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Reglering
Etablering av vindkraft regleras både genom planoch bygglagen (PBL) och genom miljöbalken (MB).
Vindkraft bidrar till att uppfylla ett flertal av
regeringens 16 uppsatta miljömål. Miljöbelastningen minskar, vindkraft bidrar inte till bl a försurning, övergödning, marknära ozon etc. Vindkraft har också en positiv påverkan på Sveriges
miljökvalitetsnormer.
Idag gällande lagstiftning säger:
En samlad prövning av nya vindkraftanläggningar sker vid en miljötillståndsprövning, i enlighet
med MB. Mindre vindkraftverk som inte kräver
tillstånd finns det krav på bygglov enligt PBL och
anmälan enligt MB. Bygglov krävs för vindkraftverk högre än 20 meter, om vindturbindiametern
är över tre meter eller om kraftverket placeras
på ett avstånd från gränsen som är mindre än
kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad (5:2 och
8:2 PBL).
Anmälan till kommunen ska göras för enstaka
vindkraftverk som är högre än 50 meter (inklusive rotorblad), två eller fler verk som står
tillsammans eller ett verk som kommer att stå
tillsammans med ett befintlig verk.
I energipropositionen från 2002, ”Samverkan för
en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning”, föreslog regeringen ett produktionsmål
för förnyelsebar energi i Sverige på 10 TWh till år
2010. Energimyndigheten föreslog 2007 ett nytt
planeringsmål. Förslaget innebär en planering för
30 TWh år 2020.

Hörby kommuns översiktsplan är från 2005, sedan dess har tekniska framsteg gjorts inom vindkraftsindustrin och
efterfrågan på utbyggnad av vindkraft har ökat. Därför har denna vindkraftpolicy tagits fram. Den är vid framtagandet
fristående men skall utgöra ett kapitel i Hörby kommuns kommande översiktsplan.
Hörby kommun är positivt inställda till utbyggnad av vindkraft: rätt verk skall placeras på rätt plats. Syftet med kommunens vindkraftspolicy är att ta ställning till hur och var vindkraftverk skall byggas ut.
Policyn har godkänts av Kommunfullmäktige och den skall underlätta för Miljönämnden och Byggnadsnämnden vid
beslut av vindkraftsärenden och ge en helhetssyn i lovhanteringen.

Förutsättningar
Landskapet

Revingehed

Hörby kommun ligger på gränsen mellan skogen och
slätten. Naturgeografiskt ligger Hörby kommun i gränsområdet mellan det odlade backlandskapet och det
mosaikartade skogsbacklandskapet. I södra delen av
kommunen återfinns den öppna Lundaslätten därefter
norrut återfinns en övergångszon med mer kuperat och
småbrutet jordbrukslandskap innan kommunen längst i
nordost består av skogsområdena vid Linderödsåsen.

I Revingehed finns Försvarsmaktens övningsfält, Revingefältet. I kap 3 § 9-10 MB framgår det att områden
med betydelse för totalförsvaret ska skyddas så långt
det är möjligt. Gårdsvindkraftverk (upp till 30 meters
höjd) invid brukningsenhet kan inom detta område
uppföras under förutsättning att samråd sker med
Försvarsmakten.

Övergripande landskapstyper i Hörby kommun:
• Det storskaliga slättlandskapet
• Det småskaliga skogs- och åkerlandskapet (mosaik)
• Skogslandskapet

Hela Hörby kommun ligger inom inflygningszonen för
Sturups flygplats. En flygplats influensområde har en
radie från flygplatsen på 55 km. Om ett vindkraftverk planeras inom en flygplats influensområde är det
viktigt att kommunen vänder sig till berörd flygplats.
Om ett byggnadsverk är eller överstiger 40 meter skall
detta anmälas till Luftfartsstyrelsen samt att en hindersprövning behöver genomföras. Byggnadsverk över
150 meter ska hindermarkeras med högintensivt ljus,
blixtrande eller roterande.

Bebyggelse

Hörby kommun har två större tätorter: Hörby och Ludvigsborg, därtill området Osbyholm/Ringsjöstrand. Dessa
orter förväntas expandera och har därför marketas på
kartan (på nästa uppslag) med en cirkel. Utöver dessa
potentiella utbyggnadsområden finns flertalet livskraftiga
byar med tät bebyggelse.

Riksintressen

I Hörby kommun finns två riksintressen för naturmiljö
enligt miljöbalken kapitel 3 § 6:
• Fulltofta, Kvarnberga - Härröd - Östra Sallerup Gummarp - Sniberup
• Södra Rörum
I kommunen finns två riksintressen för kulturmiljö enligt
miljöbalken kapitel 3 § 6:
• Fulltofta - Osbyholm - Nunnäs är utpekat som
“Kuperat slotts- och odlingslandskap med förhistorisk kontinuitet och omfattande allé- och vägsystem och hägnadssystem kring godsen Fulltofta och
Ousbyholm vars stordrift präglat landskapets utveckling.”
• Östra Sallerup är utpekat som “Sockencentrum
med karaktäristisk och välbevarade bebyggelse och
märklig parkanläggning i småbrutet odlingslandskap med förhistorisk bosättningskontinuitet.”

Sturups flygplats

Gällande riktlinjer

riksintresse för kulturmiljö MB 3:6

Följande riktlinjer gäller som Hörby kommuns vindkraftspolicy:

riksintresse för naturmiljö MB 3:6

Exploaterade områden

Vid befintlig utbyggd infrastruktur/exploatering är det generellt sett lämpligt att förlägga vindkraftverk, såsom intill
vägar, kraftledningar och i anslutning till gårdar och silos.
Övriga riktlinjer skall dock beaktas.

tätortens framtida gräns
restriktionsområde för Revingehed

Slättbygden

Slättbygden, i sydvästra delen av kommunen, utgörs av
stora landskapsrum som tål större skala på infrastruktur.
På slätten tillåts stora vindkraftverk.

Skogsbygden och mosaiklandskapet

Den nordöstra delen av kommunen består av skogsbygd
och mosaiklandskap. Landskapet är småskaligt med små
rum och förhållandevis flakt. Större element såsom vindkraftverk bryter upp skalan på ett olämpligt sätt och syns
på långt håll. I skogsbygden och mosaiklandskapet tillåts
därför enbart små vindkraftverk likt gårdsvindkraftverk
(upp till 30 meters totalhöjd). Norr om Hörby tätort finns
ett större regionalt rekreationsområde, Fulltofta, som är
olämpligt för utbyggnad av vindkraftverk då det är ett
stort sammanhängande naturområde samt riksintresse för
naturmiljö.

Ludvigsborg

Fulltofta
Svensköp
Äspinge

Bebyggelse

För uppförande av vindkraftverk i närhet till bostadsbebyggelse gäller följande restriktioner:
• Bullernivå och skuggtid från vindkraftverk får vid
bostad ej överstiga Naturvårdsverkets föreskrifter.
• Minimiavstånd mellan bebyggelse och verk som har
en totalhöjd på över 50 meter skall vara 500 meter.
•
Minimiavstånd mellan bebyggelse och övriga vindkraftverk skall vara fem gånger verkets totalhöjd,
undantaget verk i anslutning till den egna bostadsfastigheten.

möjligt område för större vindkraftsetableringar

Södra Rörum

Osbyholm/
Ringsjöstrand

Hörby

Lyby

Uppförande av vindkraftverk med en totalhöjd högre än
50 meter får inte ske närmare än 1 km från tätorternas
framtida gräns och inte heller uppföras närmare än 1 km
från de mindre byarna.

Östra Sallerup

Placering av vindkraftverk i närheten av byggnader med
kulturhistoriska värden är olämplig. För kyrkor gäller att
verk högre än 50 meter inte får placeras närmare än
1 km. För mindre verk skall särskild hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena.

Långaröd

Vindkraftsetablering är dessutom olämplig:
•
•
•

där verken kan störa häckningsområden.
i natura 2000-områden och naturreservat.
i riksintresseområden och områden utpekade i kommunens naturvårdsplan tills utredning visar motsatsen.

Västerstad
V
äste
erstad
d

Avslutningsvis

Vid exploatering av vindkraft är grupper att föredra men
enskilda verk tillåts.
En individuell prövning skall göras av varje vindkraftsetablering.
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