antal respondenter inom varje exponeringskategori för skuggtimmar/år 

på fasad respektive tomt, beräknat med hänsyn till sol- och 
driftstatistik. 

 
 
Ingen respondent får enligt beräkning med hänsyn till sol- och driftstatistik mer än 
8 skuggtimmar/år på fasad. Ca 60 % beräknas få mer än 8 skuggtimmar/år på tomt, se 
tabell 4.2-2. 
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Tabell 4.2-2.  Antal respondenter inom varje exponeringskategori för skuggtimmar/år på fasad 

respektive tomt, beräknat med hänsyn till sol- och driftstatistik. 
 

  Fasad   Tomt   
 Timmar/år   
  n % n % 
0 0 0 0 0 
1-4 9 53 5 29 
4-8 8 47 2 12 
8-12 0 0 3 18 
12-16 0 0 5 29 
16-20 0 0 2 12 
Totalt 17 100% 17 100% 

 
 
Medelvärdet för skuggtimmar/år beräknat för värsta fall är 13 timmar för fasad respektive 35 
timmar för tomt. Beräknat med hänsyn till sol- och driftstatistik är det 4 timmar för fasad 
respektive 10 timmar för tomt.  
 
För vissa fastigheter reducerades dock den beräknade ”värsta” skuggtiden till ca 1/12 vid 
beräkning med hänsyn till sol- och driftstatistik.  
  
Av figur 4.2-6 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av roterande skuggor. 
24 % har angivit att de störs ganska mycket eller mycket av skuggor. De som överhuvudtaget 
stördes (svarsalternativ 3-5) märkte skuggor relativt jämt spritt mellan någon/några gånger per 
år till någon/några gånger per vecka.  
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Figur 4.2-6. Påverkan av roterande skuggor, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
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Samband mellan exponeringsnivå och störning av skuggor 
Det finns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan skuggminuter/dag på fasad för 
värsta fall och angiven störning av skuggor (Rs= 0.60, p<0.01, n = 17), se figur 4.2-7. 
(Spearman korrelationstest). Mellan skuggminuter/dag på tomt och störning fanns inget 
samband. Mellan skuggtimmar/år och störning fanns inte heller något samband (gällande alla 
varianter; fasad, tomt samt med hänsyn till sol- och driftstatistik).  
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Figur 4.2-7. Samvariation mellan beräknat skuggminuter/dag och angiven påverkan 

av skuggor på skalan 1-5 (märker inte - störs mycket). 
 
Ingen av de respondenter vars bostad låg på ett avstånd från närmaste vindkraftverk på mer än 
500 m stördes mycket av skuggor, se tabell 4.2-3. Det finns dock inte ett statistiskt signifikant 
samband mellan avstånd och störning av skuggor (Rs= -0,35, p>0.05, n = 17). 
 
 
Tabell 4.2-3. Samband mellan avstånd och störning av skuggor. 
 
Avstånd 
(meter) 

Märker inte Märk m störs 
inte 

Störs inte ssk 
mkt 

Störs ganska 
mkt 

Störs mkt Totalt 

<250 0 0 0 0 0 0 
251-500 0 1 3 0 2 6 
501-750 5 3 1 2 0 11 

 5 4 4 2 2 17 
 

Ljusreflexer 
Ingen av samtliga 17 respondenter har märkt ljusreflexer (solkatter) från vindkraftverkens 
rotorblad. 
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4.2.3 Visuell påverkan 

Av figur 4.2-8 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av förändrad utsikt. 
Ingen störs mycket av förändrad utsikt. En person (6 %) störs ganska mycket av förändrad 
utsikt.  
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Figur 4.2-8. Påverkan av förändrad utsikt, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
 
 

4.2.4 Andra faktorer 

Den öppna frågan i intervjun har givit information om vilka andra faktorer som kan påverka 
hur de boende upplever vindkraftverken (se tabell 3.1, avsnitt 3.4).  
 
Inställning 
Av den öppna intervjun framgick vilken generell inställning till vindkraft samt inställning till 
vindkraftverken i detta fall respondenten hade, vilket framgår av figur 4.2-9. Det är skillnad 
mellan den generella inställningen och inställningen i detta fall i Klintehamn. Ca 41 % var 
negativt inställda i detta fall jämfört med 12 % gällande vindkraft generellt. 
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Figur 4.2-9. Respondenternas generella inställning till vindkraft respektive specifika 

inställning till vindkraft i detta fall. 
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Ca hälften av respondenterna (53%) tycker att vindkraftverk är fula och den andra hälften 
tycker de är vackra eller har ingen åsikt, se figur 4.2-10 
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Figur 4.2-10. Respondenternas åsikt angående om vindkraftverk är vackra, fula 

eller om det är neutralt. 
 
Samband mellan angiven störning och inställning 
Som hypotes vad gäller samband mellan störning och inställning har antagits att en negativ 
inställning sammanhänger med att man störs (svarsalternativ störs ganska mycket och störs 
mycket). Vad som är orsak och verkan går dock inte att fastställa utifrån föreliggande studie.   
 
Mellan generell inställning till vindkraft och störning av ljud, skuggor eller förändrad utsikt 
fanns inget samband. Ingen av de respondenter som var positiva eller neutrala i detta fall  
stördes av skuggor, se tabell 4.2-4. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant 
(chi2 = 24.9, df = 1, p<0.001).  
 
Tabell 4.2-4. Samband mellan störning av skuggor och inställning i detta fall. 
 
Svarsalternativ Positiv Negativ Neutral Totalt 
Märker inte 5 0 0 5 
Märker men störs inte 3 0 1 4 
Störs inte ssk mycket  1 3 0 4 
Störs ganska mycket 0 2 0 2 
Störs mycket 0 2 0 2 

 9 7 1 17 
 
 
Alla respondenter som var positiva eller neutrala i detta fall var inte störda av förändrad 
utsikt, se tabell 4.2-5. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (chi2 = 4.63,  
df =1, p<0.05). 
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Tabell 4.2-5. Samband mellan förändrad utsikt och inställning i detta fall. 
 
Svarsalternativ Positiv Negativ Neutral Totalt 
Märker inte 2 2 1 5 
Märker men störs inte 7 3 0 10 
Störs inte ssk mycket  0 1 0 1 
Störs ganska mycket 0 1 0 1 
Störs mycket 0 0 0 0 

 9 7 1 17 
 
Inget samband finns mellan om man ansåg att vindkraftverk var fula eller vackra och 
störning.  
 
Negativa och positiva aspekter 
Ca 33 % av respondenterna anser att det är negativt att ”vindkraftverken står för nära 
bebyggelsen”. Ca 72 % anser att det är positivt att ”vindkraft är ett bra alternativ till fossila 
energikällor”.  
 
Vad det gäller åsikter om miljöpåverkan så är det 3 personer som påpekar att vindkraftverk är 
lätta att montera ned. En person anger oro för olycksrisk eftersom ett vindkraftverk står nära 
vägen. 
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4.3 Näsudden 
På Näsudden uppfyllde 38 hushåll normen för urval för intervju. Ett hushåll har avböjt 
intervju och två var ej anträffbara. 35 hushåll intervjuades således vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 92 %. I dessa 35 hushåll har totalt 48 personer deltagit varav 4 har 
intervjuats via telefon, vilket innebär att endast de strukturerade frågorna besvarats. Av de 
intervjuade var 46 % kvinnor och 54 % män. Andelen permanentboende var 52 % och 
fritidsboende 48 %. De flesta av de fritidsboende bor i området mindre än 2 månader per år. 
Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och 
boendetyp (chi2 = 2.91, df = 4, p>0.05). 
 
42 % var lönearbetare, 6 % egna företagare, 27 % lantbrukare och 25 % pensionärer. Det 
finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och 
yrkesgrupp (chi2 = 10.1, df = 7, p>0.05). 42 % ägde ett eller flera vindkraftverk, 27 % arren-
derade ut mark till vindkraft och 31 % hade inga ekonomiska intressen i vindkraft. Det finns 
en signifikant skillnad mellan grupperna avseende avstånd till närmaste vindkraftverk (chi2 = 
13.4, df = 4, p<0.01). 66 % av de som har ekonomiska intressen i vindkraft bor på större 
avstånd ett 1000 m, jämfört med 26 % av de som inte har några ekonomiska fördelar. Se 
vidare angående åldersfördelning, yrken och ekonomiska intressen i bilaga 4.1 
 
Avstånd från närmaste vindkraftverk till respondentens bostad framgår av figur 4.3-1. 
Huvuddelen av respondenterna (65 %) bodde öster om närmaste vindkraftverk. 
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Figur 4.3-1. Avstånd till närmaste vindkraftverk från respondentens bostad. 
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4.3.1 Ljud 

Respondenterna indelades i sex exponeringskategorier utifrån den beräknade ljudnivån. Antal 
respondenter inom varje ljudklass redovisas i figur 4.3-2.  33 % hade en beräknad ljudnivå på 
över 40 dBA. 
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Figur 4.3-2. Antal respondenter inom varje exponeringskategori för ljud. 
 
Av figur 4.3-3 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av ljud från vindkraft-
verken. 17 % har angivit att man störs av rotorbladsljud (svarsalternativ 4-5). Hur ofta de som 
överhuvudtaget stördes (svarsalternativ 3-5) märkte ljud var relativt jämt spritt från någon 
eller några gånger per år till dagligen eller nästan dagligen. 
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Figur 4.3-3. Påverkan av ljud från rotorblad, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
 
 
13 % stördes av ljud från maskinhus. Dessa respondenter visade sig bo i närheten av äldre 
Wind World-verk som är kända för att kunna ge ett dunkande eller skrapande ljud från 
maskinhuset. 
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Samband mellan exponeringsnivå och störning av ljud 
Det finns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan beräknad ljudnivå och angiven 
störning av ljud från rotorblad (Rs=0.53, p<0.005, n = 48), se figur 4.3-4. Det finns även ett 
statistiskt signifikant måttligt samband mellan avstånd från närmaste vindkraftverk och 
angiven störning av ljud (Rs= -0.54, p<0.005, n = 48). (Spearman korrelationstest). 
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Figur 4.3-4. Samvariation mellan beräknad ljudnivå och angiven påverkan av ljud 

på skalan 1-5 (märker inte – störs mycket). 
 
 
En person av 32 (3 %) med en beräknad ljudnivå under 40 dBA stördes ganska mycket eller 
mycket av ljud från rotorblad. 44 % av respondenterna med en beräknad ljudnivå över 40 dBA 
stördes av ljud, se tabell 4.3-1. 
 
Tabell 4.3-1. Samband mellan beräknad ljudnivå och störning av ljud från rotorblad. Antal 

respondenter inom varje ljudexponeringskategori. 
 
Ljudnivå 
(dBA) 

Märker inte Märker m 
störs inte 

Störs inte 
ssk mkt 

Störs 
ganska mkt 

Störs mkt Totalt 

<27,5 0 0 0 0 0 0 
27,6-30,0 1 1 0 0 0 2 
30,1-32,5 0 5 2 0 0 7 
32,6-35,0 5 5 1 0 0 11 
35,1-37,5 3 0 6 0 1 10 
37,6-40,0 0 2 0 0 0 2 
>40,0 1 2 6 4 3 16 
 10 15 15 4 4 48 
  
En person av 32 (3 %) vars bostad låg på ett avstånd från närmaste vindkraftverk på mer än 
750 m stördes ganska mycket eller mycket av ljud från rotorblad, se vidare tabell 4.3-2. 
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Tabell 4.3-2. Samband mellan avstånd och störning av ljud från rotorblad. 
 
Avstånd 
(meter) 

Märker inte Märk m 
störs inte 

Störs inte 
ssk mkt 

Störs 
ganska mkt 

Störs mkt Totalt 

<250 0 1 2 0 0 3 
251-500 0 1 3 1 2 7 
501-750 1 0 1 3 1 6 
751-1000 1 1 4 0 0 6 
>1000 8 12 5 0 1 26 

 10 15 15 4 4 48 
 
Tre personer av 32 (9 %) vars bostad låg på ett avstånd från närmaste vindkraftverk på över 
750 m stördes ganska mycket av ljud från maskinhus, se vidare tabell 4.3-3. Mellan avstånd 
och störning av ljud från maskinhus finns endast ett svagt samband (Rs=-0.28, p<0,005, n = 
48) enligt Spearman korrelationstest. 
 
Tabell 4.3-3. Samband mellan avstånd och störning av ljud från maskinhus. 
 
Avstånd 
(meter) 

Märker inte Märk m störs 
inte 

Störs inte ssk 
mkt 

Störs ganska 
mkt 

Störs mkt Totalt 

<250 0 1 2 0 0 3 
251-500 3 1 1 1 1 7 
501-750 3 1 1 0 1 6 
751-1000 0 2 3 1 0 6 
>1000 13 9 2 2 0 26 
 19 14 9 4  2 
 
 
4.3.2 Skuggor och ljusreflexer 

Respondenterna indelades i sju exponeringskategorier utifrån beräknade antal skuggtimmar 
per år respektive skuggminuter per dag. Antal respondenter inom varje exponeringskategori 
redovisas i figur 4.3-5 och 4.3-6. 
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Figur 4.3-5. Antal respondenter inom varje exponeringskategori för 

skuggtimmar/år. 
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Figur 4.3-6. Antal respondenter inom varje exponeringskategori för 

skuggminuter/dag. 
 
Av figur 4.3-7 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av roterande skuggor. 
4 % har angivit att de störs ganska mycket eller mycket av skuggor. 63 % av dem som över-
huvudtaget stördes (5 av 8 personer, svarsalternativ 3-5) märkte skuggor dagligen eller nästan 
dagligen. 
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Figur 4.3-7. Påverkan av roterande skuggor, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
 
 

Samband mellan exponeringsnivå och störning av skuggor 
De 4 % av respondenterna som stördes av skuggor hade inte en hög beräknad exponerings-
nivå. Av de 17 % av respondenterna som beräknas få över 30 skuggtimmar/år har ingen 
angivit störs ganska mycket eller mycket, se tabell 4.3-4. Inget samband mellan exponerings-
nivå och störning av skuggor har således kunnat påvisas. Snarlika förhållanden gäller 
samband mellan beräknat antal skuggminuter/dag och angiven störning.  
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Tabell 4.3-4. Förhållande mellan beräknat antal skuggtimmar/år och störning av skuggor. 
 

Skuggtim/år  
Märker inte Märk m störs 

inte 
Störs inte ssk 
mkt 

Störs ganska 
mkt 

Störs mkt Totalt 

0 26 3 0 0 0 29 

1-15 4 2 0 1 0 7 

15-30 3 1 0 0 1 5 

30-45 1 0 1 0 0 2 

45-60 0 0 3 0 0 3 

60-75 0 0 0 0 0 0 

75-90 0 0 2 0 0 2 

 34 6 6 1 1 48 

 
Det finns ett statistiskt signifikant måttligt-starkt samband mellan avstånd från närmaste 
vindkraftverk och angiven störning av skuggor (Rs= -0.66, p<0.005, n = 48), se figur 4.3-8. 
(Spearman korrelationstest). 
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Figur 4.3-8. Samvariation mellan avstånd och angiven påverkan av skuggor på 

skalan 1-5 (märker inte - störs mycket). 
 
Ingen av de respondenter vars bostad låg på ett avstånd från närmaste vindkraftverk på mer än 
750 m stördes av skuggor, se tabell 4.3-5. 
 
Tabell 4.3-5. Samband mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och störning av skuggor. 
 
Avstånd 
(meter) 

Märker inte Märk m störs 
inte 

Störs inte 
ssk mkt 

Störs ganska 
mkt 

Störs mkt Totalt 

<250 0 1 2 0 0 3 
251-500 2 1 3 0 1 7 
501-750 3 1 1 1 0 6 
751-1000 4 2 0 0 0 6 
>1000 25 1 0 0 0 26 

 34 6 6 1 1 48 
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Ljusreflexer 
Ingen av samtliga 48 respondenter har märkt ljusreflexer (solkatter) från vindkraftverkens 
rotorblad. 
 
4.3.3 Visuell påverkan 

Av figur 4.3-9 framgår hur respondenterna besvarat frågan om de störs av förändrad utsikt.  
13 % har angivit att man störs av förändrad utsikt (svarsalternativ 4-5). 
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Figur 4.3-9. Påverkan av förändrad utsikt, andel respondenter som angivit 

respektive svarsalternativ. 
 
Samband mellan exponeringsnivå och störning av förändrad utsikt 
Det finns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan avstånd från närmaste 
vindkraftverk och angiven störning av utsikt (Rs= -0.45, p<0.005, n = 48), se figur 4.3-10. 
(Spearman korrelationstest). 
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Figur 4.3-10. Samvariation mellan avstånd och angiven påverkan av utsikt på 

skalan 1-5 (märker inte - störs mycket). 
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Av de 35 respondenter som kunde se vindkraftverk från tomten stördes endast 1 person av 20 
(5 %) vars bostad låg på ett avstånd från närmaste vindkraftverk på mer än 750 m ganska 
mycket eller mycket av förändrad utsikt, se vidare tabell 4.3-6.  
 
Tabell 4.3-6. Samband mellan avstånd och störning av förändrad utsikt, för de respondenter som kan 

se vindkraftverk från tomten. 
 
Avstånd 
(meter)  

Märker inte Märk m störs 
inte 

Störs inte ssk 
mkt 

Störs ganska 
mkt 

Störs mkt Totalt 

<250 0 1 2 0 0 3 
251-500 1 1 0 1 3 6 
501-750 3 1 1 1 0 6 
751-1000 0 3 0 0 0 3 
>1000 7 9 0 1 0 17 
 11 15 3 3 3 35 
 

 
4.3.4 Andra faktorer 

Den öppna frågan i intervjun har givit information om vilka andra faktorer som kan påverka 
hur de boende upplever vindkraftverken (se tabell 3-1 i kapitel 3).  
 
Inställning 
Av den öppna intervjun framgick vilken generell inställning till vindkraft samt inställning till 
vindkraftverken i detta fall respondenten hade, vilket framgår av figur 4.3-11. Det är tydligt 
att det är stor skillnad mellan den generella inställningen och inställningen i detta fall på 
Näsudden. Ca 30 % var negativt inställda i detta fall mot bara 5 % gällande vindkraft 
generellt. 
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Figur 4.3-11. Respondenternas generella inställning till vindkraft respektive 

specifika inställning till vindkraft i detta fall. 
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De flesta respondenter på Näsudden (57 %) var neutralt inställda till om vindkraftverk är 
vackra eller fula, se figur 4.3-12. 
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Figur 4.3-12. Respondenternas åsikt angående om vindkraftverk är vackra, fula 

eller om det är neutralt. 
 

Samband mellan angiven störning och inställning 
Som hypotes vad gäller samband mellan störning och inställning har antagits att en negativ 
inställning sammanhänger med att man störs (svarsalternativ störs ganska mycket och störs 
mycket). Vad som är orsak och verkan går dock inte att fastställa utifrån föreliggande studie.   
 
Alla respondenter som hade en negativ generell inställning till vindkraft stördes också av ljud 
från rotorblad. 85 % av de som var positiva eller neutrala var inte störda av rotorbladsljud, se 
tabell 4.3-7. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (chi2 = 4.26, df = 1, 
p<0.05). 
 
Tabell 4.3-7. Samband mellan störning av rotorbladsljud och generell inställning till vindkraft. 
 
Svarsalternativ Positiv Negativ Neutral Totalt 
Märker inte 3 0 5 8 
Märker men störs inte 13 0 1 14 
Störs inte ssk mycket  6 0 6 12 
Störs ganska mycket 2 1 1 4 
Störs mycket 2 1 1 4 

 26 2 14 42 
 
 
85 % av de som hade en positiv inställning i detta fall och 100 % av de neutrala var inte 
störda av ljud, se tabell 4.3-8. Det finns dock inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
grupperna (chi2 = 2.95, df = 1, p>0.05).  
 
 
 
 
 

            (65) 41



 
 
 
 
 
Tabell 4.3-8: Samband mellan störning av rotorbladsljud och inställning i detta fall. 
 
Svarsalternativ Positiv Negativ Neutral Totalt 

Märker inte 4 2 2 8 

Märker men störs inte 10 1 3 14 

Störs inte ssk mycket  4 5 3 12 

Störs ganska mycket 2 2 0 4 

Störs mycket 1 3 0 4 

 21 13 8 42 
 
Alla respondenter som var positiva eller neutrala i detta fall var inte störda av förändrad 
utsikt. 46 % av de som hade en negativ inställning var störda av utsikten, se tabell 4.3-9. 
Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (chi2 = 12.07, df = 1, p<0.01). 
 
Tabell 4.3-9. Samband mellan förändrad utsikt och inställning i detta fall. 
 
Svarsalternativ Positiv Negativ Neutral Totalt 
Märker inte 8 2 5 15 
Märker men störs inte 13 2 3 18 
Störs inte ssk mycket  0 3 0 3 
Störs ganska mycket 0 3 0 3 
Störs mycket 0 3 0 3 

 21 13 8 42 
 
 
Eftersom så få av de som besvarat hela intervjun var störda av skuggor (2 %) går det inte att 
säga något om samband mellan inställning och störning av skuggor. 
 
Av de respondenter som angivit att vindkraftverk är vackra var ingen störd av vare sig ljud, 
skuggor eller förändrad utsikt.  
 
Skillnad i inställning mellan permanent- och fritidsboende respektive yrkeskategorier 
 
Av de permanentboende var 9 % negativt inställda till vindkraft i detta fall jämfört med 58 % 
av de fritidsboende, d v s det finns en betydande skillnad mellan grupperna (chi2 = 9.59,  
df = 1, p<0.01), se tabell 4.3-10. 
 
Tabell 4.3-10. Skillnad i inställning mellan permanent- och fritidsboende 
 
Boende Positiv Negativ Neutral Summa 
  n % n  % n  %  
Permanentboende 15 65 2 9 6 26 23 
Fritidsboende  6 32 11 58 2 11 19 
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Lantbrukare tycks vara mer positivt inställda till vindkraft i detta fall än lönearbetare och 
pensionärer, men det finns inte någon statistiskt signifikant skillnad (chi2 = 1.64, df = 3, 
p>0.05), se tabell 4.3-11. 
 
 
Tabell 4.3-11. Skillnad i inställning i detta fall mellan olika yrkeskategorier. 
 
Yrkesgrupper Positiv Negativ Neutral Totalt 
    %   %   %   
Lönearb 9 45 7 35 4 20 20 
Lantbrukare 8 73 2 18 1 9 11 
Pensionär 4 36 4 36 3 27 11 
 
 
Samband mellan ekonomiska intressen och störning 
Inget signifikant samband finns mellan ekonomiska intressen i vindkraft och störning. 15 % 
av de som äger eller upplåter mark till vindkraft var störda av rotorbladsljud jämfört med 
20 % av dem som inte har några ekonomiska fördelar av vindkraften. Gällande störning av 
utsikt var 9 % av de med ekonomiska intressen störda jämfört med 20 % som inte hade 
ekonomiska fördelar. 

 
Negativa och positiva aspekter 
Av de negativa aspekter som framkommit under intervjuerna är åsikten att ”det borde ha 
gjorts en plan som de boende skulle ha haft möjlighet att påverka innan verken byggdes” (C) 
den mest dominerande (28 %). 46 % av respondenterna uppgav inte någon av de negativa 
aspekterna (F), se figur 4.3-13. 
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Figur 4.3-13. Negativa aspekter som uppgivits vid intervju. Flera aspekter har i 

vissa fall angivits av samma respondent. 
 
Av de positiva aspekter som framkommit under intervjuerna är åsikten att ” vindkrafts-
utbyggnaden har lett till bättre vägar i området” (B) den mest dominerande (32 %). 26 % av 
respondenterna uppgav inte någon av de positiva aspekterna (F), se figur 4.3-14 
 
 

            (65) 43



A = bra alt till fossila bränslen
B = ekon. fördelar
C = bättre vägar
D = vindkraftverk som landmärke
E = vindkraftverk visar vindriktning
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Figur 4.3-14. Positiva aspekter som uppgivits vid intervju. Flera aspekter har i 

vissa fall angivits av samma respondent. 
 
Vad gäller ytterligare störningsmoment så anger 29 % att man störs av ljud från ställverk, 
vilket visade sig vara HVDC-light stationen på Näsudden som har fläktar som låter. 
 
Vad det gäller åsikter om miljöpåverkan så är det 2 personer som påpekar att vindkraftverk är 
lätta att montera ned. Ingen anger någon oro för olycksrisk. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

5.1 Metod 
Fallstudierna består av intervjuer med boende i närheten av vindkraftverk. Intervjuerna 
genomfördes med en öppen fråga; ”Berätta om vindkraft!”. Anledningen till detta var att 
undvika specifika frågor som kan bli ledande och istället låta respondenten avgöra vad som är 
viktigt att ta upp gällande vindkraft. Syftet var också att ta reda på om det finns okända eller 
förbisedda faktorer som är avgörande för om man blir störd av vindkraftverk. För att komp-
lettera den öppna intervjun ställdes också några strukturerade frågor angående störning av 
ljud, skuggor och förändrad utsikt på samma sätt som i studien Störningar från vindkraft: 
undersökning bland människor boende i närheten av vindkraftverk, del 3 (Pedersen och 
Persson Waye. 2002). Syftet var att möjliggöra jämförelser mellan dessa två studier. Eftersom 
nämnda studie genomförts genom en enkät är dock inte metoden och därmed heller inte 
resultatet helt jämförbart. 
 
Man ska vara medveten om att de tre områdena för fallstudie har valts ut på olika grund med 
olika premisser. Området i Klintehamn valdes ut specifikt för att studera hur roterande 
skuggor påverkar de boende och huvudkriteriet för urval var att den boende enligt beräkning 
får minst 10 skuggtimmar/år. Ingen bor heller på ett avstånd över 750 m från närmaste vind-
kraftverk. Det är därför helt väntat att respondenterna i Klintehamn i högre grad uppger att de 
störs av skuggor. Näsudden är delvis ett forskningsområde för vindkraft och också Sveriges 
vindkrafttätaste område med ca 80 verk. Detta område är således inte representativt för en 
normal vindkraftspark men är intressant som det område i Sverige där vindkraft först började 
byggas och kan ses som ett ”värsta fall” ur störningssynpunkt. När med sina två verk är 
representativt för vindkraft på landsbygden med undantag för att det när verken byggdes 
enligt praxis var tillåtet att uppföra vindkraftverk betydligt närmare bebyggelse än vad det är 
idag. Svarsfrekvensen var 66, 88 respektive 92 % vilket får anses som acceptabelt. 
 
Urvalskriteriet för Klintehamn resulterade i att enbart 18 hushåll uppfyllde kriteriet för inter-
vju. Svarsfrekvensen var också lägst i detta område (66 %). Detta är statistiskt sett ett litet 
urval av dem som bor i närheten av vindkraftverken i Klintehamn vilket man ska vara med-
veten om vid tolkning av resultatet.  
 
För att möjliggöra en kvantitativ bearbetning av svaren på den öppna frågan har ett antal 
kategorier utarbetats som speglar de faktorer som återkommer i flera intervjuer (se tabell 3-1). 
Här har således en tolkning av det fria svaret skett vilket naturligtvis medför en risk för fel-
tolkning. Den risken bedöms emellertid som relativt liten då enbart de kommentarer som 
uttryckts i klartext inkluderats. 
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5.2 Resultat 
 
5.2.1 Ljud 

 
Vid en ljudnivå under riktvärdet 40 dBA störs endast 3-6 % av respondenterna i Klintehamn 
och på Näsudden ganska mycket eller mycket av ljud från vindkraftverk vilket tyder på att 
riktvärdet fungerar bra. Relativt många stördes däremot av ljud i När, se tabell 6.1-1. Vid 
närmare analys visar det sig att de som störs av rotorbladsljud i När antingen bor nedströms 
verken med avseende på förhärskande vindriktning och även själva kommenterar vid intervju 
att ljudet är mest störande när det blåser i förhärskande vindriktning från sydväst. Det andra 
fallet beror sannolikt dels på att bostäderna ligger på gränsen för 40 dBA, samtidigt som de 
ligger i en svacka bakom en trädridå med en sluttning ner mot byggnaderna. Ljudet blir 
störande när vinden blåser över trädridån (när byggnaderna ligger i lä). Det kan vara stark 
vind och relativt hög ljudemission på navhöjd, samtidigt som det är lä bakom träden och 
byggnaderna. 
 
Tabell 6.1-1: Andel störda av ljud, procent (svarsalternativ 4 och 5). n = antal respondenter 

med ljudimmission < 40 dBA. 
 
 När (n=27) Klintehamn (n=17)  Näsudden (n=32)  Totalt  
Andel störda 26 % 6 % 3 %  12 % 
 
Totalt sammantaget för alla områden stördes 12 % av respondenterna vid en beräknad 
ljudnivå under 40 dBA.  
 
Riktvärdet på 40 dBA överskrids i flera fall, så att ljudimmissionen vid bostäderna är > 40 
dBA. Av dessa stördes 44 procent ganska mycket eller mycket av rotorbladsljud från 
vindkraftverk. Det pekar också på att 40 dBA är ett rimligt riktvärde. På ett avstånd till 
närmaste vindkraftverk större än 750 meter stördes endast 3-5 % av ljud. 
 
Enligt en tidigare utförd studie av störningar av ljud från vindkraft i Laholm (Pedersen och 
Persson Waye 2002) stördes 13 % av respondenterna med en beräknad ljudnivå under 40 dBA 
och 40 % av respondenterna med en beräknad ljudnivå över 40 dBA. Resultatet av 
föreliggande studie tycks således ligga i linje med tidigare studier. 
 
I områdena När och Näsudden finns ett statistiskt signifikant samband mellan beräknad 
ljudnivå och störning av rotorbladsljud. I Klintehamn störs ingen mycket av ljud från rotorblad 
och ingen störs heller av ljud från maskinhus. Detta beror sannolikt på att ljudnivåerna är 
relativt låga (maximalt 37.5 dBA). En ytterligare förklaring är att bakgrundsljudet från 
hamnen, vägen och framförallt sågen i närheten är högt och enligt flera respondenter 
överröstar ljudet från vindkraftverken. 
 
Endast ett svagt samband finns mellan störning av ljud från maskinhus och avstånd till 
närmaste vindkraftverk vilket är väntat eftersom störningar av ljud från maskinhus kan 
kopplas direkt till vilket vindkraftverk (ålder och typ) som finns i närheten. Eftersom denna 
typ av ljud har eliminerats från nyare vindkraftverk finns ingen anledning att diskutera 
speciella riktlinjer för detta. 
   

            (65) 46



 
Uppmätta jämfört med beräknade ljudvärden 
På några fastigheter med hög ljudimmission har kontrollmätningar genomförts av företaget 
Lundmark Akustik & Vibration, på uppdrag av vindkraftsbolagen Siral System Co AB, 
Vattenfall och Vindkompaniet, som alla har vindkraftverk installerade på Näsudden. 
Mätningarna har genomförts vid tre olika tillfällen från november 2002 till november 2003. I 
tabell 6.1-2 jämförs resultaten av dessa mätningar med de beräkningar som gjorts för 
ljudimmission med WindPRO 2.4 Decibel.  
 
Tabell 6.1-2. Jämförelse av uppmätt och beräknad ljudimmission. 
 
Fastighet Vindhast 

m/s 
Vindriktning 
grader 

Resultat 
dBA 

WindPRO 

Stora Siglajvs 1:9 6-7 280 42,5 47,1 
Stora Siglajvs 1:8 6-7 230 41,7 42,1 
Skåls 1:49 6-7 290 43,8 47,3 
Skåls 1:49 6-7 230 41,8 47,3 
  
Från mätprotokollet har endast de säkra värdena från de tre mätomgångarna tagits med. 
Vindhastigheten har i samtliga fall legat på 6-7 m/s, medan beräkningar ska baseras på en 
vindhastighet på 8 m/s på 10 meters höjd. Resultatet kan i sådana fall vara 0,5-1 dBA högre. 
För Skåls 1:49 har två säkra värden tagits med, vid olika vindriktning.  
 
De beräknade värdena med WindPRO är i samtliga fall högre än de uppmätta, och kan för 
Stora Siglajvs 1:8 stämma ganska bra, efter korrigering av vindhastigheten från 6-7 till 8 m/s. 
För de andra två fastigheterna ger WindPRO betydligt högre värden än som uppmätts. 
Förklaringen till detta är att WindPRO räknar med värsta fall för alla vindkraftverk som 
omger beräkningspunkten, det vill säga att punkten ligger på läsidan om alla vindkraftverk, 
där ljudimmissionen blir som högst.  
 
Stora Siglajvs 1:9 har vindkraftverk i riktningarna NV-V-SV-S-SO, och med vinden från 
väster ligger fastigheten på läsidan bara om de verk som står i NV-V-SV. Samma förhållande 
råder vid Skåls 1:49, som har vindkraftverk i alla väderstreck från fastigheten sett. Stora 
Siglajvs 1:8 har bara vindkraftverk i sektorn från NV-SV, och där stämmer de uppmätta 
värdena också väl överens med de beräknade.  
 
Det innebär att man vid beräkningar av ljudimmission i områden med många vindkraftverk 
måste ta hänsyn till hur verken är placerade i förhållande till byggnaden, för att de beräknade 
värdena inte ska bli för höga.     
 
Det faktum att riktvärdet 40 dBA överskrids för 16 av 48 respondenter på Näsudden är dock 
anmärkningsvärt. Av dessa 16 blir 7 ganska eller mycket störda av ljudet.  
 
Detta beror sannolikt på att ingen hänsyn behöver tas till det redan befintliga bakgrundsljudet 
vid tillståndsprövningen av nya verk. När ljudet från redan befintliga vindkraftverk och en 
eller flera nya läggs ihop, överskrids det beräknade riktvärdet för ljudimmission.  
 
Om vindkraftverk är placerade i olika väderstreck från fastigheten, kan de beräknade värdena 
dock vara betydligt högre än vad den faktiska ljudemissionen i praktiken kan bli. I exemplet 
ovan har det beräknade värdet blivit 3-5 dBA för högt.  
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I tillståndsprövningen får ingen hänsyn tas till bakgrundsljud i andra situationer heller. Om 
man exempelvis ska installera ett vindkraftverk nära en motorväg, gäller samma ljudkrav för 
närliggande bebyggelse som på en fridfull slätt. Med det svenska ljudberäkningsprogrammet 
är det också svårt, för att inte säga i praktiken omöjligt, att göra beräkningar för områden med 
många vindkraftverk.  
 
5.2.2 Skuggor 

 
I Klintehamn valdes respondenter ut speciellt för att undersöka störningar av roterande 
skuggor och huvudkriteriet för urval var att den boende enligt beräkning får minst 10 
skuggtimmar/år. Samtliga har sina bostäder ostsydost om vindkraftverken, på ett avstånd av 
mindre än 750 meter. Skuggtiden har beräknats för värsta fallet (när solen alltid skiner, vinden 
alltid blåser och rotorn står vinkelrätt mot solen). Skuggtiden har i Klintehamn beräknats dels 
på fasad, dels på tomt. Skuggtiden anges i skuggtimmar per år samt maximalt antal skugg-
minuter per dag. Beräkning av sannolik skuggtid per år med hänsyn till sannolikheten för 
solsken under den tid som skuggor teoretiskt kan inträffa, sannolikheten för att vindkraft-
verket är i drift samt från vilken riktning vinden blåser har också genomförts. I Boverkets 
riktlinjer anges att beräknat värde för den astronomiskt maximala skuggstörningen (värsta 
fallet) får vara högst 30 timmar/år och maximalt 30 minuter/dag, vilket ska motsvara en 
faktiskt skuggtid på ca 8 timmar per år. 
 
När det gäller beräknad ”värsta” skuggtid på fasad låg samtliga bostäder under de rekommen-
derade riktvärdena 30 tim/år respektive 30 min/dag. Enligt beräkning av skuggtid på tomt, 
vilket bör användas som riktvärde enligt Boverkets handbok (Boverket 2003), överskreds 
värdet för skuggtimmar per år för ca 60 % av bostäderna, och samtliga överskred riktvärdet 
för skuggminuter per dag. Beräkning av skuggtid på tomt istället för fasad ger i genomsnitt ca 
3 gånger längre skuggtid. Att införa en ny riktlinje om att tiden ska beräknas på tomt utan att 
justera gränsen för hur lång skuggtid som kan accepteras är i det perspektivet inte rimligt.  
 
Enligt beräkning av sannolik skuggtid med hänsyn till sol- och driftstatistik klarar samtliga 
bostäder Boverkets riktlinje max 8 timmar/år vid beräkning på fasad. Även med denna 
beräkningsmetod överskrids det rekommenderade gränsvärdet 8 timmar/år för ca 60 % av 
bostäderna om beräkning sker på tomt. Beräkning av sannolik skuggtid reducerar i genomsnitt 
skuggtiden till ca en fjärdedel av tiden för ”värsta fall”, vilket överensstämmer väl med 
dagens tumregel att 30 beräknade skuggtimmar antas ge 8-10 skuggtimmar i praktiken. 
Skillnaden i det enskilda fallet kan dock vara betydligt större. För vissa fastigheter i 
Klintehamn reducerades den beräknade ”värsta” skuggtiden till ca 1/12 vid beräkning med 
hänsyn till sol- och driftstatistik, varför det kan vara motiverat att göra en detaljerad 
sannolikhetsberäkning istället för att enbart lita till tumregeln. 
 
I Klintehamn fanns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan skuggminuter/dag på 
fasad för värsta fall och angiven störning. Mellan skuggminuter/dag på tomt och störning 
fanns inget samband. Mellan skuggtimmar/år och störning fanns inte heller något samband 
(gällande alla varianter; fasad, tomt samt med hänsyn till sol- och driftstatistik). Det fanns 
heller inget samband mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och störning av skuggor. Det 
beror sannolikt på att samtliga respondenter i Klintehamn bor relativt nära vindkraftverken 
(inom 750 m) varför skillnader i avskärmande vegetation, störningskänslighet, etc. sannolikt 
är av större betydelse för den upplevda störningen än avståndet i detta fall. Det mätetal som 
bäst tycks visa risken för skuggstörning är således beräknat antal skuggminuter/dag på fasad 
(fönster).  

            (65) 48



 
Trots att ingen av respondenterna i Klintehamn enligt beräkning av skuggor på fasad, värsta 
fall, får mer än 30 skuggtimmar/år och maximalt 30 minuter/dag har 24 % angett att de störs 
ganska mycket eller mycket av skuggor. Det är en hög andel jämfört med andelen på 
Näsudden och i När. I När fick ingen respondent mer än 30 skuggtimmar/år enligt beräkning 
(fasad, värsta fall) och ingen var heller störd av skuggor. På Näsudden fick ca 17 % av res-
pondenterna enligt beräkning mer än 30 skuggtimmar/år (fasad, värsta fall) men enbart 4 % 
stördes ganska mycket eller mycket av skuggor.  
 
En möjlig förklaring till att så många är störda i Klintehamn jämfört med på Näsudden kan 
vara att huvuddelen av respondenterna där bor oso om verken vilket enligt beräkningarna 
resulterar i att de flesta (ca 90 % av respondenterna) får skuggor kvällstid under april-
september d v s just den tid då flest människor vanligen är hemma. En annan eller 
kompletterande förklaring kan vara att skydd mot skuggor i form av t ex träddungar och 
häckar inte finns med i beräkningarna. I Klintehamn ligger många bostäder på högre höjd än 
vindkraftverken och dessutom i en suterrängformation, vilket medför att skyddande vege-
tation inte får samma effekt som på Näsudden, där höjdskillnaderna är försumbara. 
 
På Näsudden får ca hälften av respondenterna skuggor kvällstid medan den andra hälften får 
skuggor på morgonen eller mitt på dagen. För de respondenter som inte störs trots lång 
beräknad skuggtid infaller skuggorna främst på morgonen eller vintertid. För de respondenter 
som störs trots kort beräknad skuggtid inträffar skuggorna kvällstid. I När får ingen respon-
dent skuggor under sommarkvällar. Detta kan tyda på att det är viktigare när på dygnet och 
året skuggor uppstår, än hur lång skuggtiden maximalt beräknas bli. 
 
På Näsudden finns inget som helst samband mellan beräknad skuggtid och angiven störning. 
Däremot finns ett måttligt-starkt samband mellan avstånd till närmaste vindkraftverk och 
angiven störning av skuggor. Detta kan tyda på att den geometriska beräkningsmodellen för 
skuggtid inte är tillförlitlig när det rör sig om ett flertal verk som står på långt avstånd från 
aktuell bostad eftersom skuggtiden för verk på långt avstånd inkluderas trots att skuggan 
enligt en tysk studie inte når längre än ca 1 km (Freund 2002). Ingen av de respondenter vars 
bostad låg på ett avstånd från närmaste vindkraftverk på mer än 750 meter stördes ganska 
mycket eller mycket av skuggor.  
 
5.2.3 Ljusreflexer 

Endast en av samtliga respondenter i alla områden märkte ljusreflexer (solkatter) från 
vindkraftverken. Vid intervjuer har det visat sig att några respondenter talar om ”solkatter” 
men med detta syftar på roterande skuggor inne i ett rum. De har svårt att göra en distinktion 
mellan skuggor och reflexer. Reflexer är idag inte ett problem eftersom vindkraftverken är 
antireflexbehandlade så att ljusreflexer inte uppstår.   
 
5.2.4 Visuell påverkan 

I fallstudierna har undersökts hur respondenterna värderar den förändring av utsikten som 
vindkraftverken har medfört. I alla tre områden är det mycket få som uppger att de störs av 
förändringen av utsikten.  
 
På Näsudden störs ca 6 % mycket av förändrad utsikt medan ingen störs mycket av förändrad 
utsikt i Klintehamn eller När. På Näsudden och i Klintehamn stördes ca 6  % ganska mycket 
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och i När stördes 10 % ganska mycket av förändrad utsikt. Att flest störs på Näsudden är 
förväntat med tanke på det mycket stora antal vindkraftverk som finns där.   
 
På Näsudden och i När finns ett statistiskt signifikant måttligt samband mellan avstånd från 
närmaste vindkraftverk och angiven störning av utsikt. Endast en person som bor mer än 750 
m från närmaste vindkraftverk störs. De flesta vindkraftverk som studerats är mindre än 
1 MW, varför kompletterande studier för större vindkraftverk behöver genomföras.   
  
5.2.5 Andra faktorer 

Den öppna frågan i intervjun har givit information om andra faktorer som kan påverka hur de 
närboende upplever vindkraftverken. Det framgick även vilken generell inställning till vind-
kraft samt inställning till vindkraftverken i detta fall respondenten hade. Det är tydligt att det 
är skillnad mellan generell inställningen till vindkraft och inställning till vindkraft i detta fall. 
0-12 % var negativt inställda till vindkraft generellt medan 30-40 % var negativt inställda till 
vindkraft i detta fall. 
 
Som hypotes vad gäller samband mellan störning och inställning har antagits att en negativ 
inställning sammanhänger med att man störs (svarsalternativ störs ganska mycket och störs 
mycket). I När och Klintehamn finns inget samband mellan generell inställning till vindkraft 
och störning. Däremot finns ett statistiskt signifikant samband mellan inställning till vindkraft 
i detta fall och störning av ljud respektive skuggor. 
 
På Näsudden fanns inte något signifikant samband mellan inställning i detta fall och störning 
av ljud men däremot mellan generell inställning till vindkraft och störning av ljud.  
 
I alla områden fanns ett signifikant samband mellan inställning i detta fall och störning av 
förändrad utsikt.  
 
Det finns således anledning att tro att de som är positivt inställda till vindkraft inte störs i lika 
hög grad som de som har en negativ inställning. Men förklaringen kan lika gärna vara den 
omvända d v s att de som inte blir störda inte heller blir negativt inställda till vindkraft. Vad 
som är orsak och verkan går inte att fastställa utifrån föreliggande studie. 
 
Av den öppna frågan i intervjun framgår om respondenten ansåg att vindkraftverk är vackra, 
fula eller att man inte hade någon åsikt om detta (neutrala). Om man anser att vindkraftverk är 
vackra eller fula bör också kunna påverka hur störd man blir. I När och på Näsudden var 
ingen av de som ansåg att vindkraftverk är vackra störda av ljud, skuggor eller utsikt. I 
Klintehamn fanns däremot inget sådant samband. 
 
Såväl i När som på Näsudden har en del av respondenterna ekonomiska fördelar av vindkraft-
verken i form av ägarskap eller markarrende. Det finns dock ingen signifikant skillnad i 
graden av störning mellan de som har ekonomiska fördelar av vindkraften och de som inte har 
det. På Näsudden finns dock en skillnad mellan grupperna på så sätt att en större del av dem 
som har ekonomiska intressen i vindkraft bor på avstånd över 1000 m från närmaste vind-
kraftverk. 
 
En frågeställning är om det finns någon skillnad i inställning till vindkraft mellan permanent- 
och fritidsboende. I När fanns ingen signifikant skillnad i inställning mellan grupperna medan 
det på Näsudden fanns en stor skillnad då 58 % av de fritidsboende var negativt inställda 
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jämfört med 9 % av de permanentboende. En möjlig förklaring till detta kan vara att en större 
andel på Näsudden anser att vindkraften medfört positiva aspekter såsom bättre vägar och 
ekonomiska fördelar i form av markarrende och delägarskap, vilket främst gynnar de 
permanentboende.  
 
En annan fråga är om det finns någon skillnad i inställning mellan olika yrkesgrupper. I När 
var samtliga pensionärer samt de flesta (71%) av lantbrukarna positivt inställda medan endast 
28 % av lönearbetarna var positiva. I När bor dock samtliga pensionärer mer än 750 m från 
närmaste vindkraftverk vilket lika gärna kan förklara den positiva inställningen. På Näsudden 
var inte skillnaderna signifikanta men ca 35 % av lönearbetare och pensionärer var negativt 
inställda jämfört med 18 % av lantbrukarna. Det tycks således som att lantbrukare är 
jämförelsevis positivt inställda till vindkraft.  
 
Bakomliggande skäl  
En rimlig hypotes att ställa är att det ibland kan finnas andra skäl än de som anförs, som 
störningar av buller och liknande, bakom formella protester (överklaganden av beslut) eller 
klagomål på vindkraftverk. Eftersom det finns riktlinjer för högsta tillåtna nivåer för ljud och 
skuggor, är det möjligt att ifrågasättas om de uppfylls. De bakomliggande skälen kan inte 
prövas på motsvarande sätt, och kommer därför inte till kännedom.  
 
Ett viktigt skäl för att använda öppna intervjuer som metod var just att försöka hitta sådana 
bakomliggande orsaker till missnöje (och även skäl till nöje), alltså att ta reda på vad 
konflikterna egentligen handlade om och vilken eventuell nytta närboende kunde ha av 
vindkraftverken. Med en postenkät eller intervju med ett frågeformulär hade det varit svårt att 
hitta nya förklaringar till lokalt motstånd mot vindkraftsetableringar eller förklaringar till den 
relativt goda acceptansen av vindkraftverk hos närboende.   
 
För att börja med positiva aspekter, visade det sig att ca 30 % nämnde att vindkraften medfört 
ekonomiska fördelar och att ca 20 % nämnde bättre vägar på Näsudden. Många som har 
vindkraftverk inom synhåll från sin fastighet, brukar använda verken för att få en uppfattning 
om vindförhållanden, om det blåser och i så fall från vilket håll. I När, där det finns två vind-
kraftverk vid vägen, nämnde ca 20 % att de använde vindkraftverken som landmärke, inte 
minst för att beskriva vägen för folk som skulle komma på besök.  
 
Fallstudierna visade att det fanns några viktiga bakomliggande skäl till tveksamhet eller 
motstånd mot lokala vindkraftverk:  
 
1. Vindkraftverken blockerade fastighetsägarnas markanvändning, framför allt möjligheten att 
få bygglov på den egna fastigheten.  
 
2. Vindkraftverken gav ekonomisk avkastning till en angränsande fastighet samtidigt som de 
omöjliggjorde installation av vindkraftverk på den egna fastigheten.  
 
3. De hade inte informerats om att vindkraftverk skulle byggas så nära deras fastigheter.  
 
4. Deras synpunkter när verken skulle byggas hade inte beaktats av projektörer eller 
myndigheter.  
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Blockering av bygglov 
En fastighetsägare, med mark i närheten av vindkraftverket, sökte bygglov för ombyggnad av 
en lada till fritidshus. Bygglovsansökningen avslogs, med motiveringen att ljudet från 
vindkraftverken var för störande (> 40 dBA).  
 
Samma fastighetsägare hade överklagat bygglovet för vindkraftverket när det skulle byggas, 
men inte fått gehör för detta, med motiveringen att ljudet inte skulle bli störande och att 
gällande riktlinjer för buller uppfylldes. Ladan som skulle byggas om står cirka 20 meter 
närmare vindkraftverken, så att 40 dBA nivån överskrids med knapp marginal.  
 
Byggloven för de två vindkraftverken beviljades 1996. Tre år senare, i december 1999, 
införde kommunen nya riktlinjer för avstånd mellan vindkraftverk och bostäder, som sattes 
till minst 1000 meter. Det innebar i praktiken att det blev omöjligt för fastighetsägare som 
hade mark inom en km från någon av de två grupperna med vindkraftverk i trakten, att 
utnyttja den för att bygga exempelvis fritidshus.  
 
Även många av de som inte själva har byggplaner uppfattar detta som orimligt. Så här 
uttryckte en lantbrukare problemet:  
 

Man borde ju kunna skriva sig fri från det, för om man vill bygga ut, så har man 
ju valt att bo här och acceptera det ljud som är från vindkraftverket. Om man då 
skulle sälja av, och så nästa som kom och ville köpa det, han är också införstådd 
med att det finns vindkraftverk. Han ser ju dom när han kommer. Och att de 
producerar ljud. Så egentligen skulle det aldrig vara något hinder. 

 
Förutom detta bygglovsärende som avslogs med motiveringen att riktvärdet för ljud skulle 
överskridas, har vi inte hittat någon bygglovsansökan där ett avslag motiveras med buller eller 
avstånd till vindkraftverk. De som har fått avslag uppfattar dock att detta är kommunens 
egentliga motiv.  
 
Om riktlinjerna för minimiavstånd används i detta sammanhang kommer det att uppfattas som 
orättfärdigt av den drabbade fastighetsägaren och av andra närboende. Det är inte möjligt att 
tillämpa en ny riktlinje retroaktivt, utan att det uppfattas som orättvist.  
 
Av en riktlinje som säger att det minsta avståndet mellan ett vindkraftverk och närmaste 
bebyggelse ska vara 1000 meter (dock med möjlighet att gå ner till 500 meter under vissa 
förhållanden), följer inte automatiskt det motsatta. Riktlinjen uppfattas dock på detta vis både 
av kommunen och av dem som bor i närheten av vindkraftverken.  
 
Blockering av egna vindkraftverk  
Vindkraftverk kan inte ställas hur nära varandra som helst, varje verk kräver sitt eget 
vindfångstområde. Om en fastighetsägare har ett vindkraftverk nära sin fastighetsgräns, 
innebär det en inskränkning i grannens möjligheter att utnyttja vindresurserna på sin fastighet. 
Det innebär med andra ord en form av intrång på grannens vindresurstillgång. Med nuvarande 
praxis betalas markersättning ut endast till den som äger marken där själva fundamentet till 
vindkraftverket byggs. Detta problem kan lösas genom att markarrende betalas utifrån ett 
vindkraftverks vindfångstområde, i stället för den plats där själva fundamentet står. Denna 
princip används redan i vissa fall, bland annat vid några vindkraftsprojekt i Skåne.  
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Bristande information  
I några fall har fritidsboende upptäckt att det stått ett vindkraftverk i närheten av deras 
fritidshus när de kommit dit på sommaren, utan att de haft en aning om det skulle byggas. 
Informationen, en annons i lokalpressen, har förstås gått dem förbi, eftersom de inte läser 
lokaltidningarna annat än på sommaren. Detta uppfattas då som att de medvetet har förts 
bakom ljuset, vilket skapar ett motstånd mot vindkraftverket. Projektet överklagades för 
denna bristande information, men lämnades utan åtgärd. Informationen till närboende ansågs 
ha följt gällande regler. Detta inträffade innan miljöbalken med dess krav på samråd hade trätt 
i kraft.  
 
Om projektören och det lokala företag som beställt vindkraftverket hade ansträngt sig för att 
informera alla berörda, inklusive fritidsboende om planerna, hade detta motstånd som 
resulterade i ett överklagande förmodligen inte uppstått.  
 
Bristande förståelse  
I några andra fall har närboende varit väl informerade om projektet, men upplevt att deras 
synpunkter och farhågor inte har tagits på allvar, varken av dem som drivit projektet eller av 
kommunens handläggare och beslutsfattare. Det har i sin tur skapat misstroende och missämja 
i lokalsamhället, samtidigt som de drabbade uppfattar att möjligheterna att få bygglov på sin 
mark har stoppats av vindkraftverken. Andra drar nytta av vindkraftverken medan de själva 
får stå ut med nackdelarna, däribland buller som tränger in i deras privatliv. Denna bristande 
förståelse från projektörer skapar ett motstånd hos personer som i princip har en positiv 
inställning till vindkraft.   
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5.3 Slutsatser 
 
5.3.1 Ljud 

Fallstudierna på Gotland bekräftar att det riktvärde på 40 dBA som gäller idag för ljud-
immission vid bostäder och fritidshus fungerar bra. Det är dock viktigt att förutom beräkning 
enligt gällande metod ta hänsyn till hur det specifika området ser ut exempelvis med avseende 
på redan existerande buller eller områden där lä för bakgrundsljudet kan uppstå, liksom i vilka 
väderstreck befintliga verk finns och nya verk placeras.  
 
Beräkningar med modellen för ljudutbredning på korta avstånd (< 1000 m), stämmer ganska 
väl överens med de värden som uppmätts på Näsudden.  
 
5.3.2 Skuggor 

Enligt fallstudien i Klintehamn tycks skuggminuter per dag på fasad/fönster vara det mått som 
ger bäst indikation på risken att bli störd av skuggor. På Näsudden är dock avstånd till när-
maste vindkraftverk det mått som bäst stämmer överens med risken att bli störd. Det kan tyda 
på att beräkningsmodellen inte fungerar tillfredställande i områden med många vindkraftverk, 
eftersom skuggan i praktiken släcks ut efter ca 1 km (Freund 2002). 
 
Beräknad skuggtid på tomt visar inget samband med risken att bli störd och ger också orimligt 
höga värden i förhållande till riktvärdet.  
 
Det tycks vara viktigare när på dygnet och året skuggor uppstår, än hur lång den beräknade 
skuggtiden blir. För att med större säkerhet kunna bedöma vilka tider på dygnet och året 
skuggor är mest störande behöver ytterligare studier genomföras.  
 
Med de riktlinjer som gäller idag, räknas alla tider lika, så mer än 30 timmar skuggor i värsta 
fall mellan 04 och 05 på morgonen skulle räcka för att säga nej vid en miljöprövning. Efter-
som de tidpunkter när det är risk för skuggstörningar kan förutsägas så noga, skulle det vara 
rimligt att ta större hänsyn till de tider och årstider då skuggorna verkligen riskerar att störa 
dem som vistas i en byggnad eller plats som träffas av skuggor.  
 
Om det finns behov av mer exakta beräkningar exempelvis om det är fråga om att vindkraft-
verket ska stängas av då skuggor riskerar att störa närboende, kan den metod som bygger på 
Freunds modell (Freund 2002) användas, se beskrivning i delrapport Utvärdering av 
regelverk och bedömningsmetoder (Wizelius, T. et. al. 2005).  
 
 
5.3.3 Visuell påverkan 

I alla tre områden är det endast ett fåtal som uppger att de störs av förändrad utsikt p g a 
vindkraften. På Näsudden störs ca 6 % mycket av förändrad utsikt medan ingen störs mycket 
av förändrad utsikt i Klintehamn eller När. Endast en person som bor mer än 750 m från 
närmaste vindkraftverk störs. Visuell påverkan tycks således inte vara ett stort problem för de 
närboende. 
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5.3.4 Andra faktorer 

Förutom faktorerna ljud, skuggor och utsikt som några av respondenterna blir störda av, har vi 
funnit några andra skäl till att vindkraftverk uppfattas som störande.  
 
De fastighetsägare vars fastigheter ligger omedelbart intill vindkraftverk kan hindras att 
utnyttja denna mark för att exempelvis bygga fritidshus för uthyrning eller familjens eget 
bruk. Nu är ju bygglov ingen automatisk rättighet för en fastighetsägare, det är kommunens 
byggnadsnämnd som avgör tillåtligheten utifrån samhällets synpunkt. Om det enbart är 
avståndet till vindkraftverk som besluten grundas på, finns anledning att vara flexibel med 
avståndskraven och i vart fall inte utsträcka dem till mer än vad riktvärdet för ljudimmission 
kräver. Man kan se det som fastighetsägarens eget val att tåla eventuella störningar. Risken 
med en sådan hållning är att det inte blir möjligt att ersätta det befintliga verket med ett nytt 
när det tjänat ut. Om det är möjligt kan i så fall ett sådant villkor skrivas in i bygglovsbeslutet.  
 
Ersättning för markupplåtelse bör baseras på vindfångstområde, inte enbart på fundamentets 
plats, eftersom vindkraftverk nära en fastighetsgräns annars kan hindra grannen från att 
utnyttja vinden på sin fastighet. 
 
Problemen som skapas av bristande information och bristande förståelse kan lösas med mer, 
bättre, sakligare och öppnare information både om vindkraftens för- och nackdelar, som 
sprids på ett effektivt sätt till alla berörda. Det finns emellertid ett problem, som beror på att 
definitionen av sakägarbegreppet är oklar.  
 
De som bor på angränsande fastigheter är sakägare, men vilka som därutöver räknas dit är 
oklart. De som bor inom en km från planerade vindkraftverk brukar kommunen räkna dit. 
Problemet är att alla som får adresserad information i brevlådan enligt praxis automatiskt 
också räknas som sakägare som har rätt att överklaga. På grund av risken för överklaganden 
har projektörer intresse av att begränsa sakägarkretsen så mycket som möjligt genom att 
begränsa informationen (eller inbjudan till informationsmöten och samråd) till annonser i 
lokalpressen. Med en striktare definition av vem som i juridisk mening är sakägare, skulle 
förutsättningarna för en bra information direkt till dem som berörs underlättas och 
förutsättningarna för en öppen dialog förbättras.  
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Bilaga 3.4 Underlag för intervjuer 
 
 
1. Demografiska frågor 

a) Namn, yrke, ålder?  
b) Fastboende eller fritidsboende ? 
c) Fastboende: Hur länge de har bott där ? 
d) Fritidsboende: Hur länge de har bott där. Hur lång tid per år man vistas där, vilka 

tider/perioder ? 
e) Ägare eller delägare i vindkraftverk, upplåter mark åt vindkraftverk? 

 
2. Berätta om vindkraft! 
 
3. Strukturerade frågor 
 

5.4 Skuggor från rotorblad 
 
1) Märker inte, 2) Märker men störs inte, 3) Störs inte särskilt mycket, 4) Störs ganska mycket, 5) Störs mycket. 
 
5.4.1 Ljusreflexer från rotorblad 

 
1) Märker inte, 2) Märker men störs inte, 3) Störs inte särskilt mycket, 4) Störs ganska mycket, 5) Störs mycket. 
 
Om man störs av skuggor, hur ofta. 
 
Nästan aldrig, någon/några gånger per år, någon/några gång per månad, någon/några gånger per vecka, 
dagligen/nästan dagligen. 
 
5.4.2 Ljud från rotorblad 
 
1) Märker inte, 2) Märker men störs inte, 3) Störs inte särskilt mycket, 4) Störs ganska mycket, 5) Störs mycket. 
 
5.4.3 Ljud från maskinhus 
 
1) Märker inte, 2) Märker men störs inte, 3) Störs inte särskilt mycket, 4) Störs ganska mycket, 5) Störs mycket. 
 
Om man störs av ljud, hur ofta. 
 
Nästan aldrig, någon/några gånger per år, någon/några gång per månad, någon/några gånger per vecka, 
dagligen/nästan dagligen. 
 
5.4.4 Förändrad utsikt 
 
1) Märker inte, 2) Märker men störs inte, 3) Störs inte särskilt mycket, 4) Störs ganska mycket, 5) Störs mycket. 
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Bilaga 3.5. Information till respondenter 
 
 
Vindkraftens miljöpåverkan – VIMP  
 
 
Högskolan på Gotland arbetar med ett forskningsprojekt som heter VIMP, vilket står för 
Vindkraftens miljöpåverkan. Vi ska undersöka hur de metoder som används för att bedöma 
vindkraftens påverkan på miljön vid tillståndsprövning fungerar i praktiken. Därför behöver 
vi veta vad människor som bor i närheten av vindkraftverk tycker om vindkraft och hur de 
upplever dessa nya ”grannar”.  
 
För att ta reda på det ska vi göra undersökningar på några olika platser på Gotland och prata 
med de människor som bor där om vindkraft. Dessa samtal spelas in på band, skrivs ut och 
analyseras, för att vi ska kunna hitta eventuella gemensamma nämnare, och dra slutsatser om 
hur vindkraftverk uppfattas. I rapporten kommer alla citat från intervjuerna att avidentifieras, 
dvs. vara anonyma.  
 
Detta forskningsprojekt ska slutföras under 2004 och en slutrapport kommer att bli klar senast 
den 31 mars 2005.  
 
Vi är mycket tacksamma för att ni vill medverka i detta forskningsprojekt, och vi kommer att 
skicka er en sammanfattning av det resultat vi kommer fram till.  
 
 
 
Visby den 2 juni 2004 
 
 
 
 
 
 
Tore Wizelius 
Högskolan på Gotland  
Tel: 0498-29 98 82  
e-post: tore.wizelius@hgo.se  
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Bilaga 4.1. Respondentgruppernas sammansättning 

När 

 
Figur 1. Respondentgruppens åldersfördelning (När).  

 
Figur 2. Respondentgruppen indelad i yrkeskategorier (När). 

 
Figur 3. Riktning från närmaste vindkraftverk till respondentens bostad (När).  
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Figur 4. Respondentgruppens ekonomiska intressen i vindkraft (När). 
 

Klintehamn 

 
Figur 5. Respondentgruppens åldersfördelning (Klintehamn). 
 
 
 

 
 
Figur 6. Respondentgruppen indelad i yrkeskategorier (Klintehamn). 
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Figur 7. Riktning från närmaste vindkraftverk till respondentens bostad (Klintehamn). 
 

 
Näsudden 

Figur 8. Respondentgruppens åldersfördelning (Näsudden).  
 

 
Figur 9. Respondentgruppen indelad i yrkeskategorier (Näsudden). 
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Figur 10. Riktning från närmaste vindkraftverk till respondentens bostad (Näsudden).  
 
 
 
 

 
 
Figur 11. Respondentgruppens ekonomiska intressen i vindkraft (Näsudden). 
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