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En hjälpreda för er som vill 
etablera vindkraftverk

Följande handlingar skall ingå i en
komplett anmälan/ansökan
• Ansökan om bygglov

• Bygganmälan

• Anmälan enligt miljöbalken (se tabell mittuppslaget)

• Kartor i skala 1:10 000 och 1: 5 000 med koordinatangivelser som
anger verkens lokalisering

• Måttsatta ritningar

• Tekniska specifikationer

• Visualiseringar av hur verket/verken kommer att se ut på plats med 
t.ex. 3D-modellering, fotomontage från platser där folk vistas eller bor

• Yttranden från Länsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Försvarsmakten, 
Telekommunikationsoperatörer, Vägverket, Banverket, Skogsstyrelsen, 
ledningsrättsinnehavare och berörda grannkommuner (i aktuella fall)

• Redovisning av miljöpåverkan. I de fall där fler verk samverkar skall 
den totala påverkan redovisas, med ev. befintliga verk

• Omgivningspåverkan, visuell påverkan, ljudpåverkan, skuggor och 
reflexer, påverkan på mark och hydrologi, påverkan på fauna, utsläpp 
och avfall, påverkan på landskapsbilden, åtgärder för att minimera 
elektriska fält, haveri och driftsstörningar, miljöpåverkan av nya vägar 
och el-ledningar, förslag på alternativ placering

• Redovisning av inkomna synpunkter från eventuellt informationsmöte
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Ansökningshandlingar
Ansökan skall vara skriftlig och innehålla en bygglovansökan samt 
bygganmälan och anmälan enligt Miljöbalken i de fall det enligt tabellen 
till höger är nödvändigt. Den ska lämnas in som en handling till bygg-
och miljönämnden i Emmaboda kommun. Handlingarna skall inlämnas i 
god tid före planerad byggstart. Kontakta bygg- och miljökontoret  i
Emmaboda för ytterligare information.

Kommunens hantering
Lokaliseringen av en vindkraftsanläggning är avgörande för hur 
omgivningen kan bli påverkad. Information till närboende, berörda 
myndigheter och intresseorganisationer och övriga, skickas ut genom 
kommunens försorg när godtagbara ansökningshandlingar har kommit 
in. Även annonsering på kommunens hemsida görs för att informera. 
När kompletta handlingar och yttranden inkommit till kommunen tar 
bygg- och miljönämnden upp ärendet och fattar beslut, med stöd av 
Plan- och bygglagen och Miljöbalken (beroende på anläggning).

• Utöver de ovan redovisade kraven kan det krävas 
tillstånd enligt kulturmiljölagen om fornlämningar 
berörs eller dispens från strandskyddsbestämmelser 
om strandområden berörs

• Kontakta i ett tidigt stadium bygg- och miljökontoret i 
kommunen eftersom kommunerna i detta samarbete 
kan ha olika syn på vindkraftens påverkan på
omgivning och skyddsvärden i resp. kommun

• För en effektiv handläggning är det viktigt att 
kompletta handlingar inlämnas och att 
handläggningsprocessen inom resp. lagstiftning är 
samordnad, eftersom ärendet kan hanteras som två
separata ärenden, enligt MB resp. PBL.

• Kommunen har blanketter för ansökningar på
www.emmaboda.se

Allmänt
Vindkraftsanläggningar handläggs efter den sammanlagda uteffekten 
från gruppen av vindkraftverk och den eventuella miljöpåverkan de 
skulle ge upphov till
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Tillståndsprövas av 
länsstyrelsen

Inget bygglov krävs om 
tillstånd getts av 
länsstyrelsen, men 
kommunen måste tillstyrka 
länsstyrelsens beslut

iii) Två verk eller fler med 
totalhöjd över 150 m eller 
gruppstation med sju eller fler 
verk med totalhöjd över 120 m

Anmälan enligt 
miljöbalken krävs till 
kommunen

Bygglov krävsii) Ett verk med totalhöjd över 
50 m, eller gruppstation med 
maximalt sex verk som inte har 
en högre totalhöjd än 150 m

Ej prövningspliktig 
upp till nivån som 
redovisas i raden 
nedan (ii)

Bygglov krävs inte om 
samtliga punkter till 
vänster är uppfyllda

i) - rotordiametern är mindre än 
3 m
- verket är kortare än 
avståndet till tomtgräns
- verket är fast monterat i 
marken
- verket är lägre än 20 m över 
markytan

MiljöbalkenPlan- och bygglagenVindkraftanläggningens 
storlek


