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INLEDNING 

Zephyr Vind AB undersöker tillsammans med Sveaskog förutsättningarna för att söka tillstånd för en 

vindkraftspark i området Ommaberget nordost om Dalstorpasjön i Tranemo kommun. 

Som en del av tillståndsprocessen i samband med vindkraftsetablering måste alltid ett 

avgränsningssamråd genomföras enligt 29–31§ 6 kap Miljöbalken (1998:808). Detta är inte en 

inbjudan till avgränsningssamråd utan ett tidigt informationsdokument som syftar till att upplysa 

närboende och andra berörda om det planerade projektet för att i ett tidigt skede av processen 

bjuda in till kontakt och deltagande. Inkomna synpunkter och frågor kommer dock att beaktas i 

kommande samrådsredogörelse på samma sätt som övriga yttranden i samband med samrådet. 

 

VINDKRAFT I SVERIGE 

Sveriges riksdag antog 2018 målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 och noll 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Utbyggnaden av vindkraft för elproduktion är 

därmed avgörande i omställningen till ett fossilfritt Sverige och för att nå klimatmålen. Sveriges goda 

förutsättningar till förnybar elproduktion möjliggör även elexport till andra länder vilket bidrar till 

utsläppsminskningar på andra marknader när elproduktion från kol- och gaskraftverk kan ersättas av 

fossilfri svensk el. För att nå de uppsatta energi- och klimatmålen har Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket angett att det behöver skapas förutsättningar för att vindkraften ska stå för 100 

TWh elproduktion årligen år 2040. Detta innebär en tredubbling av el från vindkraft jämfört med 

2020. Därtill kommer ett ökat elbehov från flera nystartade industriprojekt såsom omställning av 

bland annat stålproduktion, batterifabriker och serverhallar. 
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OM ZEPHYR 
Zephyr Vind AB är ett helägt dotterbolag till det norska bolaget Zephyr AS. Zephyr AS ägs av tre 

norska energibolag med kommunala ägare i grunden. Østfold Energi AS är den största ägaren med 

50% ägande av Zephyr. För närvarande har Zephyr sammanlagt 125 vindkraftverk i drift under 

förvaltning. Inräknat de vindparker som just nu byggs har bolaget utvecklat och etablerat ca 800 MW 

sedan starten 2006. Bolaget har även verksamhet på Island. Det nordiska huvudkontoret är beläget i 

Sarpsborg och det svenska kontoret är beläget strax utanför Göteborg. 

 

PROJEKTBESKRIVNING 
Vindkraftsprojekt Ommaberget är lokaliserat norr om Dalstorp i Tranemo kommun, se figur 1. I 

dagsläget planeras vindparken att bestå av 7 vindkraftverk med en förväntad produktion om ca 140 

GWh per år, vilket motsvarar ett års elförbrukning för ca 28 000 hushåll. Vindparkens slutgiltiga 

utformning i fråga om antal verk, deras placering och storlek är ännu inte fastställd då projektet 

befinner sig i ett väldigt tidigt skede. Sannolikt är dock att den slutliga totalhöjden blir 220–250 meter 

då utvecklingen av vindkraftverk går snabbt och innebär att allt större och mer effektiva 

vindkraftverk blir tillgängliga på marknaden. Vindkraftverk som byggs idag har normalt sett en 

totalhöjd mellan 200-220 m. 

 

Figur 1 – Översiktskarta 
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Vindkraftverken består av torn, maskinhus och rotor med rotorblad och placeras på fundament som 

förankras antingen med gravitationsfundament eller genom förankring direkt i berget. 

Vindkraftverken kopplas samman med hjälp av ett markförlagt internt elkabelnät.  

För närboende tas i utformningen av vindkraftparken hänsyn till bland annat lokal miljöpåverkan i 

form av ljud och rörliga skuggor från vindkraftverken. Ljudet utgörs främst av ett aerodynamiskt 

svischande ljud som enligt riktlinjer från Naturvårdsverket inte får överskrida 40 dB vid bostadshus. 

Vindkraftverken kommer att placeras på sådana avstånd att nivåerna inte kommer överskridas. När 

solljus träffar verkens rotorblad kan det även ge upphov till rörliga skuggor som kan nå närliggande 

bostäder. Dessa får enligt gällande riktlinjer inte överskrida mer än totalt 8 timmar per år. Tekniska 

lösningar i vindkraftverken gör att det idag är möjligt att helt undvika risk för överskridande av dessa 

nivåer vid närliggande bostäder. 

 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Under 2020 genomförde Zephyr en screening över lämpliga platser för vindkraftsetableringar i 

Sverige utifrån ett antal olika kriterier. Screeningen resulterade i ett flertal områden som potentiellt 

skulle kunna vara lämpliga för vindkraft och Ommaberget var ett av dessa. Området bedöms vara 

lämpligt då det är goda vindförhållanden på platsen, finns goda möjligheter till elnätsanslutning och 

få motstående intressen föreligger inom projektområdet. Projektområdet har även pekats ut i 

Tranemo kommuns vindbruksplan1 som ett område lämpligt för vindkraft. I dagsläget används 

marken främst som produktiv skogsmark. Sveaskog är den största markägaren inom projektområdet 

men ett antal mindre fastigheter i områdets utkant berörs också av projektet. 

Inför en vindkraftsetablering finns det särskilda intressen som projektet alltid måste beakta som 

exempelvis riksintressen, natur- och kulturvärden och bostäder. Som en del av den förstudie som 

gjorts i området har ett exempel på tänkbar placering av vindkraftverken inom projektområdet tagits 

fram med hänsyn till dessa kända intressen, se figur 2 och 3. Detta är dock en preliminär utformning 

som kan komma att ändras när fler inventeringar och fysiska utredningar av områdets 

förutsättningar genomförts.  

Avseende naturvärden utgörs dessa framför allt av våtmarker eller av värden kopplade till dessa2. Ca 

4 km öster om projektområdet ligger natura 2000-området Komosse. Området är utpekat för sina 

våtmarksmiljöer och den särskilda fågelfauna som upprätthåller sig där och omfattas av EU:s Art- och 

habitatdirektiv samt Fågeldirektivet. Komosse är även utpekat naturreservat samt riksintresse för 

naturvård och området nyttjas för både friluftsliv och rekreation. Strax öster om projektområdet 

rinner Jälmån som även den erbjuder vandringsleder som nyttjas för friluftsliv.  

  

 

 
1 Tranemo kommun, Vindbruksplan 2013., https://www.tranemo.se/innehall/2021/04/Vindbruksplan.pdf (hämtad 2021-09-
17). 
2 Naturvårdsverket, Skyddad natur, u.å., https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ (hämtad 2021-09-17). 

https://www.tranemo.se/innehall/2021/04/Vindbruksplan.pdf
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Figur 2 – Karta över kända naturvärden samt exempel på utformning av vindparken  

 

Det finns områden med fossil åkermark inom projektområdet som utgörs av större partier av 

röjningsrösen.3 Övriga fornlämningar i området är rösen samt stensättningar. Längs med Jälmån finns 

ett antal fornlämningar och området runt ån är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård.  

Kulturlandskapsbilden från Växtorp pekas ut i Tranemo vindbruksplan som värdefull men den 

kuperade skogsmarken förväntas delvis kunna maskera vindkraftverken. Fotomontage kommer att 

tas fram och inkluderas i samråd och tillståndsprövning och blir en viktig del i bedömningen av 

vindparkens påverkan på landskapsbilden.  

 

 
3 Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2021., https://app.raa.se/open/fornsok/ (hämtad 2021-09-17). 

https://app.raa.se/open/fornsok/
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Figur 3 - Karta över kända kulturvärden samt exempel på utformning av vindparken 

 

PROJEKTETS FASER OCH TIDSPLAN 
Vindkraftsetableringar består översiktligt av fyra olika faser vilka är planering, anläggning, drift och 

avveckling. Planeringsfasen utgörs av många olika delmoment som måste genomföras som en del av 

tillståndsprocessen. Det första steget efter att ett område har valts för projektering är att genomföra 

ett avgränsningssamråd med myndigheter, allmänhet och andra berörda organisationer. När 

yttranden från samrådet samlats in och fördjupade inventeringar och undersökningar av området har 

gjorts författas en Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen utgör grunden för den 

ansökan om tillstånd som sedan skickas in till Länsstyrelsen som är myndigheten som handlägger 

ärendet. 

Projekt Ommaberget befinner sig tidigt i planeringsfasen och nästkommande steg är att genomföra 

ett avgränsningssamråd där synpunkter på projektet samlas in. Ett mer omfattande underlag än vad 

som presenteras i detta utskick kommer då att finnas tillgängligt. I Figur 4 nedan illustreras 

planerings- och tillståndsfasens olika moment, en process vanligtvis tar flera år.  
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Figur 4 – Planerings- och tillståndsprocessen för ett vindkraftprojekt. 

 

KONTAKTUPPGIFTER  
Synpunkter på eller frågor om projektet lämnas skriftligen till Zephyr Vind AB, genom e-post till: 
info@zephyrvind.se eller med brev till: 
 
Zephyr Vind AB 
William Gibsons väg 1A 
433 76 Jonsered 
 
 
Kontaktpersoner på Zephyr Vind AB: 
Simon Landqvist  Ronja Ringvall 
Projektchef   Miljö- och tillståndsspecialist 
e-post: simon@zephyrvind.se  e-post: ronja@zephyrvind.com  
tel: 0706 02 34 27  tel: 0708 21 10 83 
 
 
Vid eventuella frågor till Sveaskog, som är en av markägarna i området, går det att kontakta: 
Tomas Fransson  
e-post: tomas.fransson@sveaskog  
tel: 08-655 9081 
 

 

 

Projektidé
Avgränsnings

-samråd

Miljökonsekvensbeskrivning 
och tillståndsansökan tas 

fram

Ansökan handläggs av 
Länsstyrelsen

Ansökan 
kungörs

Beslut om tillstånd 
och villkor samt 

kungörelse av beslut

Här är vi nu 
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