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ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kom-

munen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt om etableringen.

I dag hålls ett första informationsmöte i Abilds bygdegård om Vattenfalls planer för vindkraft i området 

Högabjär, runt byn Ry öster om vägen Abild-Asige.

Mötet är ett första steg inför den samrådsprocess som enligt lag alltid ska föregå en utbyggnad av det här 

formatet.

Området som det handlar om som breder ut sig drygt 3 kilometer såväl öst-västligt som nord-sydligt över höga 

skogklädda berg. Vattenfall har konstaterat att det är ett område med goda vindförhållanden. Upp till 15 verk 

skulle få plats i området, vilket skulle kunna ge 80 GWh per år, motsvarande el till 16000 hem.

Den här etableringen är långt ifrån den enda som är på gång i området; det finns också planer för det östligare 

Kärrsås-Tornared och för Slättelynga och Alered söderut. Några kilometer norrut, på andra sidan Mossjön och 

väg 150, är också vindkraft på gång på Hjulebergs marker.

– Jag antar att vi får in en ansökan om det här under sommaren, säger Johan Risholm, planarkitekt på 

Falkenbergs kommun.

Han understryker att kommunen vill ha en samlad bild av de olika tänkta vindkraftparkerna.

– Om de ligger så här dikt intill varandra så betraktar vi det som ett område — det gör vi när avståndet är mindre 

än tre kilometer mellan vindkraftsområdena, förklarar Risholm. Kommunen är också markägare inom det här 

området, eftersom det en gång reserverades plats för en soptipp på Örbäckamossen.

Dock finns inte kommunen med bland de 13 markägare som Vattenfall har kontaktat inför etableringen – de är 

alla privatpersoner.

Anders Lindström 

anders.lindstrom@hn.se

 



Hjuleberg vindkraftpark.
Vattenfall arbetar intensivt med att 

bygga ut förnybar energi i Sverige. 

Under 2008 startade vi ett vindkraft-

projekt vid Hjuleberg, i Falkenbergs 

kommun. 

Vi har fått tillstånd och planerar att 

bygga tolv vindkraftverk i området. 

Tillsammans kan verken producera 

hushållsel för upp till 16 000 hem 

per år.

Varför Hjuleberg?

Lämpliga områden för vindkraftsetableringar undersöks över hela landet, både på land och till 

havs. I Falkenbergs kommun arrenderar vi en skogsfastighet, Hjuleberg 2:1, av en privat 

markägare. Vi måste bygga där det blåser bra och det har vindmätningarna visat att det gör i 

området.

Vidare undersökningar.

En projektgrupp tillsattes för att närmare undersöka markförhållanden, möjligheterna till el -

anslutning samt göra vindmätningar i området för en eventuell vindkraftsatsning. Parallellt med 

det arbetet inleddes tillståndprocessen med bland annat samråd med närboende, myndigheter 

och allmänhet. Studier kring flora, fauna och kulturmiljö gjordes under samma period.

Vi har fått tillstånd och planerar att bygga tolv vindkraftverk i området. Tillsammans kan verken producera 

hushållsel för upp till 16 000 hem per år.

 



Anslutning till elnätet.
För att få elen från vindkraftparkens planerade transformatorstation vidare ut till regionnätet så kommer en 

kabel att grävas ned. Tillståndet för det ansökte vi om till Energimarknadsinspektionen, och fick det beviljat 

den 20 november 2009. Det beslutet blev överklagat och ärendet avgjordes av Regeringen den 19 november 

2010. Beslutet innebär att vi får rätten att bygga och använda en 145 kV-kabel mellan transformatorstationen 

vid vindkraftparken Hjuleberg och E.ON Elnät Sverige AB:s 130 kV ledning.

Tillståndsprocessen.
MKB:n lämnades in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) på Länsstyrelsen i Hallands län den 30 

december 2008 och vi vill tacka alla som inkommit med, för oss värdefulla, synpunkter till det arbetet. 

MKB:n hittar du i högerspalten på den här sidan. MPD gav oss, i oktober 2010, ett beslut som innebär att de 

inte ger oss tillstånd att bygga verk 1-6 av de planerade, på grund av förekomsten av örnar och andra rovfåglar 

i området. Vi valde att överklaga beslutet till miljödomstolen den 22 oktober 2010, som senare beslöt att inte 

ta upp ärendet.

Vad händer nu?
Vi är nu inne i slutskedet av upphandlingarna kring vindkraftverken och vi planerar för byggstart så snart alla 

kontrakt är skrivna. Vi kommer att bygga parken med en totalentrepenör.

Kulturmiljön i området? 
På Hjulebergs gamla utmarker finns ofantliga mängder övergiven åkermark från olika tidsperioder bevarade. 

Området är faktiskt något av ett landskapshistoriskt museum. För att inte skada några fornlämningar när vi 

bygger vindkraftparken så har vi låtit fornlämningsinventerat området. På några ställen fick vi tillstånd av 

länsstyrelsen att göra arkeologiska underökningar av fossil åkermark. Nu bjuder vi in intresserade till en visning 

och föredrag om sommarens arkeologiska undersökningar som gjorts av Pär Connelid.

 



 



Välkommen till en kulturvandring!
Vattenfall hälsar er varmt välkomna till en rundvandring bland fornåkrarna på 

Hjulebergs skogsmarker.

På Hjulebergs gamla utmarker finns ofantliga mängder övergiven åkermark från olika 

tidsperioder bevarade. Området är faktiskt något av ett landskapshistoriskt museum. 

Följ med på en visning och hör mer om sommarens arkeologiska undersökningar 

som gjorts av Pär Connelid. 

Vattenfall informerar samtidigt om den blivande vindkraftparken och bjuder på 

förmiddagsfika, såklart!

När: söndagen den 21 oktober 2012
Tid: 11.00
Plats: Abilds bygdegård

Vi träffas vid bygdegården och tar oss gemensamt in i området, där vi börjar vår vis-

ning med 11-kaffe med dopp.

Varmt Välkomna!

Annelie Häggström tel. 070-716 21 61

 





I dag togs det första spadtaget till Vattenfalls nya vindkraftspark i Hjuleberg. Alla inblandade parter var på plats 

under ceremonin i skogarna utanför Abild.

Sedan 2008 har Vattenfall arbetat med att anlägga en vindkraftspark i Hjuleberg. Först nu är allting klart för 

byggstart och i dag togs första spadtaget under en invigningsceremoni. På plats var bland annat markägaren 

Anders Treschow, som arrenderar ett skogsområde till Vattenfall. Han är glad att byggnationen äntligen kan 

starta, men även något besviken över att det endast byggs 11 vindkraftverk, jämfört med planerade 16.

- Det har ju tagit lång tid, och jag är förvånad att länsstyrelsen har valt att ta bort så många verk, när vi nu satsar 

på förnyelsebar energi, säger han.

Tillsammans med Hillevi Priscar, projektansvarig på Vattenfall, och kommunrådet Mari -Louise Wernersson 

tog Anders Treschow i dag det första spadtaget till parken, som ska vara i drift under höst. Det blir då 

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark i södra Sverige.

Vindkraftsparken i 

Hjuleberg invigd. 

I dag togs det första spad-

taget till Vattenfalls nya 

vindkraftspark i Hjuleberg. 

Alla inblandade parter var 

på plats under ceremonin i 

skogarna utanför Abild.
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