Hedboberget Vindkraftspark
Enkät om omgivningspåverkan från hinderbelysning
Just nu genomförs en enkätundersökning för att skapa förståelse för hur belysningen på
vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning. Vi skickar denna enkät till dig eftersom du äger
en bebyggd fastighet inom ca. 6 km från Hedboberget vindkraftspark som valts ut till studien.
Undersökningen genomförs av Wind Sweden i samarbete med ett flertal bolag i vindkraftsbranschen.
Hinderbelysning används för flygsäkerhetens skull och finns på alla vindkraftverk med en totalhöjd
som överstiger 45 meter. Upp till en totalhöjd på 150 meter krävs huvudsakligen medelintensivt rött
blinkande ljus under skymning, natt och gryning. För vindkraftverk som har en totalhöjd över 150
meter krävs huvudsakligen högintensivt blinkande vitt ljus som ska vara tänt hela dygnet.
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag som kan användas för att utvärdera den upplevda
störningen från hinderbelysningen på vindkraftverk utifrån flera olika parametrar. För resultatets
kvalitet är det viktigt att du baserar dina svar på den aktuella parken (se karta på slutet av enkäten)
och inte på andra vindkraftverk i omgivningarna.
Dina svar är mycket viktiga för oss, oavsett hur du upplever belysningen! För mer information om
projektet och kommande rapport, se www.wind-sweden.com.
Vi tackar för att du tar dig tid att fylla i enkäten och skickar in svaren till oss. Dina svar är anonyma
och det tar enbart ca 3 minuter.
Det skickas enbart ut en enkät per fastighet, även om det finns flera ägare till en fastighet.
Du kan skicka in dina svar på något av följande sätt:
1. Svara online genom att skriva in länken i din webbsökare eller scanna QR-koden
2. Fyll i enkäten, scanna och mejla som en pdf till info@wind-sweden.com
3. Fyll i enkäten och posta den till Wind Sweden genom att använda det medföljda svarskuvertet
Länk: https://sv.research.net/r/hedboberget
Frågor markerade med * vill vi gärna att du svarar på.
Skicka in dina svar senast den 25 oktober!

* 1. Är du permanentboende eller fritidshusägare?
Permanentboende

Fritidshus

Äger enbart en ekonomibyggnad

* 2. Ser du vindkraftverkens hinderbelysning från din bostad eller tomt?
Ja

Nej

* 3. Om du ser hinderbelysningen från din bostad eller tomt, hur upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Ser inte hinderbelysningen från min bostad

* 4. Om du ser hinderbelysningen från den aktuella vindkraftparken på andra platser i landskapet, hur
upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Jag ser inte hinderbelysningen på andra platser i landskapet

5. Om du svarade mycket eller lite störande på fråga 4, på vilken plats upplever du störst
omgivningspåverkan från hinderbelysningen (t.ex. skog, öppet vatten, slätt, vandringsled, utsiktspunkt
etc.)?

* 6. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på året?
Vår

Sommar

Höst

Vinter

Årstid har ingen betydelse

* 7. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på dygnet?
Dagsljus

Skymning

Mörker

Gryning

Tidpunkt på dygnet har ingen betydelse

* 8. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild väderlek?
Klart

Molnigt

Regn

Snöfall

Väderförhållande har ingen betydelse

* 9. På vilket avstånd från den aktuella vindkraftsparken ligger din bostad? Se bifogad karta för att hitta
vilken zon din bostad ligger i.
Zon 1 (0-2km)
Zon 2 (2-3km)
Zon 3 (3-4km)
Zon 4 (4-5km)
Zon 5 (5-6km)
Zon 6 (> 6km)

Tack så mycket för din medverkan!

Högkölen Vindkraftspark
Enkät om omgivningspåverkan från hinderbelysning
Just nu genomförs en enkätundersökning för att skapa förståelse för hur belysningen på
vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning. Vi skickar denna enkät till dig eftersom du äger
en bebyggd fastighet inom ca. 6 km från Högkölen vindkraftspark som valts ut till studien.
Undersökningen genomförs av Wind Sweden i samarbete med ett flertal bolag i vindkraftsbranschen.
Hinderbelysning används för flygsäkerhetens skull och finns på alla vindkraftverk med en totalhöjd
som överstiger 45 meter. Upp till en totalhöjd på 150 meter krävs huvudsakligen medelintensivt rött
blinkande ljus under skymning, natt och gryning. För vindkraftverk som har en totalhöjd över 150
meter krävs huvudsakligen högintensivt blinkande vitt ljus som ska vara tänt hela dygnet.
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag som kan användas för att utvärdera den upplevda
störningen från hinderbelysningen på vindkraftverk utifrån flera olika parametrar. För resultatets
kvalitet är det viktigt att du baserar dina svar på den aktuella parken (se karta på slutet av enkäten)
och inte på andra vindkraftverk i omgivningarna.
Dina svar är mycket viktiga för oss, oavsett hur du upplever belysningen! För mer information om
projektet och kommande rapport, se www.wind-sweden.com.
Vi tackar för att du tar dig tid att fylla i enkäten och skickar in svaren till oss. Dina svar är anonyma
och det tar enbart ca 3 minuter.
Det skickas enbart ut en enkät per fastighet, även om det finns flera ägare till en fastighet.
Du kan skicka in dina svar på något av följande sätt:
1. Svara online genom att skriva in länken i din webbsökare eller scanna QR-koden
2. Fyll i enkäten, scanna och mejla som en pdf till info@wind-sweden.com
3. Fyll i enkäten och posta den till Wind Sweden genom att använda det medföljda svarskuvertet
Länk: https://sv.research.net/r/hogkolen
Frågor markerade med * vill vi gärna att du svarar på.
Skicka in dina svar senast den 25 oktober!

* 1. Är du permanentboende eller fritidshusägare?
Permanentboende

Fritidshus

Äger enbart en ekonomibyggnad

* 2. Ser du vindkraftverkens hinderbelysning från din bostad eller tomt?
Ja

Nej

* 3. Om du ser hinderbelysningen från din bostad eller tomt, hur upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Ser inte hinderbelysningen från min bostad

* 4. Om du ser hinderbelysningen från den aktuella vindkraftparken på andra platser i landskapet, hur
upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Jag ser inte hinderbelysningen på andra platser i landskapet

5. Om du svarade mycket eller lite störande på fråga 4, på vilken plats upplever du störst
omgivningspåverkan från hinderbelysningen (t.ex. skog, öppet vatten, slätt, vandringsled, utsiktspunkt
etc.)?

* 6. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på året?
Vår

Sommar

Höst

Vinter

Årstid har ingen betydelse

* 7. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på dygnet?
Dagsljus

Skymning

Mörker

Gryning

Tidpunkt på dygnet har ingen betydelse

* 8. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild väderlek?
Klart

Molnigt

Regn

Snöfall

Väderförhållande har ingen betydelse

* 9. På vilket avstånd från den aktuella vindkraftsparken ligger din bostad? Se bifogad karta för att hitta
vilken zon din bostad ligger i.
Zon 1 (0-2km)
Zon 2 (2-3km)
Zon 3 (3-4km)
Zon 4 (4-5km)
Zon 5 (5-6km)
Zon 6 (> 6km)

Tack så mycket för din medverkan!

Brattön Vindkraftspark
Enkät om omgivningspåverkan från hinderbelysning
Just nu genomförs en enkätundersökning för att skapa förståelse för hur belysningen på
vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning. Vi skickar denna enkät till dig eftersom du äger
en bebyggd fastighet inom ca. 6 km från Brattön vindkraftspark som valts ut till studien.
Undersökningen genomförs av Wind Sweden i samarbete med ett flertal bolag i vindkraftsbranschen.
Hinderbelysning används för flygsäkerhetens skull och finns på alla vindkraftverk med en totalhöjd
som överstiger 45 meter. Upp till en totalhöjd på 150 meter krävs huvudsakligen medelintensivt rött
blinkande ljus under skymning, natt och gryning. För vindkraftverk som har en totalhöjd över 150
meter krävs huvudsakligen högintensivt blinkande vitt ljus som ska vara tänt hela dygnet.
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag som kan användas för att utvärdera den upplevda
störningen från hinderbelysningen på vindkraftverk utifrån flera olika parametrar. För resultatets
kvalitet är det viktigt att du baserar dina svar på den aktuella parken (se karta på slutet av enkäten)
och inte på andra vindkraftverk i omgivningarna.
Dina svar är mycket viktiga för oss, oavsett hur du upplever belysningen! För mer information om
projektet och kommande rapport, se www.wind-sweden.com.
Vi tackar för att du tar dig tid att fylla i enkäten och skickar in svaren till oss. Dina svar är anonyma
och det tar enbart ca 3 minuter.
Det skickas enbart ut en enkät per fastighet, även om det finns flera ägare till en fastighet.
Du kan skicka in dina svar på något av följande sätt:
1. Svara online genom att skriva in länken i din webbsökare eller scanna QR-koden
2. Fyll i enkäten, scanna och mejla som en pdf till info@wind-sweden.com
3. Fyll i enkäten och posta den till Wind Sweden genom att använda det medföljda svarskuvertet
Länk:

https://sv.research.net/r/bratton1

Frågor markerade med * vill vi gärna att du svarar på.
Skicka in dina svar senast den 25 oktober!

* 1. Är du permanentboende eller fritidshusägare?
Permanentboende

Fritidshus

Äger enbart en ekonomibyggnad

* 2. Ser du vindkraftverkens hinderbelysning från din bostad eller tomt?
Ja

Nej

* 3. Om du ser hinderbelysningen från din bostad eller tomt, hur upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Ser inte hinderbelysningen från min bostad

* 4. Om du ser hinderbelysningen från den aktuella vindkraftparken på andra platser i landskapet, hur
upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Jag ser inte hinderbelysningen på andra platser i landskapet

5. Om du svarade mycket eller lite störande på fråga 4, på vilken plats upplever du störst
omgivningspåverkan från hinderbelysningen (t.ex. skog, öppet vatten, slätt, vandringsled, utsiktspunkt
etc.)?

* 6. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på året?
Vår

Sommar

Höst

Vinter

Årstid har ingen betydelse

* 7. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på dygnet?
Dagsljus

Skymning

Mörker

Gryning

Tidpunkt på dygnet har ingen betydelse

* 8. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild väderlek?
Klart

Molnigt

Regn

Snöfall

Väderförhållande har ingen betydelse

* 9. På vilket avstånd från den aktuella vindkraftsparken ligger din bostad? Se bifogad karta för att hitta
vilken zon din bostad ligger i.
Zon 1 (0-2km)
Zon 2 (2-3km)
Zon 3 (3-4km)
Zon 4 (4-5km)
Zon 5 (5-6km)
Zon 6 (> 6km)

Tack så mycket för din medverkan!

Årjäng SV Vindkraftspark
Enkät om omgivningspåverkan från hinderbelysning
Just nu genomförs en enkätundersökning för att skapa förståelse för hur belysningen på
vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning. Vi skickar denna enkät till dig eftersom du äger
en bebyggd fastighet inom ca. 6 km från Årjäng SV vindkraftspark som valts ut till studien.
Undersökningen genomförs av Wind Sweden i samarbete med ett flertal bolag i vindkraftsbranschen.
Hinderbelysning används för flygsäkerhetens skull och finns på alla vindkraftverk med en totalhöjd
som överstiger 45 meter. Upp till en totalhöjd på 150 meter krävs huvudsakligen medelintensivt rött
blinkande ljus under skymning, natt och gryning. För vindkraftverk som har en totalhöjd över 150
meter krävs huvudsakligen högintensivt blinkande vitt ljus som ska vara tänt hela dygnet.
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag som kan användas för att utvärdera den upplevda
störningen från hinderbelysningen på vindkraftverk utifrån flera olika parametrar. För resultatets
kvalitet är det viktigt att du baserar dina svar på den aktuella parken (se karta på slutet av enkäten)
och inte på andra vindkraftverk i omgivningarna.
Dina svar är mycket viktiga för oss, oavsett hur du upplever belysningen! För mer information om
projektet och kommande rapport, se www.wind-sweden.com.
Vi tackar för att du tar dig tid att fylla i enkäten och skickar in svaren till oss. Dina svar är anonyma
och det tar enbart ca 3 minuter.
Det skickas enbart ut en enkät per fastighet, även om det finns flera ägare till en fastighet.
Du kan skicka in dina svar på något av följande sätt:
1. Svara online genom att skriva in länken i din webbsökare eller scanna QR-koden
2. Fyll i enkäten, scanna och mejla som en pdf till info@wind-sweden.com
3. Fyll i enkäten och posta den till Wind Sweden genom att använda det medföljda svarskuvertet
Länk:

https://sv.research.net/r/arjang

Frågor markerade med * vill vi gärna att du svarar på.
Skicka in dina svar senast den 25 oktober!

* 1. Är du permanentboende eller fritidshusägare?
Permanentboende

Fritidshus

Äger enbart en ekonomibyggnad

* 2. Ser du vindkraftverkens hinderbelysning från din bostad eller tomt?
Ja

Nej

* 3. Om du ser hinderbelysningen från din bostad eller tomt, hur upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Ser inte hinderbelysningen från min bostad

* 4. Om du ser hinderbelysningen från den aktuella vindkraftparken på andra platser i landskapet, hur
upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Jag ser inte hinderbelysningen på andra platser i landskapet

5. Om du svarade mycket eller lite störande på fråga 4, på vilken plats upplever du störst
omgivningspåverkan från hinderbelysningen (t.ex. skog, öppet vatten, slätt, vandringsled, utsiktspunkt
etc.)?

* 6. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på året?
Vår

Sommar

Höst

Vinter

Årstid har ingen betydelse

* 7. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på dygnet?
Dagsljus

Skymning

Mörker

Gryning

Tidpunkt på dygnet har ingen betydelse

* 8. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild väderlek?
Klart

Molnigt

Regn

Snöfall

Väderförhållande har ingen betydelse

* 9. På vilket avstånd från den aktuella vindkraftsparken ligger din bostad? Se bifogad karta för att hitta
vilken zon din bostad ligger i.
Zon 1 (0-2km)
Zon 2 (2-3km)
Zon 3 (3-4km)
Zon 4 (4-5km)
Zon 5 (5-6km)
Zon 6 (> 6km)

Tack så mycket för din medverkan!

Östra Herrestad Vindkraftspark
Enkät om omgivningspåverkan från hinderbelysning
Just nu genomförs en enkätundersökning för att skapa förståelse för hur belysningen på
vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning. Vi skickar denna enkät till dig eftersom du äger
en bebyggd fastighet inom ca. 6 km från Östra Herrestads vindkraftspark som valts ut till studien.
Undersökningen genomförs av Wind Sweden i samarbete med ett flertal bolag i vindkraftsbranschen.
Hinderbelysning används för flygsäkerhetens skull och finns på alla vindkraftverk med en totalhöjd
som överstiger 45 meter. Upp till en totalhöjd på 150 meter krävs huvudsakligen medelintensivt rött
blinkande ljus under skymning, natt och gryning. För vindkraftverk som har en totalhöjd över 150
meter krävs huvudsakligen högintensivt blinkande vitt ljus som ska vara tänt hela dygnet.
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag som kan användas för att utvärdera den upplevda
störningen från hinderbelysningen på vindkraftverk utifrån flera olika parametrar. För resultatets
kvalitet är det viktigt att du baserar dina svar på den aktuella parken (se karta på slutet av enkäten)
och inte på andra vindkraftverk i omgivningarna.
Dina svar är mycket viktiga för oss, oavsett hur du upplever belysningen! För mer information om
projektet och kommande rapport, se www.wind-sweden.com.
Vi tackar för att du tar dig tid att fylla i enkäten och skickar in svaren till oss. Dina svar är anonyma
och det tar enbart ca 3 minuter.
Det skickas enbart ut en enkät per fastighet, även om det finns flera ägare till en fastighet.
Du kan skicka in dina svar på något av följande sätt:
1. Svara online genom att skriva in länken i din webbsökare eller scanna QR-koden
2. Fyll i enkäten, scanna och mejla som en pdf till info@wind-sweden.com
3. Fyll i enkäten och posta den till Wind Sweden genom att använda det medföljda svarskuvertet
Länk: https://sv.research.net/r/ostraherrestad
Frågor markerade med * vill vi gärna att du svarar på.
Skicka in dina svar senast den 25 oktober!

* 1. Är du permanentboende eller fritidshusägare?
Permanentboende

Fritidshus

Äger enbart en ekonomibyggnad

* 2. Ser du vindkraftverkens hinderbelysning från din bostad eller tomt?
Ja

Nej

* 3. Om du ser hinderbelysningen från din bostad eller tomt, hur upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Ser inte hinderbelysningen från min bostad

* 4. Om du ser hinderbelysningen från den aktuella vindkraftparken på andra platser i landskapet, hur
upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Jag ser inte hinderbelysningen på andra platser i landskapet

5. Om du svarade mycket eller lite störande på fråga 4, på vilken plats upplever du störst
omgivningspåverkan från hinderbelysningen (t.ex. skog, öppet vatten, slätt, vandringsled, utsiktspunkt
etc.)?

* 6. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på året?
Vår

Sommar

Höst

Vinter

Årstid har ingen betydelse

* 7. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på dygnet?
Dagsljus

Skymning

Mörker

Gryning

Tidpunkt på dygnet har ingen betydelse

* 8. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild väderlek?
Klart

Molnigt

Regn

Snöfall

Väderförhållande har ingen betydelse

* 9. På vilket avstånd från den aktuella vindkraftsparken ligger din bostad? Se bifogad karta för att hitta
vilken zon din bostad ligger i.
Zon 1 (0-2km)
Zon 2 (2-3km)
Zon 3 (3-4km)
Zon 4 (4-5km)
Zon 5 (5-6km)
Zon 6 (> 6km)

Tack så mycket för din medverkan!

Stengårdsholma Vindkraftspark
Enkät om omgivningspåverkan från hinderbelysning
Just nu genomförs en enkätundersökning för att skapa förståelse för hur belysningen på vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning. Vi skickar denna enkät till dig eftersom du äger en bebyggd
fastighet inom ca. 6 km från Stengårdsholma vindkraftspark som valts ut till studien. Undersökningen
genomförs av Wind Sweden i samarbete med ett flertal bolag i vindkraftsbranschen.
Hinderbelysning används för flygsäkerhetens skull och finns på alla vindkraftverk med en totalhöjd
som överstiger 45 meter. Upp till en totalhöjd på 150 meter krävs huvudsakligen medelintensivt rött
blinkande ljus under skymning, natt och gryning. För vindkraftverk som har en totalhöjd över 150
meter krävs huvudsakligen högintensivt blinkande vitt ljus som ska vara tänt hela dygnet.
Syftet med projektet är att ta fram ett underlag som kan användas för att utvärdera den upplevda
störningen från hinderbelysningen på vindkraftverk utifrån flera olika parametrar. För resultatets
kvalitet är det viktigt att du baserar dina svar på den aktuella parken (se karta på slutet av enkäten)
och inte på andra vindkraftverk i omgivningarna.
Dina svar är mycket viktiga för oss, oavsett hur du upplever belysningen! För mer information om
projektet och kommande rapport, se www.wind-sweden.com.
Vi tackar för att du tar dig tid att fylla i enkäten och skicka in svaren till oss. Dina svar är anonyma
och det tar enbart ca 3 minuter.
Vissa mottagare vid Stengårdsholma har under det senaste året fått en annan enkät angående hinderbelysning inom ramen för ett studentarbete. Vi uppskattar att du fyller i även denna enkät, som
ingår i en större studie.
Det skickas enbart ut en enkät per fastighet, även om det finns flera ägare till en fastighet.
Du kan skicka in dina svar på något av följande sätt:
1. Svara online genom att skriva in länken i din webbsökare eller scanna QR-koden
2. Fyll i enkäten, scanna och mejla som en pdf till info@wind-sweden.com
3. Fyll i enkäten och posta den till Wind Sweden genom att använda det medföljda svarskuvertet
Länk: https://sv.research.net/r/stengardsholma
Frågor markerade med * vill vi gärna att du svarar på.
Skicka in dina svar senast den 25 oktober!

* 1. Är du permanentboende eller fritidshusägare?
Permanentboende

Fritidshus

Äger enbart en ekonomibyggnad

* 2. Ser du vindkraftverkens hinderbelysning från din bostad eller tomt?
Ja

Nej

* 3. Om du ser hinderbelysningen från din bostad eller tomt, hur upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Ser inte hinderbelysningen från min bostad

* 4. Om du ser hinderbelysningen från den aktuella vindkraftparken på andra platser i landskapet, hur
upplever du den?
Positivt

Inte störande

Lite störande

Mycket störande

Jag ser inte hinderbelysningen på andra platser i landskapet

5. Om du svarade mycket eller lite störande på fråga 4, på vilken plats upplever du störst
omgivningspåverkan från hinderbelysningen (t.ex. skog, öppet vatten, slätt, vandringsled, utsiktspunkt
etc.)?

* 6. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på året?
Vår

Sommar

Höst

Vinter

Årstid har ingen betydelse

* 7. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild tid på dygnet?
Dagsljus

Skymning

Mörker

Gryning

Tidpunkt på dygnet har ingen betydelse

* 8. Upplevs hinderbelysningen som mer störande vid någon särskild väderlek?
Klart

Molnigt

Regn

Snöfall

Väderförhållande har ingen betydelse

* 9. På vilket avstånd från den aktuella vindkraftsparken ligger din bostad? Se bifogad karta för att hitta
vilken zon din bostad ligger i.
Zon 1 (0-2km)
Zon 2 (2-3km)
Zon 3 (3-4km)
Zon 4 (4-5km)
Zon 5 (5-6km)
Zon 6 (> 6km)

Tack så mycket för din medverkan!

