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Abstract 
 
Uppsatsens syfte är att studera vindkraftverkens påverkan på sin omgivning. Syftet är även 
att analysera hur kommunikationen ser ut mellan myndigheter, projektören samt närboende 
före etableringen av vindkraftverken i Lännäs/Odensbacken, i Örebro kommun, där tre 
vindkraftverk etablerats i en grupp. 
 
Resultaten av denna undersökning visade att deltagarna upplevde sig inte som speciellt 
störda av verken i form av stora bullerstörningar, skuggor, eller sömnstörningar inomhus 
respektive utomhus. Deltagarna tyckte att ingen förändring hade skett på naturmiljön (52%) 
sedan vindkraftverken togs i drift. Det var 49%  av deltagarna fick ingen information om 
etableringen av Örebro kommun eller från vindkraftsbolaget. Forskare/experter hade det 
högsta förtroendet att ge information 86%, politiker och media/journalister hade lägst 
förtroende 29%. När det gäller kunskap som befolkningen hade om vindkraftens påverkan på 
sin omgivning svaren var ”ganska positivt” vid påverkan på renare luft (81%), påverkan på 
Odensbacken (79%), på boendemiljön (44%), på friluftsliv (38%) och på fastighetsvärde 
(38%).  
 
Enligt denna undersökning var de tre verken väl placerade, verken medför inte några stora 
ingrepp i landskapet, påverkan och störningar på närmiljön hade begränsats och området kan 
bedömas som ett tåligt landskap för nya inslag. Lokalbefolkningen i området behöver mer 
kunskap om vindkraftverkens påverkan på människor, på växter, fåglar, djur och på 
landskap. Kommunikationen beskrivs i vårt fall som mindre deltagarvänlig eftersom det 
saknas öppenhet. Förtroendet för vindkraftverk som förnyelsebar energi, för myndigheter 
eller för vindkraftsbolaget kan skadas om aktörerna och tjänstemän inte väljer rätt metoder 
för en god kommunikation. En bristfällig kommunikation kan därmed öka motstånd och kan 
även stoppa vindkraftsutvecklingen i området i fram tiden.  
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att studera vindkraftverkens påverkan på sin omgivning. Syftet är även att 
analysera hur kommunikationen ser ut mellan myndigheter, projektören samt närboende före 
etableringen av vindkraftverken i Lännäs/Odensbacken, i Örebro kommun, där tre 
vindkraftverk etablerats i en grupp. 
 
Resultaten av denna undersökning visade att deltagarna upplevde sig inte som speciellt störda 
av verken i form av stora bullerstörningar, skuggor, eller sömnstörningar inomhus respektive 
utomhus. Deltagarna tyckte att ingen förändring hade skett på naturmiljön (52%) sedan 
vindkraftverken togs i drift. Det var 49%  av deltagarna fick ingen information om 
etableringen av Örebro kommun eller från vindkraftsbolaget. Forskare/experter hade det 
högsta förtroendet att ge information 86%, politiker och media/journalister hade lägst 
förtroende 29%. När det gäller kunskap som befolkningen hade om vindkraftens påverkan på 
sin omgivning svaren var ”ganska positivt” vid påverkan på renare luft (81%), påverkan på 
Odensbacken (79%), på boendemiljön (44%), på friluftsliv (38%) och på fastighetsvärde 
(38%).  
 
Enligt denna undersökning var de tre verken väl placerade, verken medför inte några stora 
ingrepp i landskapet, påverkan och störningar på närmiljön hade begränsats och området kan 
bedömas som ett tåligt landskap för nya inslag. Lokalbefolkningen i området behöver mer 
kunskap om vindkraftverkens påverkan på människor, på växter, fåglar, djur och på landskap. 
Kommunikationen beskrivs i vårt fall som mindre deltagarvänlig eftersom det saknas 
öppenhet. Förtroendet för vindkraftverk som förnyelsebar energi, för myndigheter eller för 
vindkraftsbolaget kan skadas om aktörerna och tjänstemän inte väljer rätt metoder för en god 
kommunikation. En bristfällig kommunikation kan därmed öka motstånd och kan även stoppa 
vindkraftsutvecklingen i området i fram tiden.  
 
 
Nyckelord: Vindkraftverk, landskap, svensk lagstiftning, kommunikation, 
riskkommunikation,  
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Abstract 
 
Purpose of this thesis is to study the impact of wind turbines on their surroundings. It also 
aims to analyze how the communication looks between the authorities, the planner and local 
residents prior to the establishment of wind turbines in Lännäs/Odensbacken in Örebro, where 
three wind turbines set up in a group. 
 
The results of this survey show that the participants experience themselves not as especially 
disturbed of the turbines in the form of large noise, shadows, and sleep disturbance indoors 
and outdoors. Participants felt that no change had taken place on the natural environment 
(52%) since the turbines became operational. It was 49% of participants had got no 
information about the establishment of Örebro Municipality, Örebro County Administrative 
Board or Wind Power Company. Scientists/experts had the highest confidence of 86%, 
politicians and the media/journalists had least confidence. In the case of knowledge that 
people have about wind power's impact in their environment, the responses were "quite 
positive" under the effect of cleaner air (81%), on Odensbacken (79%), on housing value 
(44%), on outdoor recreation (38%) and on the property value (38%). 
 
According to this study, the three plants were well located, the works do not entail any major 
interventions in the landscape, impact and disruption on the local environment was limited 
and the area can be assessed as a rugged landscape of new elements. Local people in the area 
need more knowledge about impact of wind turbines on humans, plants, birds, animals and 
landscapes. The communication described in our case less participant friendly because there is 
no transparency. Confidence in the wind as renewable energy, for government agencies or for 
wind developer can damage players and officials do not choose the right methods for good 
communication. A lack of communication can thus increase the resistance and can even stop 
the wind developments in the region in the future. 
 
 
 
Key Words: Wind power, landscape, Swedish legislation, communication, risk 
communication 
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1. Introduktion 
1.1 Vindkraft  
De senaste åren har utbyggnaden av vindkraft blivit en del av omställningen till grön 
energiproduktion efter konkreta larm om klimatförändringar, behov på minskad användning 
av fossila bränslen och för att minska CO2-utsläpp (Rydell et al., 2011; Waldo & Klintman, 
2010). Vindkraft är en förnybar energikälla och en viktig del av den framtida energi-
försörjningen nationellt och globalt (Arent et al., 2011). Vindkraft utnyttjar vindens 
rörelseenergi vilken omvandlar denna rörelseenergi till elenergi genom en generator 
(Henningsson et al., 2012). Utveckling av vindkraft är specifik för varje land. I medlemsstater 
i EU finns länder som haft en framgångsrik utveckling av vindkraft. Bland dessa är Tyskland, 
Spanien och Danmark. Andra länder använder vindkraft för energiproduktion men i 
begränsad omfattning. Till exempel Irland, Grekland, Frankrike, Nederländerna, Östrike, 
Sverige och Storbritannien. Övriga medlemsstater i EU har haft en betydligt långsammare 
utveckling och stora svårigheter att utveckla vindkraften som en alternativ energikälla 
(Roques et al., 2010).  
 

1.2 Utveckling av vindkraft i Sverige 
Vindkraft är en effektiv energikälla som introducerades i Sverige i början av 1980-talet 
(Energimyndigheten, 2012). Vindkraftsutbyggnaden kom i gång först då intresset bland 
enskilda markägare ökade för etableringar av mindre vindkraftverk på 55–150 kW (kilowatt). 
År 1990 fanns bara ett fåtal vindkraftverk i Sverige (Kalmar kommun, 2011; Energi-
myndigheten, 2012 ). Vindkraftsetableringar och vindkraftsföretag har vuxit betydligt och 
antalet vindkraftverk har ökat till 2 036 vindkraftverk med en installerad effekt av 2 769 MW 
(megawatt) vid årsskiftet 2011/2012. Vindkraft står år 2011 för 4% av Sveriges totala 
elproduktion, vilket motsvarar en elproduktion på nära 6,1 TWh (terawattimme). Det är en 
ökning med 74% jämfört med år 2010 (Energimyndigheten, 2012).  
 
Av Sveriges totalt 290 kommuner har nu 154 kommuner vindkraft som är anslutna till 
elcertifikatsystemet medan136 kommuner fortfarande inte har någon vindkraft (Energi-
myndigheten, 2012). Det är ojämn fördelning av vindkraftverk över landet med de flesta i 
Skåne och på Gotland i södra Sverige. En hel del vindkraftsverk byggs även i Jämtland och i 
södra Lappland. Den här trenden, med ökad utbyggnad i barrskogsområden i mellersta och 
norra delen av landet fortsätter och vindkraftverk kommer med all säkerhet att byggas i de 
flesta landsändar så småningom (Rydell et al., 2011).  
 
Klimatkonventionen är en global konvention som har arbetats fram inom FN-systemet. 
Klimatkonventionen ligger till grund för Kyotoprotokollet, som är en internationell 
överenskommelse som slöts i Kyoto, Japan och trädde i kraft i februari 2005. Utsläppen av 
koldioxid har ökat och orsakat temperaturökningen på jorden under 1900-talet. Utsläppen av 
växthusgaser behöver därför stabiliseras på en bestämd nivå genom internationellt arbete för 
att förhindra farlig störning av klimatsystemet. Konventionen har främjat utveckling, ökat 
användning av förnyelsebar energi och miljövänliga tekniker. Arbetet inom konventionen 
grundas i stor utsträckning på tekniskt-naturvetenskapliga studier. Studierna görs av 
Internationella klimatpanelen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som är en 
internationell expertgrupp. Sverige har ratificerat både Klimatkonventionen och Kyoto-
protokollet. (Klimatkonventionen-Naturvårdsverket, 2013). 



 
 

I början av 2009 kom ett nytt EU-direktiv om främjande av användningen av vindkraft för 
förnybara energikällor. Medlemsstater i EU ska till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser 
med 20% enligt Europaparlamentets och Europarådets direktiv. I detta direktiv ska Sverige 
uppnå en andel om minst 49% förnybar energi till år 2020 (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/28/EG).  

1.3 Nationella mål 
Regeringen har beslutat om följande nationella mål för förnybar energi (Regering, 2012; Prop. 
2008/09:163 s. 38.): 
• ”Andelen förnybar energi år 2020 bör vara minst 50 procent av den totala 

energianvändningen” 
• ”Andelen förnybar energi i transportsektorn år 2020 bör vara minst 10 procent”   
 
Riksdagen har beslutat om en planeringsram för hur mycket vindkraft som ska byggas. 
Nuvarande planeringsram för vindkraft till år 2020 motsvarande 30 TWh årsproduktion, 
varav 20 TWh på land och 10 TWh lokaliserat till havs. Syftet med en planeringsram är att 
uppmärksamma vindkraftsintresset i den fysiska planeringen. Planering äger rum i 
kommunerna genom att identifiera lämpliga områden för vindkraft och beslut tas i de 
kommunala översiktsplanerna (Energimyndigheten, 2012). Vanligaste storleken på 
vindkraftverk som byggs i dag på land är 1,5– 3 MW med totalhöjder som inklusive 
turbinblad är mellan 90-150 meter, men verk på upp till 5–6 MW är under utveckling (Kalmar 
kommun, 2011).  

1.4 Syfte  
Uppsatsens syfte är att studera vindkraftverkens påverkan på sin omgivning. Syftet är även att 
analysera hur kommunikationen ser ut mellan myndigheter, projektören samt närboende före 
etableringen av vindkraftverken i Lännäs/Odensbacken, i Örebro kommun, där tre 
vindkraftverk etablerats i en grupp. 

2. Vindkraftverks störande effekter 
2.1 Upplevt avstånd till vindkraft 
I slutet av 1990-talet började den moderna vindkraften byggas ut i Sverige. Kunskapen om 
hur de boende i områden med vindkraft påverkades var begränsad och hur nära bostadshus 
vindkraftverken kunde placeras utan olägenhet var osäkert. Avståndet till en vindkraftpark 
eller till ett vindkraftverk kan påverka hur kringboende människor upplever sin omgivande 
miljö. Att mäta det faktiska avståndet till ett vindkraftverk är inte svårt, men upplevelsen av 
avståndet och av den upplevda störningen är svårare (Henningsson et al., 2012).   
 
Generellt dämpar marken eller vattnet runt ett vindkraftverk ljudet från verken. Ljudnivån 
från ett vindkraftverk minskar med avståndet. Marken dämpar ljudet betydligt effektivare än 
vatten. Dessutom påverkar väder och vind hur ljudet breder ut sig (Naturvårdsverket, 2012a; 
Boverket, 2009). Människor känner sig mindre störda av vindkraftverk om de bara hör ljudet 
än om de hör och samtidigt ser dem. Avståndet till vindkraftverket kan bestämmas till 400-
600 meter enligt ljudkurva (Pedersen el al., 2004). Det finns inga nationella bestämmelser om 
avstånd mellan bostadshus och vindkraftverk i Sverige, samtidigt är det ovanligt att 
vindkraftverk byggs närmare bostad än 800 meter idag (Henningsson et al., 2012).   
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2.2 Attityder till vindkraft 
Attityder är en kombination av tankar, känslor och beteenden som kan vara riktade mot 
människor, händelser eller materiella saker. Människor utvärderar dagligen händelser eller 
företeelser och kan själv bedöma om dessa är bra eller dåliga. På så sätt har individen bildat 
en attityd, som kan vara en kort eller en längre period och på sikt kan den även påverka 
beteendet (Eagly & Chaiken, 1993). 
 
Attitydforskningen visar att attityderna till en nyetablering av vindkraftverk blir mer positiva 
efter anläggandet än vad de varit före och under själva etableringsfasen. Det betyder att 
attityderna kan förändras i positiv riktning om nyetableringen lyckas kan denna bli en del av 
den lokala identiteten. När lokalbefolkningen står utanför beslutprocessen, kan det bidra till 
negativa attityder mot vindkraftsetableringar. Negativa attityder bland lokalbefolkningen kan 
vara motstånd som hindrar utvecklingen av vindkraft och kan direkt påverka beslutfattare till 
att avstå från vindkraftsetableringar. Motståndet kanske inte riktar sig mot vindkraftverken i 
sig men mot dem som ska bygga vindkraften, till exempel vindkraftsbolagen eller politiker 
(Klintman & Waldo, 2008).  
 
Enligt NIMBY- syndromet (Not In My Back Yard) har lokalbefolkning positiva attityder till 
vindkraft, men till en specifik etablering av vindkraft har de ofta mindre positiva och ibland 
negativa attityder. NIMBY har förklarat skillnaden mellan en generell attityd till vindkraft 
som energikälla och en specifik attityd till en etablering av vindkraftverk i ett område. De 
flesta vill inte ha någon vindkraftsetablering i närheten av sin egen bostad (Gipe, 1995). 
Enligt studier i Sverige ser en stor del av svenska småhusägare att vindkraften har ganska 
liten påverkan på miljön (Ek, 2002 & 2005).   
 
SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) vid Göteborgs universitet genomför sedan 1986 
nationella och lokala frågeundersökningar (Riks-SOM undersökning) i syfte att kartlägga den 
svenska allmänhetens vanor och attityder till vindkraft i Sverige. Antalet vindkraftverk har 
ökat i Sverige de senaste åren. Varje undersökning genomförs under i huvudsak samma 
förutsättningar för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. Resultaten visar att de 
flesta tyckte att vindkraft är miljövänlig, ca 40 % ansåg att vindkraften förfular landskapet 
men 40% tyckte att samma påstående var felaktigt. En femtedel (21 %) tyckte att 
vindkraftverk är bullriga, medan nästan hälften ansåg att det påståendet var felaktigt (Hedberg 
et al., 2011). 
 
I en annan undersökning av SOM- institutet (2012) ingick en intressant fråga ” hur mycket vi 
skall satsa på vindkraften under de närmaste 5-10 åren”. Syftet var att undersöka om 
riksdagens positiva syn överensstämmer med svenska folkets inställning till en ökad satsning 
på vindkraft och hur skiljer sig opinionen i vindkraftsfrågan åt bland personer med olika 
sociala och politiska grupptillhörigheter. Resultaten från den senaste mätningen visar att 
majoriteten (70%) bland svenska folket vill satsa mer på vindkraften som energikälla än vad 
som görs idag. En mindre del (18%) ville satsa ungefär lika mycket som idag. Bara 6 % ville 
satsa mindre eller helt avstå från vindkraften som energikälla (Hedberg, 2012). 

2.3 Buller och ljud 
Buller är ett ljud som upplevs som oönskat och störande ljud och kan påverka människors 
hälsa och möjligheter till en god livsmiljö. Exempel på effekter av trafikbullerexponering är 
påverkan på sömn, möjligheten att uppfatta tal och störd vila eller avkoppling. Det före-
kommer även att bullerstörning sker vid exponering för andra källor, t.ex. industrirelaterad 
verksamhet och vindkraft (Boverket, 2012; Pedersen et al., 2009).  



 
 

 
Ljudet från moderna vindkraftverk skiljer sig på flera sätt från ljud från andra källor i miljön. 
Det finns två typer av ljud från vindkraftverk; mekaniskt ljud från växellåda (generator) och 
aerodynamiskt ljud från vingarna. På grund av tekniska förbättringar har mekaniskt ljud 
mindre påverkan. Det aerodynamiska ljudet genereras när bladen rör sig genom luftmassan 
(Pedersen et al., 2009; Boverket, 2009). Detta ljud upplevs vanligen som ett svepande ljud. 
Ljudet kan beskrivas som ett bredbandigt brus, där det mest framträdande frekvensområdet är 
63–4 000 Hz. Fysikaliskt har ljudet stora likheter med det ljud som alstras av vinden i 
vegetation av olika slag (Naturvårdsverket, 2012a).  
 
Ljudet från vindkraftverk varierar kraftigt på grund av vindens styrka, de meteorologiska 
förhållandena i övrigt och att andra ljud som kan dölja ljudet från verken. Hur mycket 
människor störs varierar också, från dag till dag, plats till plats och från person till person. 
Detta betyder att det kan vara svårt att bedöma hur störande ljudet blir och att mäta och 
beräkna ljudet på ett sätt som ger en representativ bild (Naturvårdsverket, 2012a). Ljudnivån 
ökar och minskar i styrka med rotorbladens rörelse, på grund av luftabsorptionen och på 
avståndet (Boverket, 2009). Ljudtrycksnivå anges i en logaritmisk skala decibel (dB) och 
korrigerade med A-filtret som tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor. Natur-
vårdsverket anser att riktvärde för ljudnivån bör inte överskrida 40 dBA utomhus vid bostäder 
nattetid och vid vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd vid medvind. I friluftsområden och i 
områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 35 dBA. Ljud med tonala 
komponenter upplevs som mer störande än annat ljud (Henningsson et al., 2012). Om 
vindkraftverken ger ifrån sig så kallade rena toner som är tydligt hörbara toner bör riktvärde 
vara 5 dB lägre (Naturvårdsverket, 2012a). 

2.4 Skuggor och reflexer 
Solljus som ger reflexer mot rotorbladen kan vara störande efter en tid. Skuggstörningar 
påverkas främst av årstid, vindriktning, solstånd, topografi, vindkraftverkens tornhöjd, 
rotordiameter och anläggningens drifttid (Naturvårdsverket, 2012b). Skuggorna kan uppträda 
på relativt stora avstånd under några minuter, speciellt då solen står lågt. Med avståndet 
tunnas skuggorna ut och skärpan försvinner. Risken för skuggor är störst när vindkraftverken 
placeras sydost-sydvästligt läge till en bostad. Skuggans utbredning kan bli betydligt längre 
under klara vinterdagar än under klara sommardagar. Skuggan syns på längre avstånd på en 
vertikal yta än på en horisontell (Boverket, 2009). Skuggor är uppfattbara på cirka 1,5 
kilometers avstånd, men då endast som diffusa ljusförändringar. Den absoluta gränsen är svårt 
att bestämma, men erfarenheten visar att på 3 kilometers avstånd uppfattas ingen skuggeffekt 
(Vindlov, 2012; Boverket, 2009). Skuggstörningar bör därför uppmärksammas såväl för 
bostäder som för arbetsplatser med utemiljöer (Boverket, 2009).  
 
Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som kan skapa irritation. Rörliga skuggor 
på en vägg inomhus eller på arbetsplats kan efter en tid ge stressreaktioner. Boverket visades i 
”Vindkraftshandboken” (2009) enligt en studie som genomfördes i Tyskland att de personer 
som utsattes för mer än 15 timmar skuggtid per år kände sig väldigt störda och deras livs-
kvalitet hade försämrats. Det finns inte någon motsvarande vetenskaplig studie i Sverige, 
därför finns det inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk. I Sverige används 
de bedömningar som bygger främst på de tyska normer och gällande rättslig praxis. I praxis 
finns dock en rekommendation vilken innebär att den teoretiska skuggtiden för störnings-
känslig bebyggelse inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen vid bostäder. 
Om dessa värden överskrids kan vindkraftverk programmeras så att de stängs av just under de 
kritiska tidpunkterna (Boverket, 2009). 
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2.5 Landskapsbilden 
Landskapet handlar om relationen mellan människa och plats. Etablering av vindkrafts-
anläggningar innebär användning av teknik som kan leda till någon ändring i landskapsbilden. 
Upplevelser är inte bara visuella utan innefattar också ljud, doft, känsla, minnen och 
associationer (Boverket, 2009a). Hur ser landskapet ut och hur går processen till är två viktiga 
frågor som bör ta hänsyn till inför etablering av en vindkraftanläggning. En vindkrafts-
etablering påverkar landskapsbilden på olika sätt, på land syns vindkraftverk mer än till havs. 
Vindkraftsparker ger en helt ny typ av landskap, medan mindre grupper och enstaka 
vindkraftverk alltid blir tydliga objekt i landskapet (Boverket, 2009a).  
 
Upplevelsen av vindkraftverk varierar från person till person. Denna beror på hur personer 
använder landskapet, och vilken relation personen har till landskapet; fastighetsägare, 
permanentboende, sommarboende eller turist (Henningsson et al., 2012). Den europeiska 
landskapskonventionen har definierat landskap som ”ett område sådant det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspelet mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer” (Boverket, 2009a; Sveriges internationella överenskommelser, 
2011; European Landscape Convention, 2009).  
 
En vindkraftsetablering medverkar till en positiv utveckling av förnybar energi samtidigt som 
den förändrar människors livsmiljö. En vindkraftsetablering påverkar landskapsbilden direkt 
och förändrar utsikten för de närboende (Henningsson et al., 2012). Samma fysiska landskap 
kan tolkas, upplevas och återges på flera olika sätt av olika aktörer i olika sociala positioner. 
Detta gör att landskap och landskapsupplevelser är komplexa frågor. I Sverige sedan augusti 
2009 prövas större vinkraftsanläggningar oftast enbart med stöd av miljöbalken. En detaljplan 
bör upprättas om kommunen bedömer att det råder konkurrens inom tätbebyggt område, 
annars är det områdesbestämmelser. En tidig medverkan från allmänhetens sida i en 
vindkraftsprocess kan göra konflikter synliga från början (Henningsson et al., 2012) och då 
kan vindkraftens påverkan på landskapets attraktivitet och användbarhet begränsas (Boverket, 
2009a). Med en öppen process kan en gemensam lösning nås och detta ger större möjlighet 
till att förtroende och tillit skapas (Henningsson et al., 2012). 

3. Förknippade risker med vindkraftsetablering 
 
Under de senaste decennierna har vindkraftutbyggnaden i Sverige ökat i stor utsträckning. 
Olika uppfattningar uppstår om vilka risker införandet av vindkraft kan medföra. De som 
söker lugn och ro kan känna sig störda av vindkraftverk, medan för de som äger marken är 
verken en inkomstkälla (Boverket, 2009a). Analysen av många studier visar att en av de 
viktigaste risker som förknippas med vindkraftsetableringar handlar om påverkan på den 
lokala närmiljön, landskapet och på djur- och fågellivet. Det finns en tydlig oro för hur fågel, 
fisk, djur och människor påverkas av en etablering (Klintman & Waldo, 2008). 

3.1 Hälsorisker hos människor 
Enligt WHO (World Health Organization) är möjligheten att få sova ostört en förutsättning 
för fysisk och mental hälsa. Sömnstörning är en allvarig effekt av buller som kan förknippas 
med negativ inverkan på hälsan (WHO, 2009). Studier om vindkraftsbuller kunde inte 
utesluta ett samband mellan vindkraftsbuller och sömnstörning. Det är dock viktigt att 
utvärdera effekterna av vindkraftsbuller på sömnstörning (Henningsson, 2012). En studie har 
argumenterat för att infra- och lågfrekvent ljud orsakar vibroakustisk sjukdom, vilken kan 
orsaka en mängd symtom, bland annat ökad risk för epilepsi, onormal tillväxt av 



 
 

extracellulära matriser och hjärtkärleffekter. Tydliga bevis om vibroakustisk sjukdom som 
kan relateras till ljud från vindkraftverk saknas (Castelo Branco & Alves-Pereira, 2004).  
 
Det finns en viss förhöjd risk för anfall hos personer med fotokänslig epilepsi, om 
vindkraftverkets rotorblad skymmer solljus oftare mer än 3 gånger per sekund (3Hz) (Harding 
et al., 2008). De gäller även vid små vindkraftverk (Smedley et al., 2010), men detta är dock 
inte relevant för de moderna vindkraftverken som rör sig långsammare och skymmer solen 1-
2 gånger per sekund (Henningsson, 2012). Ett antal studier visade på samband mellan förhöjt 
blodtryck och vägtrafik- och flygbuller (Babicsh, 2008; Babicsh & van Kamp, 2009; WHO, 
2011). Förhöjd risk för hjärtinfarkt har ökat vid exponeringar över 50 dBA ekvivalentnivå 
(WHO, 2011), det är betydligt högre än gällande riktvärde för vindkraftsbuller. Vindkrafts-
buller kan orsaka bullerstörning och möjligen också sömnstörning, men det inte helt kan 
utesluta effekter på hjärtkärlsystemet efter långvarig exponering av vindkraftsbuller 
(Henningsson et al., 2012). 

3.2 Däggdjur på land 
Hur vilda landlevande däggdjur påverkas av en vindkraftsetablering har fått en växande 
betydelse i samband med utbyggnaden av vindkraften. Vid drift av vindkraftverket uppstår 
flera möjliga störningar. Dels störningar till följd av byggande och nyttjande av nya vägar, 
dels kraftledningar till verket samt buller. Responsen på en störning kan vara väldigt olika för 
olika djurgrupper. Rovdjur är ofta mycket känsliga för mänsklig aktivitet (Creel et al., 2002; 
May et al., 2006; Berger, 2007; Nellemann et al., 2007). Medan bytesdjur ofta visar 
flyktbeteende vid mänsklig störning (Stankowich, 2008). De stora rovdjuren kan snarare 
försöka gömma sig (Pedersen, 2007c; Stoen et al., 2010). Skogslandskapet är viktiga 
betesmarker för klövdjur och kan utgöra refugier (på latin betyder tillflyktsort) för stora 
rovdjur. Nya vägar i dessa områden till en vindkraftsutbyggnad kan komma att få effekter på 
populationsnivån för dessa arter. Störningar från mänskliga aktiviteter liksom friluftsliv, jakt 
och nöjestrafik kan ge negativa effekter på älg, hjort, tamren samt stora rovdjur. Dessa 
effekter kan leda till en habitatförlust (Helldin et al., 2012). 
 
Under konstruktionsfasen och vid nedmontering av vindkraftverk ökar mänskliga aktiviteter 
(t.ex. trafik, markarbeten och skogsavverkning) i området. Dessa aktiviteter kan påverka 
djurens beteende och rumsliga fördelning. Tillgängliga studier på varg (Álvares et al., 2011), 
ren (Colman et al., 2008), klövvilt och stora rovdjur visar att dessa djur undviker vindparker 
under konstruktionsfasen (Helldin et al., 2012). En norsk studie visade att det fanns vissa 
indikationer på att kronhjortarna lämnade området vid byggnationen av Hitra vindpark på 
Eldsfjellet i Norge (Veiberg & Pedersen, 2010). Andra studier har visat att effekterna av 
kraftledningar på ren kan vara olika beroende på vilken skala det studeras, men inga effekter 
kunde påvisas på renar som studerats nära kraftledningar (Helldin et al., 2012).  
 
Buller och synintryck från vindkraftsturbiner i drift kan upplevas stressande och störande för 
vilt och tamdjur. Ett sådant ljud kan störa djurens vokala kommunikation, synintryck, och 
försämra djurens förmåga att uppfatta rovdjur som närmar sig. Senare studier antyder att 
buller har en begränsad inverkan på stora djur, medan hög ljudnivå orsakar stress för olika 
tamdjur. När inga alternativa platser finns att tillgå kan tamren och vildren stanna kvar i 
områden trots mänsklig närvaro (Helldin et al., 2012). Vid bullernivåer på 60-75 dBA kan 
djuren få effekter som ökad andnings- och hjärtfrekvens, vaksamhet, minskad tid för bete hos 
tamdjur som häst (Christensen et al., 2005) och får kan få försämrad reproduktion (Ames & 
Arehart, 1972).  

http://www.babylon.com/definition/latin/?uil=English&uris=%21%21EMWNS64ZG6&tid=Definition
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3.3 Fåglar och fladdermöss 
Placering av vindkraftverken i relation till topografi och omgivande miljö i övrigt har 
avgörande betydelse för hur många fåglar och fladdermöss som riskerar att dödas. Vind-
kraftverk med högre torn dödar fler fladdermöss än verk som är lägre (Barclay et al. 2007). 
Olyckor med fåglar sker i första hand när vindkraftverken koncentreras vid våtmarker och 
vatten samt i höjdlägen som åsryggar och krön (Hötker et al. 2006). Medan riskområden för 
fladdermöss i första hand utgörs av kustlinjer och distinkta höjder. Påverkan i produktions-
skog i flack terräng och på öppen jordbruksmark är oftast liten både när det gäller fåglar och 
fladdermöss (Rydell et al., 2011). 
 
Effekter av en vindkraftspark är kopplad till en ökad mänsklig aktivitet (Kuvlesky et al. 
2007). Effekterna på fåglar och fladdermöss kan vara direkta eller indirekta. De direkta 
effekterna kan vara att djuren dödas, medan indirekta effekter är att deras livsmiljö förändras 
eller blir oattraktiv i samband med etablering/drift av vindkraftverk. De indirekta effekterna är 
förmodligen de viktigaste när det gäller fåglar. De flesta vindkraftverk i Europa och Nord-
amerika dödar få eller inga fåglar och fladdermöss, medan några få verk dödar många (Rydell 
et al., 2011).  
 
Fåglar som spenderar längre tid inom ett visst område (häckar, rastar eller övervintrar), löper 
större risker att kollidera med vindkraftverk än de som bara passerar området under flyttning. 
Risken för kollision beror bland annat på fågeln och dess sätt att leva, artens ekologi eller för 
den del individen reagerar på, när den hamnar i närheten av ett vindkraftverk (Desholm, 
2009). Kollisionsfrekvensen i en vindkraftspark minskar vanligen inte med tiden, vilket 
betyder att fåglar inte lär sig att undvika faran. Kollisionsrisken kan också tänkas vara 
beroende av säsongen och inte minst av rådande väder (Drewitt & Langston 2008). Det är 
ganska liten ökad dödlighet för långlivade arter med sen könsmognad och långsam 
reproduktion (oftast stora fåglar) kan ha betydande effekter på fåglar populationsutvecklingen 
(Desholm, 2009). 
 
I Sverige kommer större delen av den framtida vindkraftsutbyggnaden att ske i höjdlägen i 
barrskogsområden. Uppgifter från Tyskland och USA visar att vindkraftverk i sådana lägen är 
mycket farliga för fladdermöss. Det finns dock ingen kunskap om hur fladdermöss reagerar på 
vindkraftverk i höjdlägen i barrskog i Sverige. Med hjälp av planering, samarbete och genom 
att använda den kunskap som redan finns kan riskerna för negativ påverkan begränsas (Rydell 
et al., 2011). 

4. Teori om miljöriskkommunikation 
4.1 Riskkommunikation 
Ordet risk användas för att visa möjligheten att något oönskat ska inträffa. Det kan vara 
individuella risker, risker för samhället av social, ekonomisk natur eller miljörisker. En 
teknisk definition av risk är en kombination av sannolikhet och konsekvens för att en 
specificerad riskkälla leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en angiven 
tidsperiod (Nationalencyklopedin, 2013). Att identifiera, minska eller reducera och på ett 
effektivt sätt kontrollera risker som förknippas med modern teknologi har fått en betydande 
roll i den tiden (Warg et al., 2008).   
 
Riskkommunikation är ett centralt begrepp i det moderna samhället, överförandet av olika 
typer av kunskaper samt idéer (Warg et al., 2008) och är en integrerad del av riskanalys-



 
 

processen som följer efter riskbedömningen (Öberg, 2009). Riskkommunikations syfte är 
bland annat att förmedla kunskap och resultat från riskbedömningar och riskhanterings-
åtgärder samt att hämta information och värderingar om ett riskproblem. Ett kommunikations-
flöde är ett samspel och utbyte mellan de experter som medverkar i bedömning och värdering 
av riskerna, beslutfattare och alla övriga intressenter inklusive allmänheten (Öberg, 2009). 
 
Att förklara riskerna för allmänheten har blivit viktiga samhällsfrågor. Enligt Peter Sandman, 
professor vid Rutgers University i USA och National Research Counsil (1989) har 
riskkommunikation definierat som:  
 
”… en ömsesidig process som innebär utbyte av information och åsikter mellan enskilda, 
grupper och myndigheter/institutioner. Den innehåller flera budskap, inte nödvändigtvis om 
risk, som uttrycker engagemang, åsikter/reaktioner gentemot risk eller mot olika 
åtgärder/strategier för att övervaka och kontrollera risker”. 
 
Denna definition ger en vägledning om hur riskkommunikations processer kan se ut där 
allmänheten har möjlighet att göra oberoende och självständiga bedömningar om risker 
rörande hälsa och närmiljö. Det finns flera olika modeller för att beskriva riskkommunikation, 
eftersom riskerna kan se ut på olika sätt och situationerna starkt variera. För att kommunicera 
om risker finns det inte någon enskild modell som kan vara den bästa för alla syften och alla 
målgrupper. Istället kommer modellerna från olika discipliner och att de alla kan ge en insikt 
till dem som kommunicerar om risker (Warg et al., 2008).  

4.2 Grunden för effektiv riskkommunikation 
Under de senaste 25 åren har man uppmärksammat betydelsen av kommunikationen mellan 
experter och allmänhet när det rör olika risker inom olika områden i samhälle. Situationerna 
är olika och råden kan därför variera, men de grundläggande kriterierna kan leda till goda 
möjligheter att skapa en effektiv riskkommunikation. Tillit och trovärdighet är grunder för en 
effektiv riskkommunikation. Sex kriterier formulerat tillsammans för att bygga grunden för en 
effektiv riskkommunikation och som starkt vilar på Peter Sandmans indignationsmodell. 
Enligt Lars-Erik Warg (www.orebroll.se/amm) har Sverige idag en rätt god uppfattning om 
vad som krävs för en god riskkommunikation. I allt väsentligt kan man peka på tre områden: 
 
- en god kommunikation om risker i samhället kräver att man kan översätta resultat och 
vetenskapligt språk så att människor förstår  
- att uppmärksamma och kommentera de eventuella osäkerheter som finns i materialet 
och/eller problemet  
- en god riskkommunikation måste kunna hantera situationer där det vetenskapliga samhället 
ska samarbeta med politiker/"policy makers" 
 
Kriterierna är bland annat (Warg et al., 2008);  
 
1. Snabb och korrekt information ges till berörda 
2. Ge medias informationsbehov tillfredsställs 
3. Transparens i riskkommunikationen, öppenhet och ingen dold agenda 
4. Personligt möte med den mest berörda gruppen av människor 
5. Informationsmöte för att redovisa planerade och vidtagna åtgärder 
6. Involvera berörda människor i riskkommunikationen 
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4.3 Relation mellan trovärdighet och lyckad kommunikation 
Riskkommunikation betyder hur avsändare (talaren) förmedlas information som innehåller 
ofta ett budskap till en mottagare. Trovärdighet finns hos avsändaren och är en viktig 
förutsättning för en lyckad kommunikation samtidigt som trovärdigheten är en följd av en 
lyckad kommunikation (Hedquist, 2002). Trovärdighet och tillit är viktigt för hur 
riskkommunikationen går och hur riskbudskap mottas och tolkas. Det tar lång tid att bygga 
upp men kan lätt förstöras (Öberg, 2009). Om en mottagare i en kommunikation finner att en 
talare är trovärdig, finns det kanske anledning att känna förtroende för denna talare. 
Trovärdigheten till stor del är avhängig den kunskap som talare tillskrivs av lyssnaren, säker 
på att han/hon talar sanning och har goda grunder anta att det som sägs är korrekt. Ett stort 
antal faktorer som påverkar en talares trovärdighet. Bland dessa är extroversion, lugn och 
balansera, självkontroll, öppen, konsekvens, kunskap, social kompetens, karaktär, prestige, 
identifikation och attraktion Tillförlitlighet för en organisation handlar alltså om att de 
officiella uttalanden i muntlig eller skriftlig form som produceras tål att kontrolleras med 
avseende på sanningshall och kvalitet. En icke trovärdig talesman för en organisation kommer 
alltså att skada hela organisationens trovärdighet (Hedquist, 2002). 

5. Gällande lagstiftning  
 
I miljöbalken 1 kap. 1§ står att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I detta kapitel skulle 
miljöbalken tillämpas så att människors hälsa och miljö ska skyddas, värdefulla natur- och 
kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och att den fysiska 
miljön användas så att en utifrån ett ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 
synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. 
 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar 
hela kommunens yta. Översiktsplanen kan fungera som informationskälla genom att ge 
vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. De kommunala översiktsplanerna uppfattas som ett 
beslutunderlag som har stor betydelse för att definiera olika intressen som står mot varandra 
vid en etablering av vindkraftverk (Boverket, 2013). 
 
Analysen av lokalisering (MB 2 kap. 6 §) av vindkraftverk inom ett visst geografiskt område 
samt omfattningen av utbyggnaden, blir särskilt viktigt eftersom den berör flera andra 
allmänna intressen. Detta kan innebära svåra överväganden hos kommun och länsstyrelse. 
Kommunen eller länsstyrelsen upplyser om att de ser svårigheter med att bedöma påverkan på 
allmänna intressen, landskapsbild och att de saknar stöd i kommunens översiktsplan, i 
länsövergripande vindkraftspolicy eller att det ligger utanför områden för riksintresse 
(Naturvårdsverket, 2005). Om Energimyndigheten har fastställt ett område som riksintresse 
för vindbruk innebär att detta område bedömts som särskilt lämpat för elproduktion från 
vindkraft med hänsyn till bland annat medelvinden i området. Riksintresse är ett planerings-
verktyg som finns beskrivet i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Riksintresse för vindbruk står 
inom 3 kap. 8 § MB (Energimyndigheten, 2008). 
 
Genom att ge större omfattning i Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. 3–10 §§ 
miljöbalken med en översiktlig plananalys kan således tillståndsprövningen i sin helhet både 
enligt MB och PBL underlättas och förbättras (Naturvårdsverket, 2005). Innan en etablering 
av vindkraftverk ska uppföras, måste en MKB för människor och miljö göras och prövas mot 



 
 

gällande lagstiftning. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva vilka direkta och 
indirekta effekter som en planerad verksamhet kan medföra (Boverket, 2009). 
 
Under våren 2009 beslutade Riksdagen om ändringar i miljöbalken (MB) (1998:808) och 
plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) när det gäller vindkraftsanläggningar. Lag-
förändringen som berör både exploatörer, kommuner och länsstyrelser trädde i kraft den 1 
augusti 2009. Det innebär bland annat att anläggningar som kräver tillstånd enligt miljöbalken 
inte längre ska prövas enligt plan- och bygglagen utan ansökan om tillstånd flyttas från 
kommunen till länsstyrelsen. Ändringar i MB har genomförts genom förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 2009:652) (Naturvårdsverket, 2013). 
Enligt lagen betraktas vindkraften som en miljöfarlig verksamhet och kräver därför tillstånd 
enligt MB 9 kap. 1§ tredje stycket som beskriver miljöfarliga verksamheter:  
 
”användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 
för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning 
eller annat liknande.”  
 
Vindkraften kan orsaka olägenhet för människors hälsa i form av störningar. Begreppet 
olägenhet definieras i MB 9 kap.3 §  
 
”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.”  
 
Störningar av ett vindkraftverk kan påverka omgivningen i form av buller, skuggbildning och 
reflexer. På grund av dessa störningar måste vindkraftverk prövas enligt 9 kap. MB. 
Prövningen sker genom en ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk (Boverket, 
2009). I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd införs en ny 
paragraf (25a §) som hänvisas till anmälningsplikt enligt 9 kap. 6 § MB. En ansökan om 
verksamhet med vindkraft ska innehålla, bland annat kartunderlag som visar verksamhetens 
lokalisering, teknisk specifikation för varje vindkraftverk (uppgift om höjden inklusive 
rotorblad, navhöjden och rotordiametern), redogörelse av elnät och vägar, påverkan på natur- 
och kulturmiljöer, förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje 
vindkraftverk, landskapsanalys som visar hur anläggningen syns i landskapet, en beräkning av 
bullret, skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader (Naturvårdsverket, 
2013).  
 
Enligt 6 kap. 4 § MB ska ett tidigt samråd hållas med länsstyrelse, tillsynsmyndigheten, 
berörda kommuner och enskilda som särskilt kan beröras av etablering av vindkraftverk i 
samband med att tillstånd söks för verk på 1MW eller mer. Lagstiftningen uppger inte hur ett 
samråd ska gå tillväga. Vindkraftverk i den aktuella storleksklassen bedöms enligt MB 6 kap. 5 
§ ha betydande miljöpåverkan och ett utökat samråd ska därmed hållas. Syftet med samrådet 
är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskaper och få fram synpunkter som 
finns inom det aktuella området. Samrådet kan ge de intressenter som berörs inblick i 
förslaget och möjlighet att påverka det. Resultatet av samrådet kring utformning, placering 
och andra aspekter som kan vara aktuella i samband med vindkraftverket ska redovisas i en 
samrådsredogörelse (Boverket, 2013a). 
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6. Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

6.1 När behövs tillstånd? 
För att få anlägga och driva vissa verksamheter i så fall vindkraftverk krävs tillstånd enligt 9 
kap. MB. I bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
finns en lista över de typer av miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga för större 
vindkraftverk eller anmälningspliktiga för mindre vindkraftverk. I vårt fall är de tre vindkraft-
verken i Lännäs/Odensbacken medelstora, därför är de anmälningsplikta enligt 9 kap. 6 § MB. 
Anmälningspliktiga anläggningar är de med en totaleffekt mellan 125kW-25MW.  De tre 
verken har maximalt totalteffekt 800 kW (se tabell 1). 
 
Bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 C  e 85/337-2   40.100 Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades 
 

6.2 Tillståndsprocesser för anläggande av vindkraft  
Val av lokalisering är det första steget i anläggning av ett vindkraftverk. Enligt Energi-
myndigheten (2008) finns det vissa områden som är särskilt lämpade för vindkraft.  
Kommunerna i översiktplanen bör hantera de områden som Energimyndigheten pekat ut 
lämpliga lokaliseringar för vindkraftsanläggningar. Länsstyrelsen kontrollerar att kommunen 
tar hänsyn till riksintresset (Boverket, 2009).  
 
Anläggning av ett vindkraftverk behövs bygglov enligt PBL 8 kap. 2 § p6. Ansökan om 
bygglov ska innehåller flera informationsuppgifter. Bland dessa är ritningar över 
anläggningen, lokalisering och effekter på landskap och människor som verken kan medföra 
(Vara kommun, 2013). Ansökan sköts av byggnämnden i kommunen, och länsstyrelsen 
handläggs och prövas tillståndsärenden.  
 
Prövningsprocess börjar bland annat med samråd. Syften med samråd är att verksamhets-
utövaren ska samla in synpunkter från berörda sakägare, myndigheter, organisationer och 
allmänheten. Enligt MB bör ett tidigt samråd ordna i tillståndsärenden. Allt som förekommer 
under samråden ska den sökande uppmärksamma. Verksamhetsutövaren har ansvar för och 
driver samrådsprocessen inklusive att hålla och kalla till möten fram till det att ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) lämnas in.  
 
MKB kan användas som ett diskussionsunderlag. Minst två veckor före mötet ska ett skriftligt 
underlag inges till myndigheterna, där den planerade verksamheten beskrivs, lokalisering av 
eventuell nybyggnation med en beskrivning av alternativ lokalisering samt en skalenlig karta 
(Länsstyrelsen i Östergötland, 2010). 
 
Verksamhetsutövaren lämnar skriftlig information om den planerade verksamhetens 
lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan till särskilt berörda. De 
särskilt berörda ska ges möjlighet att ställa frågor eller ges synpunkter till verksamhets-
utövaren samt vem som är kontaktperson. Det kan även vara lämpligt att anordna ett 
informationsmöte med de särskilt berörda som regel ske under kvällstid efter normal-
arbetstidens slut.  



 
 

För verksamheter som omfattas av 3 § punkt 1 i förordningen (1998:905) om MKB samt de 
verksamheter som antas medföra betydande miljöpåverkan krävs även samråd med utökad 
krets. De övriga statliga myndigheter, den kommun, de särskilt berörda bör kallas skriftligen 
till samrådsmötet. Allmänheten och de organisationerna lämpligen inbjuds genom annons i 
ortspressen. Annonsen bör minst innehålla information om verksamhetsutövare, lokalisering, 
omfattning, förutsedd miljöpåverkan, kontaktperson och vilken yttrande möjlighet det finns. I 
vissa fall kan det komplettera med att posta ett brev som innehåller kort information om det 
planerade projektet. Dokumentation av samrådet ska bifogas sedan med ansökan och MKB 
till prövning (Länsstyrelsen i Östergötland, 2010). 
 
Miljöprövningsdelegationen (MPD) lämnar ansökan och MKB till miljönämnden för 
eventuella önskemål om komplettering om informationen i ansökan respektive MKB är inte 
tillräcklig. Kungörelsen betalas av sökanden samtidigt skickas ansökan och MKB till 
remissinstanserna för yttrande. MPD fattar beslut om verksamheten ska få tillstånd, vilka 
villkor som i så fall ska gälla och beslutet kungörs i ortspressen. 

7. Vindkraftsverk i Lännäs/Odensbacken 
 
Östernärke är beläget öster om Örebro i den östra kanten av Örebro län och gränsar till 
Södermanland. Odensbacken ligger nästan mitt i Östernärke och är det största samhället i 
Östernärke vid Kvismare kanal, ca 2,5 mil från Örebro mot Katrineholm-Norrköping. I själva 
tätorten bor ca 1 520 invånare (Samverkarna i Östernärke, 2013).  
 
Kvismardalens Vind ekonomiska förening driver vindkraftsanläggningar för elektrisk ström. 
Föreningen som bildades 2004 har tre vindkraftverk i drift i Lännäs/Odensbacken i Örebro 
kommun. Det första verket byggdes år 2004 och det andra verket byggdes 2006. Föreningen 
har byggt ett tredje verk som har tagits i drift under 2010, se tabell 1 (Kvismardalens Vind 
ekonomisk fören, 2012).  
 
Tabell1. Vindkraftverken i Odensbacken i Örebro kommun 
Föreningens 
vindkraftverk 

 År Rotordiameter (meter) Navhöjd (meter) 

Kvismaren 1  Vestas V52 850 kW 2004 52 74 
Kvismaren 2  Enercon E48 800 kW 2006 48 76 
Kvismaren 3  Enercon E53 800 kW 2010 53 76 
 

7.1 Urval av område 
Lännäs/Odensbacken har idag tre vindkraftverk som är placerade i en grupp i ett utpräglat 
slättlandskap som gör dem mycket synliga och med ganska många närboende kring verken. 
Urvalet kan därför ge ett tillräckligt underlag för enkätundersökningen, eftersom det inte finns 
andra slättlandskap med synliga vindkraftverk i området.  
 
De tre verken utgör en tydlig grupp på en stor åker. På samma plats ligger tre till fyra villor 
och flera jordbruksverksamheter med ett avstånd på ca 300-500 m till verken. Boende i dessa 
villor är delägare och är de som byggde verken. Ett stort bostadsområde ligger 500-2000 m 
väster om verken. På andra sidan österut ligger flera villor och åkermarken. Väg 52 är en 
ganska hårt trafikerad väg och löper strax söder om verken (figur 1 & 2).  
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Figur 1. Vindkraftgrupp i Lännäs/Odensbacken (Foto: Ghayda Fakhri) 
 
 

 
Figur 2. Karta över vindkraftverken i Lännäs/Odensbacken i Örebro kommun (http://www.kdvind.se/) 
 

7.2 Tillståndsprocess vid Lännäs/Odensbacken 
Kvismardalens Vind ekonomiska förening (Projektören, vindkraftverksamhet) sedan 2004 
driver vindkraftsanläggningar för elektrisk ström. Föreningen har tre vindkraftverk i drift i 
Lännäs/Odensbacken i Örebro kommun. Under 2007 fick kommunen en ansöka om 
nybyggnad av vindkraftverk nr 3 (2006-12-28), men enligt bygglovskoordinator på Örebro 
kommun dokumenterade de inte på vilket sätt fick de ansökan. Det kunde ha varit med fysisk 
post eller med e-post (Mail av Elin Lindmark - Bygglovskoordinator på Stadsbyggnad/Örebro 
kommun, 2013-06-13). 
 
Kommunen hade inte samråd med lokalbefolkning eller andra berörda än sökande och dess 
partner. Däremot skickade kommunen ut frågan på remiss till berörda grannar (Lännäs kyrka, 

http://www.kdvind.se/


 
 

Lännäs församlig och Lännäs klockarjord) under tiden 2006-12-29 och 2007-01-19  för att ge 
de möjligheter att yttra sig över detta ärende innan beslut fattas. Inga erinringar förelåg. 
Ansökan hade även kungjorts i ortens tidningar, men kommunen behöll inte annonsen. 
Yttrande skickades till Länsstyrelsen 2007-01-17 (Sammanträdesprotokoll, ärendenummer: Ö 
0035/07, 2007-02-21).  
 
Enligt tjänsteutlåtande (2007-02-21) ligger byggplatsen mellan Odensbacken och Lännäs 
kyrka, ca 1 km norr om Länsvägen 52. Ärendet avsåg bygglov för ett 75 m högt vindkraftverk 
med rotordiameter av 58 m och med en effekt av max 1000 kW. Enligt ansökan kommer 
verket att producera ca 1500 MWh/år. På fastigheten finns sedan tidigare två verk. Området 
där anläggningen skulle uppföras, var produktiv jordbruksmark och inget riksintresse förelåg. 
Närmaste bostadshus låg ca 700 m från vindkraftverket. Bullerberäkningen visade att 
närmaste bebyggelse var lägre än kravet på högst 40 dB(A) och skuggpåverkan från 
vindkraftverket vid närliggande fastigheter blev nästan obefintliga. Byggnaden av detta 
vindkraftverk krävs ett bygglov enligt 8 kap 2§ p6 plan- och bygglagen.  
 
Yttrande skickades till Stadsbyggnad kommunbiolog (2007-03-21) och enligt Örebro 
kommuns översiktsplan låg den sökta placeringen i ett område som kan vara särskilt lämpligt för 
vindkraft. Remisser skickades även till E.ON Elnät Sverige AB, Försvarsmakten, 
Kommunbiologen (Örebro Stadsbyggnad, 2007-03-21), Luftfartsverket, Länsstyrelsen, 
Miljökontoret, Nerikes Brandkår, Skanova Accessnätsplanering, Stadsantikvarien (Örebro 
Stadsbyggnad) och Vindkraftsgruppen (Örebro Stadsbyggnad). 
 
Enligt länsstyrelsens kartmaterial fanns inga riksintressen som gjorde platsen olämplig för 
byggnation. Enligt SGU:s översiktliga geotekniska kartblad låg tomtplatsen inom ett område 
med lera och grus (SGU – Statens geologiska undersökning). Översiktlig översvämnings-
kartering saknades över området men bedömningen gjordes att tomtplatsen inte ligger inom 
riskområde för översvämning. Enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation fanns 
inga kända fornminnen på den aktuella platsen.  
 
Östernärke områdesnämnd Örebro föreslog följande bedömning (OSOM 2010-000078, 2010-
11-16) 
 
”Ett motstående intresse är dock det viktiga fågelstråk som fungerar som passage mellan 
Hjälmaren och Kvismaren. Denna fråga har länge varit känd och har analyserats i och med 
framtagandet av översiktsplanen. Naturvården Örebro Stadsbyggnad gör bedömningen att ett 
vindkraftverk inte på ett betydande sätt skulle innebära en störning för fågellivet. Det finns 
fortfarande breda inflygningsmöjligheter för fåglarna. Ett öppet flygstråk har i översiktsplanen 
lämnats söder om det aktuella området, längs med norra sidan av Kvismare kanal. Området 
kommer fortsättningsvis vara fritt från hinder och därmed tillgängligt som inflygningsområde. 
Frågan har därför beaktats i översiktsplanen.” 
 
Örebro Stadsbyggnad ställde sig positiv till vindkraftetablering i det sökta läget. Bedömningen 
gjordes att placeringen var tillfredsställande med tanke på vindförhållandena i området. Översikts-
planen pekades att området var särskilt lämplig för vindkraft. Det fanns få kända motstående 
intressen som motsatte sig en etablering. Bygglovet beviljades 2010-11-16. ”Lovet upphör att gälla, 
om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutades inom fem år från datum för bygglovbeslutet.” 
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8. Frågeställningar 
 
Ur syftet i denna uppsats kan följande frågeställningar härledas: 
- Hur upplever de närboende i Odensbacken påverkan från de etablerade vindkraftverken? 
- Upplever de närboende att den information som gavs under processens gång stämmer med 
de färdiga resultaten?  
- Vilket förtroende har befolkningen i detta område för aktörerna när det gäller information 
om hälsa och miljörisker vid etablering av vindkraftverk? 
- Hur kommunicerar Örebro kommun/Länsstyrelsen och verksamhetsutövaren (vindkraft-
bolaget, projektören) eventuella risker i samband med vindkraftsetableringen?  
- Vilken kunskap har lokalbefolkningen om vindkraftens påverkan på omgivningen? 
 
För att kunna besvara ovanstående frågeställningar genomfördes en fallstudie som hade 
innefattat en litteratursammanställning och en enkätundersökning bland boende som äger eller 
hyr en fastighet i närheten av vindkraftsverken i Lännäs/Odensbacken. De samtliga 
fastigheterna finns på ett avstånd av ca 500 – 2000 m från närmaste vindkraftverk. Uppsatsen 
kompletterande med telefonintervjuer med de ansvariga handläggarna på Örebro kommun, 
Länsstyrelsen i Örebro län samt med ordförandet på Kvismaredelen Vind ekonomiska 
förening (projektören). 

8.1 Avgränsning 
Denna uppsats har avgränsats till att endast vindkraftverken på land studeras och vi kommer 
inte ta upp havsbaserade anläggningar. För att få ett tillräckligt underlag för enkät-
undersökningen, för att ta reda på effekter av flera vindkraftsverk och inte ett enskilt 
vindkraftverk, söktes ett område i Örebro kommun med fler vindkraftverk utplacerade i ett 
landskap med många boende. Urvalet kopplades till vindkraftverk i Lännäs/Odensbacken, där 
tre vindkraftverk etablerades i grupp. Fler vindkraftverk har troligen en stor påverkan på sin 
omgivning. 

9. Metod 
 
Uppsatsen utgjordes av en kvalitativ fallstudie som har innefattat en litteratur-
sammanställning, en enkätundersökning och kompletterade med telefonintervjuer. 

9.1 Instrument och procedur 
En litteratursammanställning för de tillgängliga kunskaperna genomfördes för att få en 
grundläggande förståelse för vindkraftens påverkan på människor och miljö. Det teoretiska 
underlaget har innefattat vetenskapliga artiklar samt flera relevanta rapporter som kallas ”grå 
litteratur” liksom rapporter från ansvariga myndigheter och konsultrapporter som publicerats 
fram till april 2013. I den här delen använde vi oss av flera rapporter av Vindval som är ett 
kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. 
Programmet Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket och 
omfattar ett 30-tal forskningsprojekt och fyra syntesprojekt. Resultaten av dessa rapporter kan 
användas som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar liksom i planerings- och tillstånds-
processer inför vindkraftsetableringar (http://www.naturvardsverket.se/vindval). 
 
Elektroniska databaser och internet används för att hitta relevanta vetenskapliga tidskrifter 
och publikationer samt rapporter. Web of Knowledge och PubMed utnyttjades vid sökning för 
vetenskapliga tidskriftsartiklar. Sökmotorn Google och Google Scholar används för fri 



 
 

sökning på Internet. Flera söktermer användes för att hitta artiklar om vindkraft. Bland dessa; 
Wind Power, wind power plant, wind turbine, wind park och wind installation. Samt termer 
vindkraft, vindkraftverk, vindkraftparker, vindturbin, kraftledningar som kombinerats och 
upprepats flera gånger med orden Odensbacken, Skatteby, Lännäs vindkraftverk, däggdjur, 
marint liv, fåglar och fladdermus vid sökning efter tillgängliga kunskaper. 
 
Som kommunikationsteori underlag studerades Hedquists teori (2002) om begreppet 
trovärdighet och förtroende. Det är för att underlätta analysen av innehållet i informationen 
och att ta reda på hur kommunikation kan lyckas. Wargs kriterier för effektivare risk-
kommunikation (2008) studerades för att få en förståelse för hur kunna kommunikationen 
förbättras kring en miljörisk.  

9.2 Enkätundersökning 
I september 2012 genomfördes en enkätundersökning för att kunna besvara ovanstående 
frågeställningar och fylla uppsatsens syfte. Boende i närheten av vindkraftverk i Odensbacken 
valdes till denna enkätundersökning, där tre vindkraftverk etablerades i grupp. Frågorna i 
enkäten var enkla och korta för att de skulle förstås av alla. Boende på landsbygd, villaområde 
och bostadsområde ombads delta i denna undersökning och deltagandet var helt frivillig. 
Deltagarna var mellan 18-55 år. De fick information om syftet med undersökningen. Totalt 85 
enkäter delades ut och besvarades individuellt av 63 personer. Utöver dessa var det mellan 20 
och 30 personer som inte ville vara med på undersökningen av olika anledningar. Bland annat 
hade de inte tid att svara på frågorna. Enkäterna samlades in från befolkningen efter ca 1-2 
timmar direkt vid dörren. 
 
Enkäten bestod av 17 frågor med fasta svarsalternativ på 3- 5 gradiga skalor och tog ungefär 
10-15 minuter att fylla i. Flera frågor kompletterades därefter med möjlighet för deltaganden 
att utveckla sitt svar i öppna uppföljningsfrågor. Enkätens innehåll delades upp i sex delar. 
Grunddelen innehöll åtta allmänna frågor om t.ex. kön, ålder, sysselsättning, boendeform och 
avståndet mellan bostadshus och närmaste vindkraftverk samt antal verk som man såg från 
sitt hem. I den andra delen ställdes tre frågor om de hade fått information under vindkrafts-
etableringen, varifrån fick de denna information och om den information som gavs under 
processens gång stämde med de färdiga resultaten. Syftet med den delen var att underlätta 
analysen av föreliggande samrådsunderlag inför samrådet. Att informera närboende om 
vindkraftsetablering och inhämta synpunkter inför projektets start kan vara ett utrednings-
material att ligga till grund för projektets utveckling. 
 
Det finns olika metoder för att undersöka befolknings förtroende för olika samhällsaktörer när 
det gäller hälso- och miljörisker vid vindkraftverk. För att undersöka förtroendet används 
mallen som grundar sig på rapporten av Warg et al. (2008), men vi hade ändrat lite i mallen 
för att anpassa vår metod till vårt fall. Sedan ställdes en fråga som visar hur närboende tyckte 
att närmiljön har förändrats sedan vindkraftverken togs i drift. Vidare ställdes frågor om 
vindkraftsstörningar i form av buller, skuggor från rotorbladen, sömnstörning och förändrad 
landskapsbilden inomhus och utomhus. I sista delen togs upp specifika frågor som rör såväl 
hälso- som miljöproblem i allmänhet. Den delen kan bidra till ökad förståelse om vilken 
kunskap närboende i det begränsade området har om vindkrafts påverkan i sin omgivning (se 
enkäten i bilaga 1). 

9.3 Intervjuer 
Uppsatsens kompletterandes med telefonintervjuer för att kunna besvara ovanstående 
frågeställningar kring hur kommunicerar myndigheter och projektören av aktuella risker i 
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samband med vindkraftsetableringen samt för att få en fördjupad förståelse för besluts-
processens olika delar. De intervjuerna genomfördes muntliga i vecka 23 2013 med de 
ansvariga handläggarna på Örebro kommun, Länsstyrelse i Örebro län och med projektören 
för det studerade projektet men det spelades inte in. I intervjuerna ställdes frågor kring bland 
annat det informationsmässiga innehållet och hur etableringsprocess gick till från början till 
slutet, m.m.  

9.4 Studiepopulation 
En enkätstudie inriktade sig bland närboende till vindkraftverken i Odensbacken när 
undersökningen genomfördes mellan 2012-09-07 och 2012-09-21. Enkäterna besvaras, 
lämnas in och bearbetas anonymt. I examensarbetet kommer det inte att synas vad enskild 
person har svarat. 

10. Resultat  
10.1 Resultat av enkätfrågor 
 
Enkäten besvarades av 63 personer (74%) av totalt 85 utdelade enkäter bland närboende vid 
vindkraftverken i Odensbacken på ett avstånd av ca 500 – 2000 m från närmaste vindkraft-
verk. Deltagarna fick en förfrågan om att delta i undersökningen. Många ville inte vara med i 
undersökningen av olika anledningar som t.ex. hade de inte tid att svara på frågorna. Flera 
boende var inte hemma vid besöket och något återbesök gjordes inte. Resultaten från denna 
undersökning anges i procent (%) relativt till totalt antal svarsenkäter (n) och presenteras i 
form av tabeller och diagram. 
 
10.1.1 Allmänna frågor 
Resultaten av denna undersökning visade att 57% (n= 36) av de deltagare var kvinnor och 
43% (n=27) var män. De största åldersgrupperna som besvarade på enkäten var mellan 40 och 
55 år 38% (n=24), äldre över 55 år 38% (n=24) och antal deltagande mellan 18 och 39 år var 
en mindre del 24% (n=15). När det gäller sysselsättning var de flesta sysselsatta med arbete 
57% (n=36), andelen pensionärer var 24% (n=15), en mindre del studerar 16% (n=7) och en 
del som hade en annan sysselsättning var 8% (n=5). Boendeform var villa 65% (n=41), 
hyreslägenhet 25% (n=16) och fritidshus 10% (n=6). De flesta hade bott i bostaden 5-10 år 
(38%, n=24), inom avståndet av ca 1000 m (33%, n=21) från närmaste vindkraftvek och de 
som såg 3 vindkraftverk från sitt hem var 68% (n=43). På frågan ”Varför bor du här” svarade 
mer än hälften ”Uppskattar närheten till naturen” (52%, n=33) (se tabell 2). 
 

 
Figur 3. Flera villor ligger på cirka 300-500 meter från vindkraftverken (Foto: Ghayda Fakhri) 



 
 

 
Figur 4. Vägen till vindkraftgruppen i Odensbacken (Foto: Ghayda Fakhri 
 
Tabell 2. Antal personer (n) som svarade på allmänna frågor anges i procent (%)  

 n % 
Kön 
Män 27 43 
Kvinnor 36 57 
   
Ålder (år) 
18-39  15 24 
40-55 24 38 
Över 55 24 38 
   
Sysselsättning 
Arbetar 36 57 
Studerar 7 11 
Pensionär 15 24 
Annat 5 8 
   
Boendeform 
Villa 41 65 
Hyreslägenhet 16 25 
Fritidshus 6 10 
   
Varför bor du här? 
Jobbar 24 38 
Uppskattar lugn och ro 6 10 
Uppskattar närhet till naturen 33 52 
   
Hur länge har du bott i området (år)? 
Mindre än 5  15 24 
5-10  24 38 
11-20 9 14 
Mer än 20 15 24 
   
Hur långt från vindkraftverken bor du (meter)? 

500 16 25 
700 2 3 

1 000 21 33 
1 500 6 10 
2 000 18 29 
   
Hur många vindkraftverk ser du från ditt hem (antal)? 
0 st 5 8 
1 st 12 19 
2 st 3 5 
3 st 43 68 
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10.1.2 Information under vindkraftsetableringen 
Tabell 3 visar resultat av den delen som bestod i huvudsak av tre frågor om information som 
gavs till befolkningen under processens gång. Den delen gav ett underlag att tänka på när det 
gäller att skapa en god och effektiv riskkommunikation. På frågan ”Fick du information 
under vindkraftsetableringen i ditt område?” av samtliga som svarade på frågan var det 49% 
(n=31) inte fick information, 27% (n=17) vet ej och 24% (n=15) fick information om 
etableringen. Den följdes av frågan ”Om du fick information, varifrån fick du denna 
information?”. Det var 19% (n=12) av befolkningen som fick information av vindkraftbolaget 
och 16% (n=10) fick information av en annan källa (media, grannar), medan 65% (n=41) fick 
ingen information om etableringen av Örebro kommun, Länsstyrelsen i Örebro eller från 
vindkraftbolaget. Av de 63 personer som svarade på frågan ”Överensstämmer den 
information som du fick under processens gång med det färdiga resultatet?” bara 19% (n=12) 
tyckte att det ”överensstämmer i stort sett”. Bland de deltagarna angav 5% (n=3) för var och 
en av de tre svarsalternativen ”överensstämmer inte helt”, ”överensstämmer delvis” och 
”överensstämmer helt”, medan 66% (n=42) av dem inte svarade på frågan eftersom de fick 
inte någon information om etableringen.  
 
Tabell 3. Antal deltaganden (n) anges i procent ( %) som svarade på frågor om information som gavs till 
närboende under vindkraftsetablering  

 n % 
Fick du information under vindkraftsetablering i ditt område? 
Ja 15 24 
Nej 31 49 
Vet ej 17 27 
   
Om du fick information, varifrån fick du denna information? 
Örebro kommun 0 0 
Länsstyrelsen i Örebro län 0 0 
Vindkraftsbolag 12 19 
Annat 10 16 
   
Överensstämmer den information som Du fick under processens gång med det 
färdiga resultatet? 
Överensstämmer inte helt 3 5 
Överensstämmer delvis 3 5 
Överensstämmer i stort sett 12 19 
Överensstämmer helt 3 5 
 
 
10.1.3 Förtroende  
I den här delen fick de deltagande ta ställning till graden av förtroende de hade för olika 
samhällsaktörer. Svaren visade vilket förtroende de hade för åtta aktörer vilket bildade ett 
underlag att tänka på när det gäller information om hälsa- och miljörisker vid vindkraftverk. 
Bland de svarande hade forskare/experter det högsta förtroendet 86% på svaren ”ganska stort 
förtroende”, följd av myndigheter på 76% och miljögrupper 71% samt fastighetsägare 71%. 
Politiker och media/journalister hade lägst förtroende på 29%. Resultaten redovisas i tabell 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabell 4. Förtroende för olika samhällsaktörer när det gäller hälso- och miljörisker vid vindkraftverk anges i 
procent (%) 

 Inget förtroende Litet förtroende Ganska stort förtroende Fullt förtroende 
 %  

     
Myndigheter 5 19 76 0 
Miljögrupper 10 19 71 0 
Fastighetsägare 10 19 71 0 
Konsulter 8 49 43 0 
Politiker 11 60 29 0 
Forskare/experter 3 11 81 5 
Vindkraftsbolag 8 25 67 0 
Media/journalister 14 57 29 0 
 
 
10.1.4 Förändring i närmiljö 
Tabell 5 visar svaren på frågan ”Hur tycker du att din närmiljö har förändrats sedan 
vindkraftverken tagits i drift?”. Resultaten visade att ”ingen förändring” hade skett på 
naturmiljön 52% (n=33). Andelen som såg att det fanns en ”liten förändring” var 33% (n=21) 
och 10% (n=6) såg att det var ”ganska stor förändring” sedan vindkraftverken togs i drift. 
 
Tabell 5. Förändring i närmiljön i Odensbacken anges i antal svarande (n) och i procent (%) 
Har din närmiljö förändrats sedan vindkraftverken tagits i drift? 
 Ingen förändring Liten förändring Ganska stor förändring Stor förändring 
n 33 21 6 3 
% 52 33 10 5 
 
 
10.1.5 Upplevda olägenheter i omgivningen 
I den delen ingick frågor som fokuserades på upplevelse av störningar bland de närboende vid 
vindkraftverken i form av buller från vindkraftverken, skuggor från rotorbladen, sömn-
störning, förändrad landskapsbild och om det finns en annan inomhus respektive utomhus. 
 
Enkätsvaren som helhet visade tydligt att inomhus var de flesta opåverkade. Resultaten av 
svaren ”Ganska stor störning” visade att 11% (n=7)  stördes av buller, 10% (n=6) stördes av 
förändrad landskapsbild och 5% (n=3) stördes av skuggor från rotorbladen. Ingen hade stora 
problem med sömnstörning utan 10% (n=6) hade ”liten störning”. Under ”annat” har 10% 
(n=6) uppgett att varningslampor var ”ganska stor störning” (se tabell 6 och figur 5). 
 
Tabell 6.  Upplevelser av störningar bland närboende vid vindkraftverken i form av buller, skuggor från 
rotorbladen, sömnstörning och förändrad landskapsbild inomhus anges i antal svarande (n) och i procent ( %)  

Vindkraft påverkan 
på boendemiljö 

Buller Skuggor Sömnstörning Förändrad 
landskapsbild 

Annat 
(Varningslampor) 

 n % n % n % n % n % 
Ingen störning 51 81 53 84 57 90 38 60 - - 
Liten störning 5 8 7 11 6 10 16 25 - - 
Ganska stor störning 7 11 3 5 - - 6 10 6 10 
Mycket stor störning - - - - - - 3 5 - - 
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Figur 5. Upplevelser av vindkraftverk störningar i form av buller, skuggor från rotorbladen, sömnstörning och 
förändrad landskapsbild inomhus anges i procent ( %) relativt till totalt antal svarsenkäter 
 
När det gäller olägenhet utomhus var få störda av vindkraften. Resultaten av svaren ”Ganska 
stor störning” visade att 16% (n=10) stördes av buller, medan 11% (n=7) såg att en förändrad 
landskapsbild var ”ganska stor störning”. Ingen olägenhet med sömnstörning samtidigt som 
14% (n=9) haft ”liten störning” på grund av skuggor från rotorbladen (se tabell 7 och figur 6). 
 
Tabell 7. Upplevelser av störningar bland närboende vid vindkraftverken i form av buller, skuggor från 
rotorbladen, sömnstörning och förändrad landskapsbild utomhus anges i antal svarande (n) i procent ( %)  

Vindkraft påverkan på 
boendemiljö 

Buller Skuggor Sömnstörning Förändrad 
landskapsbilden 

 n % n % n % n % 
Ingen störning 44 70 54 86 63 100 36 57 
Liten störning 9 14 9 14 - - 15 24 
Ganska stor störning 10 16 - - - - 5 8 
Mycket stor störning - - - - - - 7 11 
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Figur 6. Upplevelser av vindkraftverk störningar i form av buller, skuggor från rotorbladen, sömnstörning och 
förändrad landskapsbild utomhus anges i procent ( %) relativt till totalt antal svarsenkäter 
 
 
10.1.6 Vindkraftens påverkan på omgivningen 
Detta moment inriktades på att undersöka vilken kunskap befolkningen hade om vindkraftens 
påverkan i sin omgivning. Resultaten visade att det vanligaste svarsalternativet för samtliga 
områden var ”ganska positivt”. Den positiva sidan dominerar i jämförelse med den negativa. 
Svaret ”mycket positivt” för miljön som förnyelsebar energi var 62% (n=39). Svaren var 
”ganska positivt” vid påverkan på renare luft 81% (n=51), på Odensbacken 79% (n=50), på 
boendemiljön 44% (n=28), på friluftsliv 38% (n=24) och på fastighetsvärde 38% (n=24).  
De flesta svaren ”vet ej” fanns inom påverkan på däggdjursliv 38% (n=24) och fågelliv 33% 
(n=21) (se tabell 8 och figur 7). 
 
Tabell 8. Svaren på frågan ”på vilket sätt tycker du att vindkraftverken har påverkat omgivningen” anges i antal 
svarande (n) och i procent (%)  
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 n % n % n % n % n % 
Odensbacken 5 8 0 0 50 79 5 8 3 5 
Renare luft 0 0 0 0 51 81 9 14 3 5 
Förnyelsebar energi 0 0 0 0 21 33 39 62 3 5 
Fågelliv 18 29 0 0 21 33 3 5 21 33 
Däggdjur 20 32 0 0 16 25 3 5 24 38 
Friluftsliv 15 24 3 5 24 38 4 6 17 27 
Fastighetsvärde 16 25 3 5 24 38 6 10 14 22 
Boendemiljö 12 19 5 3 28 44 5 8 15 24 
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Figur 7: Antal svar på hur närboende tycker att vindkraften har påverkat omgivningen 
 

10.2. Resultat av intervjusvar 
Intervjun med en miljöhandläggare på Länsstyrelsen visade att det var Örebro kommun som 
handlagde det vindkraftärendet i Odensbacken och Länsstyrelsen i Örebro län var inte 
ansvarig på detta projekt.  
 
För att studera de metoder som användes vid kommunikation av eventuella risker av 
vindkraftverk och på vilket sätt informerade de närboende om projektet genomfördes 
muntliga telefonintervjuer med bygglovhandläggare på Stadsbyggnad/Östernärke 
områdesnämnd Örebro i Örebro kommun och med ordförande på vindkraftbolaget 
(projektören). Telefonintervjuerna tog i genomsnitt ca 10-15 minuter att genomföras. De fick 
svara på ett antal frågor som rörde sig runt kring vindkraftverken i detta område.  
 
Frågorna var bland annat; 
 
Hur etableringsprocess och beslutsprocessens olika delar gick till från början till slutet 
Bygglovhandläggare- Hela processen var laglig  
Enligt protokollet av Östernärke områdesnämnden Örebro (2010-11-16): 
 
”Örebro Stadsbyggnad ställer sig positiv till vindkraftetablering i det sökta läget.” 
”Sammantaget görs bedömningen att etablering av ett vindkraftverk är lämpligt i sökt läge.” 
 
Projektören- Hela processen gick på rätt sätt, vi sökte anmälan om tillstånd om etableringen 
hos kommunen. Östernärke områdesnämnd beslutade att ”bygglov beviljas”  
 
På vilket sätt allmänheten och de särskilt berörda informerades om projektet 
Bygglovhandläggare- Projektören och kommunen informerade de berörda organisationerna 
och berörda grannar genom att skicka ”Grannyttrande” och att annonsera om fallet i 
ortspressen. I detta fal var den lokala tidningen Nerikes Allehanda (NA). Annonsen innehöll 
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information om samrådsmöte, verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning m.m. 
Samt yttrande skickades till berörda grannar 
Projektören- Det annonsredes på tidningar 
 
Skickade ni ett informationsbrev till närboende på posten om projektet 
Bygglovhandläggare- Ibland man postar information (han kom inte ihåg denna händelse) 
Projektören- Nej, bara berörda grannar och partner 
 
Varför de som bodde på det största bostadsområdet fick inte information om etableringen 
Bygglovhandläggare- Annonsering görs i de lokala tidningarna och på kommunen. Folk alltid 
glömmer 
Projektören- Bara de som bodde extremt nära vindkraftverken informerades, de är alltså 
markägare och delägare. De som bodde utanför skyddszonen av vindkraftverken och i detta 
fall boende i bostadsområdet krävs det inte att informera  
 
Hade ni ordnat samråd med myndigheterna och vid samråd med allmänheten? 
Bygglovhandläggare- Det brukar man göra, men han kom inte ihåg för inte han som var 
handläggare på den tiden 
Projektören- Kommunen gjordes 
 
Hade närboende ett motstånd mot detta projekt 
Bygglovhandläggare- Efter att man annonsera de lokala tidningarna och på kommunens, folk 
som vänt inte sig till oss räknas det som ett samtycke    
Projektören- - projektet hade inte stött på motstånd 
 
Varför lokalbefolkningen hade ganska låg kunskapsnivå om vindkraftverks påverkan på sin 
omgivning 
Bygglovhandläggare- Vi har specialister på miljökontoret som kan lämna rätt information till 
alla när som helst  
 
Hade ni märkt att det finns risker på fågel- och djurliv 
Bygglovhandläggare- Nej- Vi har specialister på miljökontoret/miljönämnden som studerar 
och bestämmer om det finns påverkan på djurlivet eller inte.  
 
Hade vindkraftverken påverkat landskapsbild i området 
Bygglovhandläggare- Nej. På MKB beskrevs hur anläggningen kommer att uppfattas i 
landskapet 
Projektören- Nej. Ingen överklagade. Enligt protokollet: 
 
”Bedömningen görs att detta inte menligt kommer att påverka natur- och kulturvärdena på 
platsen.” 
 
Hur kommunicerar Örebro kommun och vindkraftbolaget eventuella risker i samband med 
vindkraftsetableringen? 
Bygglovhandläggare- Annonserade på lokala tidningar, om man har en fråga kan vända sig 
till oss och fråga  
Projektören- Vi informerade bara de som bodde nära verken och som satt de är markägare och 
delägare i vindkraftsgruppen samt grannarna   
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11. Analys och diskussion  
11.1 Enkätfrågor 
Ett syfte med denna uppsats var att kunna undersöka och beskriva vindkraftens påverkan på 
omgivningen och i detta fall Odensbacken i Örebro kommun, där tre vindkraftverk etablerats i 
grupp. De tre aktuella vindkraftsverken är av typen Vestas V52-850 kW, Enercon E48-800 
kW och Enercon E53 800 kW med en navhöjd på 74, 76 och 76 meter och en rotordiameter 
på 52, 48 och 53 m. Det finns olika sätt att utforma och utvärdera enkätfrågor och flera 
faktorer kan påverka resultatet. Bland dessa faktorer är olika typer av bostäder, andra 
störningar i området och tiden på året samt avståndet mellan bostaden och närmaste vindkraft-
verk. Människor i Odensbackens upplevelser av vindkraftverken värderades med en enkät-
undersökning. I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som framkommit från 
denna undersökning.   
 
11.1.1 Allmänna frågor 
Högst antal deltagare var i åldern 40- över 55 år och de flesta hade bott på sina fastigheter 
mellan 5 och 10 år, dvs. redan innan det sista vindkraftverket byggdes. Vid etablering av 
vindkraftverk bör ett respektavstånd mellan bostadsområde och de aktuella vindkraftverken 
tas hänsyn till. Bostäder som ligger på långt avstånd från verken bör sannolikt uppleva små 
störningar (Boverket, 2009). I denna undersökning var avståndet från största bostadsområdet 
till närmaste verk ca 1 000-2 000 m. Ljudnivån minskar med avståndet från ett vindkraftverk 
(Boverket, 2009). Därför valdes bostäder bort som ligger längst bort från de aktuella 
vindkraftverken på mer än 2 000 meters avstånd. Bara 18 personer har rapporterat att de bor 
inom avståndet mellan 500 -700 m till närmaste verken, men de upplevde sig inte som 
speciellt störda av verken. Förklaringen kan vara att det finns en stor häck, höga träd och 
buskar på tomten som dämpar ljud och buller. Generellt dämpar marken ljudet betydligt 
effektivare än vatten. Dessutom påverkar väder och vind hur ljudet breder ut sig 
(Naturvårdsverket, 2012a; Boverket, 2009).  
 
Personer som inte ser vindkraftverk störs av ljudet på betydligt lägre nivå än de som ser 
verken (Pedersen et al., 2007). Av personerna som deltog i studien angav 68 % att de såg alla 
tre verken från sitt hem men samtidigt hade de inte rapporterat några stora bullerstörningar. 
De närboendes attityder till vindkraftverken var positiva när det gällde verk i närområdet och 
nära den egna bostaden. De personer som bodde nära vindkraftverken var alltså inte mer 
negativa än personer som bodde längre bort. Moderna vindkraftverk är ganska tysta vilket kan 
genereras ljud på mindre än 40 dBA, eller kanske har vindkraftverkens rotorblads rörelse 
justerats på ett bra sätt för att inte alstra störande ljud när verken var i drift.  
 
Protokollet av Östernärke områdesnämnd Örebro (2010-11-16) visade i beslutärende att 
platsen av det sista etablerade vindkraftverket kan vara särskilt lämpligt för vindkraft 
 
”Den sökta platsen ligger på slätten nordost om Odensbacken och cirka 300 meter norr om 
Mossugglan/Helgestamossen mellan Väla/Usta och Segersjötorp. Platsens lämplighet har inte 
tidigare prövats i en ansökan om förhandsbesked, men enligt Örebro kommuns översiktsplan 
ligger den sökta placeringen i ett område som kan vara särskilt lämpligt för vindkraft.” 
 
De som uppskattar närheten till naturen kan känna sig lite störda av nya etablerade vindkraft-
verk som kan medföra förändring i landskapsbilden (Boverket, 2009). Enligt denna 
undersökning var 52% av de deltagande ”uppskattar närheten till naturen” och de tyckte att 



 
 

vindkraftverken inte kommer att påverka naturvärdena på platsen. En förklaring kan vara att 
lokalbefolkningen har lärt sig leva med vindkraftverken. 
 
11.1.2 Information under vindkraftetableringen 
När det gäller information som närboende fick under processens gång skiljer sig svaren dock 
kraftigt åt mellan hur den upplevdes av deltagarna. En stor del av de närboende var inte 
informerade om vindkraftsetableringen (49%) eller svarade vet ej (27%). Är det kanske så att 
många inte kommer ihåg det här tillfället med noggrannhet, eller kanske de inte bodde i 
området då är nästan nio-tio år sedan det första vindkraftverket etablerades. De flesta 
närboende fick information om vad projektet innebodde via vindkraftbolaget eller från en 
annan informationskälla som t.ex. lokala tidningar eller grannar.   
 
De som fick information före projektets start (19%) var relativt nöjda och tyckte att den 
informationen stämde bra med det färdiga resultatet och resultaten instämmer i stort sett. De 
allra flesta svarade inte på frågan eftersom de inte fick information om etableringen. En annan 
förklaring kan vara att vindkraftsbolagets information inte nådde ut till allmänheten i 
önskvärd omfattning. Eller kanske informationen inte nådde berörda alls eller mycket sent i 
etableringsprocesser. Därför bör information skickas till alla boende i området där etablering 
av vindkraftverk planeras eller byggs ut. För verksamheter som kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan bör samråd ske med övriga statliga myndigheter, kommuner, 
närboende i området, de organisationer som kan antas bli berörda och allmänheten. Enligt 6 
kap. 4 § MB bör samrådet genomföras i god tid, i önskvärd omfattning innan en ansökan om 
tillstånd görs, MKB:n upprättas och för att allmänheten ska ges tillfälle att uttrycka sina 
åsikter innan beslut fattas. Förhandsinformation måste överlämnas kontinuerligt till nya 
invånare som flyttar in i området efter etableringen och på detta sätt blir de informerade och 
delaktiga. Samt bör alla invånare ha full tillgång till information när som helst. Projektörer 
kan också erbjuda alla nyinflyttade invånare i området till ett besök till de etablerade 
vindkraftverken. Då kan nya boende få direkt och korrekt information om vindkraftverkens 
utformning och få möjlighet att lämna sina åsikter om projektet.  
 
Av de 19% som fick information om projektet fick ingen information av Örebro kommun 
eller länsstyrelsen. Resultaten kunde inte ge oss en tydlig bild om det finns ett problem i 
kommunikationen från Örebro kommun och vindkraftsbolagets sida. Länsstyrelse i Örebro 
län var inte ansvarig på verksamheter eftersom verksamheten var anmälningspliktiga. 
Kommunen var tillsynsansvar för dessa verksamheter. Det gav indirekt uttryck att 
informationen från Örebro kommun och från vindkraftsbolaget inte blev som de väntat sig.  
 
11.1.3 Förtroende  
Forskare/experter fick det högsta förtroendet bland de svarande och sedan hamnade 
myndigheter på andra plats i denna undersökning. Forskare och myndigheter har ganska stort 
förtroende och därför har de idag en viktig roll för att lyfta fram kunskap. De har kompetens 
och erfarenhet för att bedöma riskerna och har en hög trovärdighet gentemot allmänheten 
såväl som media och andra samverkansaktörer. Forskarna och myndigheter kan använda sin 
kunskap för att ge samhället tillförlitlig information. De kan bygga upp högt förtroende och 
därför kan de lätt sprida ut korrekt information om det aktuella projektet i området. 
Miljögrupper och fastighetsägare hamnar på samma nivå. Det betydde att närboende hade ett 
bra förhållande till miljögrupper och bostadsbolaget som de litade på. Inte helt oväntat var det 
gruppen politiker och media som fick det lägsta förtroendet bland deltagarna i under-
sökningen. Ingen hade hoppat över att svara på denna fråga vilket tyder att störst förtroende 
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har svenska folket för flera olika samhällsaktörer. Resultatet är inte representativt för hela 
Odensbackens befolkning, eftersom många av de närboende inte deltog i undersökningen.  
 
Allmänheten bör involveras tidigt i planeringen för en vindkraftsetablering. Det är en stor 
fördel som kan öka förtroendet för den information som experter/projektörer ger till 
allmänheten och till andra berörda. För att skapa tillit är det viktig att utrymme ges för att 
diskutera flera frågor som orsaka oro hos lokalbefolkningen och att ta hänsyn till lokal-
befolkningens perspektiv (Hedquist, 2002). En bra dialog i samrådsmöten mellan kommunen, 
länsstyrelse i länet, projektörer och allmänheten kan skapa tillit och bildar grundläggande 
förutsättning för en bra vindkraftsprocess (Gradner & Stern, 2002). Det är bra om dialogen 
ske i stabila, mindre grupper där personerna har ett gemensamt intresse och gemensamma 
värderingar. Dialogmöte med varje grupp för sig bidrar till att alla åsikter om en planerad 
vindkraftsetablering kommer fram i tidigt skede. Det går att använda befintliga sociala 
nätverk, som för exempel grupp markägare, en friluftsförening eller annan intressegrupp 
(Henningsson et al, 2012).  
 
Förtroendet för vindkraftverk som förnyelsebar energi, för myndigheter eller för vindkrafts-
bolaget kan skadas om aktörerna och tjänstemän inte väljer rätt metoder för en god 
kommunikation. Det kan leda fram till stor lokalt motstånd mot vindkraftprojekt och kan 
stoppa vindkraftsutvecklingen i området i fram tiden. 
 
11.1.4 Förändring i närmiljö 
Vindkraftverken har även en visuell påverkan på miljön eftersom de syns tydligt. Närboendes 
åsikter om hur vindkraften har förändrat närmiljö skiljer sig mellan deltagarna. De flesta gav 
uttryck för sin egen uppfattning att vindkraftverken inte har förändrats närmiljön, medan 
andra ansåg att det finns en liten förändring. Sex personer (10%) upplevde vindkraftverken 
som mycket störande och menar att de utgör en mycket stor förändring i närmiljö i området.  
 
Enligt en landskapsanalys av Västerviks kommun (2012) finns det flera element som kan ha 
betydelse för den visuella påverkan på närmiljön. Ifall det finns andra vindkraftverk i närheten 
kan det öka effekten ytterligare eller om det finns befintliga landmärken i området till 
exempel kyrkor som hamnar i konkurrens med vindkraftverken. Verken kan bland annat 
påverka och förändra upplevelsen av historiska inslag i landskapet och kulturmiljön som 
större gårdar, gravhögar, kyrkor eller särskilda kulturhistoriska sammanhang. Analysen 
förklarar också att ett landskap som redan innehåller storskaliga och moderna inslag som 
motorvägar, moderna jordbruk, kraftledningar kan vanligtvis bedömas som mer tåliga då 
vindkraftverken lättare smälter in i dessa miljöer utan att ensamma dominera (Västerviks 
kommun, 2012). 
 
I anslutning till ett projekt av Länsstyrelsen i Skåne län (2003) har konsultfirman Mellanrum 
Landskapsarkitekter (2002) utfört en studie av den visuella störningsupplevelsen inom 
närzonen (0-1 000 meter) av en vindkraftsanläggning. Studiens syfte var att definiera de 
faktorer som har stor betydelse för den visuella störningen. Upplevelsen av vindkraftverkens 
visuella påverkan beror på den personliga inställningen till vindkraften, grundad på etiska, 
ekonomiska, sociala och andra faktorer, samt de förväntningar betraktaren har på landskapet.  
Även dessa faktorer kan varieras beroende på bland annat placering av vindkraftverk och 
landskapstyp, så att de helt eller delvis döljs av topografi och vegetation, avståndet från 
bostaden till verken, utformning och design av anläggningen, vad som finns i förgrunden och 
bakgrunden, ljus och väderförhållanden samt möjligheten att göra skaljämförelser mellan 
objekt (Länsstyrelsen i Skåne län, 2003).  



En beskrivning av landskapet och lokalisering av de tre vindkraftverken etablerade i 
Odensbacken kan förklara varför många av de närboende tyckte att vindkraftverken inte har 
förändrats närmiljön. För att bedöma den visuella påverkan bör en beskrivning både för 
omgivningarna och inom projektområdet göras. Vindkraftverken har placerat i ett öppet 
slättlandskap och de syns från flera håll. Verken är väl placerade och avståndet mellan största 
bostadsområde och verken är ibland stort, därför är påverkan liten för många. I området 
upplevs vindkraftverken inte som ett främmande inslag med stark kontrastverkan. Lännäs 
kyrka som ligger längs väg 52 mellan Odensbacken och Hampetorp är ett tydligt landmärke i 
området men de hamnar inte i konkurrens med vindkraftverken. Det finns inga andra 
vindkraftverk utbyggda i Lännäs/Odensbacken men det finns enstaka verk runt omkring 
området t.ex. vindkraftverken i Stora Mellösa och vid Kumla vägen. Resultaten i denna 
undersökning visar att de tre verken i Lännäs/Odensbacken inte medför stora ingrepp i 
landskapet och ingen stor påverkan på naturlandskapet därför har påverkan och störningar på 
närmiljön begränsats och området kan bedömas som ett tåligt landskap för nya inslag.  

11.1.5 Upplevda olägenheter i omgivningen 
De flesta av deltagarna i undersökningen var positiva till vindkraft och de upplevde inte 
verken som direkt störande på dem själva eller på sin omgivning. Ljudet från vindkraftverken 
är en viktig miljöfråga och gränsvärdet som ligger på 40 dBA för buller måste följas 
(Boverket, 2009). Resultaten visade att ingen upplevde sig som mycket störd på grund av ljud 
från vindkraftverken då de befann sig inomhus respektive utomhus. De boende som ser 
vindkraftverk upplever en betydligt högre bullerstörning än bland boende som inte ser verken, 
vid samma genomsnittliga bullerexponering (Pedersen et al., 2009). I Odensbackens fall var 
det 43 personer kunde se alla tre verken från sin bostad, men ingen upplevde vindkraftverken 
som mycket störande.  

På vilket avstånd från bostäder som ljud från vindkraftverk hörs beror bland annat på hur 
vegetationen i landskapet ser ut, hur ljudet sprids och hur mycket det blåser. Analyser görs 
idag från fall till fall (Boverket, 2009a). För de som bodde på avståndet 500-700 meter och 
inte var störda av vindkraftsbuller kan en förklaring vara att det finns en stor häck och buskar 
på tomten som är ljuddämpande samt höga träd som dämpar vindar och buller. En annan 
förklaring är att de moderna vindkraftverken konstruerade på något sätt för att avlämna 
minimalt ljud. Val av lokalisering för vindkraft är en viktig fråga som måste tänka på vid en 
etablering av vindkraftverk. Det finns dock vissa områden som är särskilt lämpade för 
vindkraft. Avståndet mellan vindkraftverken och bostadsområde är på cirka 1 000-2 000 
meter är tillräckligt för att ljud, skuggor och andra störningar inte ska ge upphov till 
olägenheter i omgivningen. Sex personer (10%) upplever sig dock vara något störd av 
varningsljusen inom- och utomhus på något sätt. 

Forskning kan inte med säkerhet förklara tydligt om effekter på sömnen beroende på buller 
från vindkraftverk finns. I den här undersökningen har ingen rapporterat sömnstörning 
utomhus, bara 6 personer rapporterade ”liten störning” inomhus. Det fanns inte heller någon 
som upplevde skuggor från vindkraftverk som någon större oro eller som besvärande från sitt 
hem. Den maximalt möjliga skuggtiden för störningskänslig bebyggelse får inte vara mer än 8 
tim/år och 30 minuter om dagen (Boverket 2009). Kanske kan det bero på att vindkraftverken 
i detta område står i nordlig riktning från dessa fastigheter vilket minskar skuggbildningar och 
reflexer mot snö eller moln. Årstider har också påverkan. Kanske blir svaren av de som 
upplever verkligheten annorlunda ut om undersökningen utfördes vid en annan tidspunkt. 
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Landskapet upplevs och används på olika sätt och i olika syften av markägare, fastighets-
ägare, sommarboende, permanentboende och turister (Henningsson et al, 2012). Bara 3 
personer som tyckte att verken stör mycket inomhus och 7 personer kände sig ”mycket 
störda” av den förändrade landskapsbilden utomhus. De flesta upplevde inte verken som 
direkt störande på sin omgivning. Kanske kan det bero på att flera av de som bor nära 
vindkraftverken är markägare eller/och delägare till dessa vindkraftverk, därför tyckte de inte 
att verken har förändrat landskapsbilden. Markägare kan se verken som en inkomstkälla 
medan de som söker lugn och ro kan känna sig mer störda av vindkraftverk (Henningsson et 
al, 2012). 
 
11.1.6 Vindkraftens påverkan på omgivningen 
I detta avsnitt tittar vi på vilken kunskap befolkningen har om vindkraftens miljöpåverkan. 
Både negativa och positiva attityder till vindkraft ökar och attityder kan vara grundläggande 
för värdering av vindkraftverk. Det kan bero på erfarenheter av vindkraft, vilken relation 
närboende har till landskapet, kunskap och människors olika intressen (Henningsson et al, 
2012). Resultaten visar att ganska många upplever vindkraftverken som positiva för 
Odensbacken. De deltagande hade en positiv attityd till vindkraft som förnybar energi och få 
har rapporterat negativ påverkan. Många (81%) tyckte att vindkraftverken gör luften renare 
och det upplevdes ganska positivt.  
 
I andra fall var svaren om påverkan på boendemiljön, friluftsliv och fastighetsvärden mindre 
positiva än förväntat och en del har ingen aning om dessa (vet ej). Det finns inga studier som 
kan visa på om fastighetspriser minskar på grund av vindkraftsverk i närheten. Människor 
använder ofta gröna miljöer och skog för friluftsliv, rekreation och avkoppling, vilket kan 
minska upplevelsen av stress. Dessa miljöer kan påverkas på olika sätt av en vindkrafts-
etablering och en förändring av en ofta besökt plats kan påverka välbefinnandet (Henningsson 
et al., 2012).  
 
En tredjedel av de deltagande tyckte att däggdjur och fågellivet skulle påverkas negativt 
samtidigt som många (33% - 38%) svarade vet ej om fågel- och djurlivet skulle påverkas. 
Allmänhetens kunskap när det gäller frågan ”vindkraftverkens påverkan på omgivningen” 
behöver tas större hänsyn till av Örebro kommun och projektören. Enligt denna undersökning 
befolkningen behöver mer kunskap när det gäller friluftsliv, fastighetsvärde och djurlivet. 
Dessa resultat var till viss del väntade för att bostadsområdet ligger relativt långt bort (ca1- 2 
kilometer) från närmaste vindkraftverk. 
 
Brist i informationsflöde eller information som är skriven på ett sätt som är svårt för 
allmänheten att ta till sig leder till begränsad kunskap om vindkraftverkens miljöpåverkan. 
Lokalbefolkningen i området behöver mer kunskap om vindkraftverkens påverkan på 
människor, den marina miljön, växter, fåglar, djur, och på landskap. Bland annat har 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetat aktivt för att stödja forskning och 
utveckling av ny kunskap och ny teknik för ett effektivt utnyttjande av vindkraft 
(Energimyndigheten, 2007). Universitet, högskolor, institut, kommuner och andra statliga 
myndigheter bör arbeta med att sprida information om miljöeffekter av vindkraft på ett enkelt 
sätt för att nå många människor. 

11.2 Intervjusvar  
Utifrån resultaten av telefonintervjuer kunde vi bedöma att projektören hade inte informerade 
närboende i bostadsområdet. Projektören bara informerade de som bodde extrem nära till 
verken och de var markägare och delägare i vindkraftverken samt berörda grannar. 



 
 

Information bör skickas till alla boende i området, där etablering av vindkraftverk planeras 
eller byggs ut. Det var helt otillräckligt att informera de som bodde nära verken. Fastighets-
ägare inom ca två kilometer från utredningsområdet (det största bostadsområdet) fick inte 
heller samrådsinformation/skriftlig information om händelse på posten. Enligt 25a § i 
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska följande ingå i anmälan  
 
”en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje 
vindkraftverk som omfattas av anmälan”.  
 
På frågan ”Hur etableringsprocess och beslutsprocessens olika delar gick till från början till 
slutet” tjänsteman på kommunen kom inte ihåg det exakta fallet och handläggare som var 
ansvarig för detta ärende jobbar inte längre i Örebro kommun. Den intervjuade handläggare 
och projektören bekräftade att processen var helt lagligt. Handläggaren i kommunen sa att de 
annonserade om detta projekt i lokala tidningar och på kommunen. Folk som vände inte sig 
till kommunen räknades det som ett samtycke. Ingen av lokalbefolkning eller andra berörde 
överklagade etableringsbeslut. Ansökan till tillstånd, miljökonsekvensbeskrivning, 
information om samrådet kungörs i lokalpressen och föreliggande samrådsunderlag fanns inte 
att tillgå på företagets hemsida (http://www.kdvind.se/) eller på kommunen. De 
dokumenterade inte fallet. Denna fråga kunde inte bedömas på grund av brist på tillförlitligt 
information.  
 
Om det blir aktuellt med fler etableringar av vindkraft i närheten av Lännäs/Odensbacken 
måste en sådan etablering före projektets start diskuteras med de kringboende, andra berörda 
och endast komma till stånd om det går att hitta en placering som inte påverkar 
omgivningarna negativt. Vindkraftverken i området var ett exempel på en från de boendes 
synvinkel lyckad etablering med hög acceptans även vid brist på information före 
etableringen. Det innebär inte att området ska exploateras ytterligare. Kanske är det 
acceptabelt nu med den utbyggda vindkraftgruppen och kanske landskapet inte tillåter mer i 
framtiden. Kommunikationen med andra aktörer är viktigt för att tydliggöra roller, ansvar och 
vad som saknas bör justeras för att göra åtgärderna mer effektiva. 
 
En dålig kommunikation mellan lokala myndigheter, projektörer, lokalbefolkning och andra 
berörda kan öka osäkerheten vid bedömning av vindkraftens påverkan på miljön och därmed 
kan öka motstånd. Analysen i denna undersökning visade att det finns brister i lokal-
befolkningens deltagande och de fick inte tillfälle att lämna sina synpunkter på projektet. 
Kommunikationen beskrivs i vårt fall som mindre deltagarvänlig eftersom det saknas 
öppenhet.  
 
Med informationsmöten menar vi att befolkningen blir informerad om projektet, har möjlighet 
att ställa frågor och lämna sina synpunkter. En planeringsprocess som bygger på dialog 
mellan olika aktörer där befolkningen har möjlighet att påverka planering och beslut ha en 
positiv effekt på acceptansen av vindkraftsetableringen (Henningsson et al., 2012).  
 

11.3 För effektivare riskkommunikation 
Kriterierena som Warg et al., 2008 föreslås för effektivare riskkommunikation bör ta hänsyn 
till. Dessa kriterier är grunden för effektivare riskkommunikation och kan bli basen för nästan 
all riskkommunikation, särskilt när det finns frågor eller oro bland en berörd allmänhet. 
 
 

http://www.kdvind.se/
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1-Snabb och korrekt information ges till berörda 
Berörda bör meddelas tydlig och de bör få snabb information om etableringen. Om 
information inte kunde förmedlas snabbt bör den i alla fall vara korrekt. I uppsatsen kunde 
inte berörda myndigheter och projektören ge närboende kring vindkraftverken tillräcklig 
information om etableringsprocessen.  
 
2-Ge medias informationsbehov tillfredsställs  
Ett litet och begränsat antal artiklar relaterade till vindkraftsetableringen i Odensbacken 
hittades (Nyheter P4 Örebro 2004 & 2005; Lokala nätnyheter Östernärke, 2009). Medias roll i 
denna miljörisk var svag. Medias kommunikation om vindkraftverken i Odensbacken skulle 
kunna bilda en grund för att få en uppfattning ur ett kvantitativt perspektiv av hur budskapet 
till allmänheten kommuniceras. För att kunna kommunicera riskerna med en vindkrafts-
etablering behöver vi komma förbi de hinder som finns för att människor kan ta emot 
budskapet. För att kommunikationen med de boende i området ska fundera bör de bland annat 
veta om projektet och media bör informera. Det är speciellt viktigt att studera hur 
kommunikationen mellan experter/politiker och allmänhet/media går till (Warg et al., 2008). 
 
3-Transparens i riskkommunikationen, ingen dold agenda 
Öppenhet – om allmänheten bara misstanka att aktörer inte spelar med öppna kort när de 
kommunicerar hälso- och miljörisker kan vara nog för att båda ”stänga öronen” för det 
aktuella budskapet och för att stämpla den aktuella aktören som opålitlig. Skulle det visa sig 
att misstanken att någon aktör haft en dold agenda är sann, då hamnar organisationen lätt i en 
situation där tilliten och trovärdigheten hos den aktören inte återvänder (Warg et al., 2008). 
 
För en effektivare riskkommunikation har öppenhet en stor betydelse när det gäller 
information, kommunikation om risker och störningar till berörda och till allmänheten. 
Kommunen och vindkraftsbolaget bör fokusera på hur risker kommuniceras. Det behövs fler 
informationsinsatser för att budskapet ska nå ut till allmänheten samt uppfattas som 
trovärdigt. Kommunikationen beskrivs i vårt fall som mindre deltagarvänlig eftersom det 
saknas öppenhet. 
  
4-Personligt möte med den mest berörda gruppen av människor 
Genom personligt möte med den mest berörda gruppen av människor kan den fleråriga 
erfarenhet som finns inom projektgruppen möta människor som är oroliga eller förvirrade 
inför en risk. Människor kan ställa frågor och samtidigt kan få snabb, korrekt och uppdaterad 
information. Om det finns några oklarheter är ett personligt möte det kanske bästa sättet att 
kommunicera om den aktuella risken (Warg et al., 2008). 
 
För att allmänheten ska lita på kommunala tjänstemän, lokala myndigheter och vindkrafts-
bolaget bör kommunen/länsstyrelsen t.ex informera närboende genom ett informationsmöte/-
samrådet eller genom att distribuera ett informationsblad till alla närboende även till de som 
bodde längst bort från de aktuella vindkraftverken. Därefter kan de ansvariga ordna t.ex. en 
utbildning och gruppdiskussioner för att de berörda i området ska få den aktuella och senaste 
informationen om läget (Gardner & Stern, 2002). 
 
 
5-Redovisa planerade och vidtagna åtgärder 
Warg et al. (2008) pekade också på att informera om vidtagna eller planerade åtgärder, så att 
berörda förstå vilka åtgärder som ska vidta eller inte med motivering till dessa. Aktörer kan 
hitta ett lämpligt sätt att informera om dessa åtgärder, bland annat genom informationsmöte. 



 
 

Det är som behöver förbättras inom denna miljörisk. Det ses brist på informationsmöten eller 
samrådsmöte för allmänhet. Allmänheten kan kallas till mötet genom en inbjudan som lagts i 
deras postlådor, genom annonsering i dagspressen, tidningar, e-postadress och mm. 
 
6-Involvera berörda människor i riskkommunikationen 
Den sista punkten, involvera människor är det en viktig uppgift för alla myndigheter, företag, 
organisationer och andra som arbetar med uppdrag inom vindkraftens påverkan på sin 
omgivning. Det är lätt att riskkommunikation förvandlas till riskinformation, där en part 
enkelriktat meddelar sitt budskap. Människor kan känna inför såväl frågor som berör dem på 
ett mer personligt plan såväl som på ett mer allmänt (Warg et al., 2008). Myndigheter bör öka 
möjligheter för berörda människor att involvera i riskkommunikationen och budskapet måste 
vara trovärdigt för att få människor förstå att de problemen berör oss alla. 

12. Slutsats 
 
Utifrån resultaten i denna uppsats och med hänsyn till riskkommunikationsteorin föreslås 
följande slutsatser:  
 

• Verken är väl placerade och avståndet mellan det största bostadsområdet och verken är 
stort, därför upplevde de närboende sig inte som speciellt störda av verken i form av 
stora bullerstörningar, skuggor, sömnstörning inomhus respektive utomhus.  
 

• Vindkraftsbolagets information inte nådde ut till allmänheten i önskvärd omfattning. 
Det ger indirekt uttryck att kommunikationen från Örebro kommun och vindkrafts-
bolaget inte blev som de väntat sig. Kommunikationen beskrivs i vårt fall som mindre 
deltagarvänlig eftersom det saknas öppenhet. 

 
• Förtroendet för vindkraftverk som förnyelsebar energi, för myndigheter och för 

vindkraftsbolag kan skadas om aktörerna och tjänstemän inte väljer rätt metoder för en 
god kommunikation. Det kan leda fram till stor lokalt motstånd mot vindkraftprojekt 
och kan även stoppa vindkraftsutvecklingen i området i framtiden. 

 
• Brist i informationsflöde eller information som skriven på ett sätt som är svårtför 

allmänheten att ta till sig leder till begränsad kunskap om vindkraftverkens 
miljöpåverkan. En god kommunikation om risker i samhället kräver att man kan 
översätta resultat och vetenskapligt språk så att människor förstår. Vindkraftsbolaget 
och Örebro kommun bör kommunicera med andra aktörer för att förbättra 
kommunikationen och vad som saknas bör justeras för att göra åtgärderna mer 
effektiva. 

 
• Bedömningen görs att befolkningen i området behöver mer kunskap när det gäller 

vindkraftens påverkan på friluftsliv, på fastighetsvärde och på djurlivet. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Informationsbrev 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
  
                           Institutionen för naturvetenskap 
 
                          Örebro den 25 september 2012 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Ghayda Fakhri och jag läser Magisterprogrammet Miljöriskanalys vid 
Linnéuniversitet i Kalmar. Jag skriver mitt examensarbete om Vindkraftsetablering och 
fördjupar mig på hur människor upplever vindkraftverk samt de eventuella störningar som 
ibland är förknippade med verken. För att få underlag till detta examensarbete har jag 
utvecklat denna enkät. Enkäten inriktar sig till närboende vid vindkraftverken i Odensbacken 
och tar upp frågor som rör såväl hälso- som miljöproblem i allmänhet. Syftet med min 
undersökning är att kartlägga och analysera hur kommunen/projektören bäst kan 
kommunicera eventuella risker med en vindkraftsetablering.  
 
Jag skulle vilja att Du besvarar nedanstående frågor, vilka är försedda med olika 
svarsalternativ. Enkäterna besvaras, lämnas in och bearbetas anonymt. I examensarbetet 
kommer det inte att synas vad enskild person har svarat. Er medverkan är viktig, eftersom det 
ger mig en bättre bild av vindkraftverk påverkan.  
 
Jag är tacksam om du vill ta din tid till detta. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ghayda Fakhri 
 
 

Ett stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Enkätutformning 
 
Frågor till boende i Odensbacken 
 
Sätt ett kryss (X) för varje alternativ. 
1- Kön    kvinna   man  

  
2- Ålder                mellan 18-39 år               mellan 40-55 år        över 55 år 

 
3- Sysselsättning 

Arbetar  Studerar Pensionär Annan 
 
4- Typ av boende 

Bostadsrätt Hyreslägenhet Villa Fritidshus 
 
5- Varför bor Du här? 

Jag/min partner jobbar 
 i området 

Jag uppskattar lugn och ro      Jag uppskattar närhet 
till naturen 

*Annan 

 
*Annan orsak, vilken? 

……………………………………………………………………….. 

 
6- Hur länge har Du bott i området? 

Mindre än 5 år   5-10 år 11-20 år Mer än 20 år 
 
7- Hur långt från vindkraftverken på Odensbacken bor Du, på ett ungefär? 

.……………………   km 

 
8- Hur många vindkraftverk ser Du från ditt hem?  

…………………………………………………………………………………….. 
 
9- Fick Du information under vindkraftsetablering i ditt område?  

Ja  Nej Vet ej 
 
10- Om Du fick information, varifrån fick Du denna information? 

Örebro kommun  Länsstyrelsen i Örebro län Vindkraftbolag *Annan 

 
*Annan källa, vilken? 

……………………………………………………………. 

 

11-  Överensstämmer den information som Du fick under processens gång med det 
färdiga resultatet? 

Överensstämmer inte 
alls  

Överensstämmer 
delvis 

Överensstämmer i 
stort sett 

Överensstämmer helt 

 



 
 

12- Hur stort förtroende har Du för aktörerna nedan, när det gäller hälso- och 
miljörisker vid vindkraftverk? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13- Hur tycker Du att din närmiljö har förändrats sedan vindkraftverken tagits i drift? 

Ingen förändring har skett  Liten förändring Ganska stor förändring Stor förändring 

 
 
 
14- Hur upplever Du när Du är ”Inomhus” vindkraftverk i din omgivning  
 Ingen 

störning 
Liten  

störning 
Ganska stor 

störning 
Mycket stor 

störning 
Buller från vindkraftverken 
 

    

Skuggor från rotorbladen 
 

    

Sömnstörning 
 

    

Varnings lampor 
 

    

 

Annan störning inomhus, vilken?   ................................................................. 

Ingen störning Liten störning Ganska stor störning Mycket stor störning 

 
 
 
 
 

 Inget 
förtroende 

Litet 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Fullt 
förtroende 

Myndigheter 
 

    

Miljögrupper 
 

    

Fastighetsägare 
 

    

Konsulter 
 

    

Politiker  
 

    

Forskare/expert 
 

    

Vindkraftsbolag 
  

    

Media/journalister 
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15-Hur upplever Du när Du är ”Utomhus” vindkraftverk i din omgivning  
 Ingen 

störning 
Liten  

störning 
Ganska stor 

störning 
Mycket stor 

störning 
Buller från vindkraftverken 
 

    

Skuggor från rotorbladen 
 

    

Sömnstörning 
 

    

Förändrad landskapsbild  
 

    

Varnings lampor 
 

    

 
Annan störning utomhus, vilken?   ................................................................ 
 

Ingen störning Liten störning Ganska stor störning Mycket stor störning 

 
 
16-På vilket sätt tycker Du att vindkraftverken har påverkat 

 
 

17-Övriga kommenterar 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
  

 Ganska 
negativt 

Mycket 
negativt 

Ganska 
positivt 

Mycket 
positivt 

Vet ej 

Odensbacken 
 

     

Renare luft 
  

     

Mer förnyelsebar energi 
 

     

Fågelliv 
 

     

Däggdjur  
 

     

Friluftsliv 
 

     

Fastighetsvärde 
 

     

Boendemiljön 
 

     



Kalmar Växjö 

391 82 Kalmar 
Tel 0480-446200  
Lnu.se 
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