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Till Kristianstad kommun i egenskap av tillsynsmyndighet för vindkraftverk i kommunen  

Till länsstyrelsen i Skåne 

Till mark- och miljödomstolen i Växjö, mål nummer M 4939-14   

För kännedom till Naturvårdsverket, Boverket och Miljödepartementet 

 

 

Klagomål på buller från 5 vindkraftverk i Karsholms skog, ca 15 km N om Kristianstad 
 

 

På kvällen den 29 september var det vindstilla. Så underbart tyst och lugnt. Alla vindkraftverk stod 

precis stilla. Inte ett motorljud hördes i Ekestad där vi bor. Det var precis lika ljuvligt som det så ofta 

var på kvällar och nätter före 2012 innan Karsholms ”vindkraftpark” byggdes. Vi gick och lade oss i 

förhoppningen att det skulle bli en ostörd natt med god sömn. 

 

Men efter halva natten sover vi oroligt. Mardrömmar. Oro i kroppen. Vaknar ideligen av ett svagt 

men mycket genomträngande pulserande dovt muller. På morgonen har min fru huvudvärk och vi är 

inte speciellt utvilade. Igen. Så har vi haft det många, många nätter sedan 2012. Och har vi haft en 

bra natt tack vare en annan vindriktning så har de som bor på andra sidan vindkraftverken haft det 

helvetiska bullret där istället.  

 

Jag har inte skickat in någon ytterligare bullerrapport sedan före sommaren. Men jag kan berätta att 

vi har upplevt liknande nätter med mer eller mindre störd sömn mer än 50 % av nätterna i år fram till 

och med juli månad (de nätter vi varit hemma). Under augusti och en bit in i september har vinden 

varit östlig och vi har sovit bättre (vilket de inte lär ha gjort i Svenstorp och Röetved öster om 

vindkraftverken). Nu sedan ett par veckor tillbaka domineras vädret av västvindar och minst 

varannan natt blir skit igen. 

 

Kan någon förklara för mig och oss som bor runt dessa vindkraftverk varför lagstiftning och miljömål 

som handlar om ”god boendemiljö” inte tycks gälla för oss? Hur kan Kristianstads kommun som 

tillsynsmyndighet motta klagomål under tre års tid utan att göra någonting annat än att föreslå 

länsstyrelsen att föreslå ytterligare bullermätningar?  

 

Här krävs akuta åtgärder! Stoppa vindkraftverken nattetid nu! Ställ krav på verksamhetsutövaren! 

 

Jag kan inte förstå att samma lagar tillämpas helt olika när det gäller vindkraftverk jämfört med 

exempelvis krogar. Om folk som bor nära en krog blir störda på nätterna och klagar hos kommunen 

får verksamhetsutövaren krav mot vite att minska bullerstörningarna tämligen omgående. 

 

Men det finns naturligtvis stora skillnader mellan krogar och vindkraftverk. Krogar ligger i städer. 

Merparten av våra politiker och kommunala tjänstemän bor också i städer. Till skillnad mot 

krogägare så får ägare av vindkraftverk själva bestämma när och hur buller ska mätas. Hur skulle 

ljudmiljöerna bli i städerna om krogägare endast behövde mäta buller under dagtid och endast ute 

på öppet fält 10 m upp i luften och minst ett hundratal meter från bostad och sedan med ett eget 



konstruerat dataprogram räkna om bullervärdet till vad det ”borde vara” vid bostadshus? Och som i 

likhet med vindkraftsbranschen få anlita en ljudmätningskonsult (ÅF) som själv är medlemsföretag i 

en intresseorganisation (Svensk Vindenergi) för främjande av samma bullerstörande verksamhet? 

Och till råga på allt redovisa detta värde som ett genomsnittsljud? Ett pulserande ljud är nästan tyst 

halva tiden. Det är inte genomsnittsljudet man störs av, det är ljudtopparna. Och av det lågfrekventa 

infraljudet som man inte mäter över huvud taget. 

 

En ytterligare skillnad mot krogverksamhet är att vindkraftverksbranschen lyckats övertyga större 

delen av politikerkåren och miljörörelsen (varav flertalet också bor i städer) att vindkraft är 

miljövänligt. Det trodde jag också att det var ända tills jag såg hur vindkraftsindustrin förstörde vår 

egen närmiljö. Den miljö som lockade oss att bosätta oss i Ekestad.  

 

Sanningen är att vindkraftverken förstör allt rekreationsvärde i den skogsmiljö där de står. Man ger 

sig inte ut och går i riktning mot en bullerkälla om man vill ha en skön skogspromenad.  

 

Vindkraftverken förstör boendemiljön med sitt buller. Många störs också av blinkande ljus, både av 

skuggorna vid solnedgång och –uppgång och av de röda blinkljusen på nätterna. 

 

Vindkraftverkens vingar orsakar luftvirvlar som trasar sönder lungorna på de fladdermöss som råkar 

träffas av luftvirvlarna. Just dessa vindkraftverk har byggts i det stråk av halvöppna hällmarker med 

ek, tall och enbuskar som förbinder övervintringslokalen Balsbergsgrottan med fina sommarmiljöer 

nordost om Röetved. Men det nämnde inte den av vindkraftsindustrin ofta anlitade konsulten som 

utredde saken till miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Vindkraftverken hugger sönder örnar och andra större fåglar som glidflyger i termiken över bergen. 

 

Vindkraften räddar inte klimatet heller. Om Sveriges vindkraft byggs ut maximalt skulle svensk 

vindkraft kunna fördröja den tidpunkt om ca 50 år, då Jordens medeltemperatur beräknas ha stigit 

två grader, med endast ca två veckor. (Svensk vindkraftsproduktion kommer maximalt att kunna 

motsvara ca 0,36 % av världens kolkraft. 0,36 % av 50 år = ca 2 veckor). Klimatnyttan med just denna 

vindkraftpark, som troligen är en av dem som stör folk allra mest i hela Skåne, är ytterligt nära noll.       

 

Agera nu! Stoppa vindkraftverken nattetid nu! Ställ krav på verksamhetsutövaren mot vite nu! 

 

 

 

Gunnar Isacsson 

Bosatt 1,7 km från det närmaste av Karsholms vindkraftverk 


