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VAD HÄNDER EFTER SAMRÅDET?
 Synpunkter som kommit in under samrådsprocessen
sammanställs.

 Synpunkterna beaktas så långt det är möjligt.
 Eventuella åtgärder som behövs till följd av synpunkterna
beslutas och genomförs.

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) sammanställs.
Vår önskan är att alla som berörs av projektet ska få chans att
få sina frågor besvarade och möjlighet till dialog. Vi är därför
glada över att du tagit dig tid att besöka oss idag.

 Vi är tacksamma om du skriver upp dig på närvarolistan.
 Besök utställningen och tveka inte att ställa frågor eller dela

SÅ GÅR SAMRÅDET TILL

kortare presentation kl 18.00. Personal finns under hela kvällen i
lokalen för att kunna svara på frågor och ta emot synpunkter
individuellt.

HUR KAN JAG VARA MED OCH PÅVERKA?

Det går också bra att lämna dem senare skriftligen fram till

Lämna dina synpunkter till oss så har vi möjlighet att beakta

den 28 februari 2019.

dessa. Dina synpunkter kommer bifogas ansökan så att även
myndigheterna kan ta del av dem.

Välkommen!

 Se nedan för schematisk bild av processen.

Samrådet hålls i form av ett öppet hus med utställning samt en

med dig av funderingar.

 Du kan lämna synpunkter på mötet, skriftligt eller muntligt.

 Ändringsansökan lämnas in.

TIDSPLAN

 Samråd 2018-2019
 Ansökan 2019
 Tillstånd 2019-2020
 Byggnation tidigast 2021

LOKALISERING
Lyckås Vindkraftpark

 Projektområdet är beläget ca 2,5 km öster om Kaxholmen, ca 6,4 km nordöst om
Huskvarna och ca 8,6 km nordöst om Jönköping

 11 vindkraftverk
 220 meter i totalhöjd
 Fasta positioner med maximalt 100 m i radie i flyttmån
 Lokaliseringen är prövad och avgjord genom det befintliga miljötillståndet som vunnit
laga kraft.

 Höjningen av totalhöjden med 40 meter medför att produktionen potentiellt kan öka
med ca 100 %. Samtidigt som antalet vindkraftverk minskar med ca 20 %.

Översiktsplan Jököpinngs kommun

LJUDBERÄKNINGAR

Ljudutbredningen från Lyckås Vindkraftpark har beräknats med modellen Nord 2000. Exempelverk är Vestas V150 med 150 meter
rotordiameter, 145 meter navhöjd och totalhöjden 220 meter samt ett högsta källjud (ljudnivå vid rotorn) på 104,9 dB(A). Källjudet utgår från att
detta vindkraftverk har så kallade ”serreted blades”, sågtandade rotorblad som ger mindre aerodynamisk ljudpåverkan än vanliga blad.
Ljudberäkningen visar att ljudnivån kommer att understiga 40 dB(A) vid samtliga närliggande bostäder. Skillnaden i ljudutbredningen mellan
huvudalternativet och nollalternativet kan ses ovan. De högre verken medför en något lägre ljudbild i vissa riktningar eftersom antalet verk är
färre.
Miljöeffekten från ljud bedöms som godtagbar då alla riktvärden kommer uppfyllas för både huvudalternativ och nollalternativ. Huvudalternativet
ger lägre påverkan då ljudbilden minskar något i vissa riktningar.

SKUGGBERÄKNINGAR

Utbredning av rörlig skugga har beräknats med programvaran WindPro, version 3.1.633. Exempelverk är Vestas V150 med 150 meter
rotordiameter, 145 meter navhöjd och totalhöjd 220 meter. Vegetationen, som har en reducerande effekt på det verkliga utfallet av skugga, är
inte med i beräkningen.
Skuggstörningen för huvudalternativet är mindre än för nollalternativet. Beräkningarna visar att skuggnivåerna kan förväntas överskrida 8
timmar/år vid 14 bostäder samt överskrida 30 min/dag vid 17 bostäder för huvudalternativet. Totala antalet bostäder där skuggnivåerna
överskrids är 19 för huvudalternativet. För att åtgärda störningar från rörlig skugga kommer flera verk att utrustas med skuggstyrningsutrustning
som automatiskt stänger av rotorn när det finns risk för att rörliga skuggor överskrider praxis.
Riktvärdet för rörlig skugga kommer därmed uppfyllas vid alla bostäder. Miljöeffekten för rörlig skugga bedöms som godtagbar då alla riktvärden
kommer uppfyllas efter vidtagna åtgärder i form av skuggstyrning för både huvudlayout och alternativ layout. Huvudalternativet medför att färre
vindkraftverk behöver skuggstyrning.

SYNBARHESBERÄKNING

En synbarhetsanalys visar hur många vindkraftverk som kommer vara synliga från olika platser i landskapet. I beräkningsmodellen tas hänsyn till markens höjd över havet, skogens höjd och
bebyggelse. Resultatet anges för en höjd av 1,5 meter över marken. Analysen är baserad på en matematisk modell med parametrar som till viss del är antaganden och förenklingar vilket i sin tur
medför att resultatet bör tas med viss försiktighet. Synbarhetsanalysen för Lyckås har gjorts för en yta av cirka 30 x 30 km i omgivningarna kring verksamhetsområdet. Skogshöjden för analysen är

satt till 12 meter för vuxen skog respektive 6 meter för ungskog. För bebyggelse förutsätts en höjd på 6 meter. Samtliga vegetations- och byggnadshöjder är lågt räknade och resultatet visar därför
på en något större synbarhet än vad som faktisk kommer att vara fallet.
ZVI-kartan visar att synligheten kan förväntas vara störst vid öppna ytor som sjöar, hav, vägar, åkrar myrar och ängsmarker. Nollalternativet medför synlighet på stora avstånd.
Verken syns vid ca 32 % av området (stor del av denna synbarhet är på Vättern). Huvudalternativet medför endast marginell större synbarhet i form av en ökning på 1 procentenhet.
Huvudalternativet syns vid ca 33 % av området. Miljöeffekten på landskapsbilden bedöms vara en marginell ökning av synbarheten genom att totalhöjden ökar till
220 m.

HINDERBELYSNING

Renew Consulting & Construction har gjort en djupare analys av synbarhetsanalyserna. Synbarhetsanalyser har gjorts för navhöjden 145 meter (motsvarar 220 m totalhöjd) samt för 105 m
(motsvarar 180 m totalhöjd) vilket motsvarar navhöjden på vindkraftverket och är den höjd som hinderbelysning sitter på.
Resultaten av synbarhetsanalysen visar på att ca 828 st bostäder eller ca 1 839 personer, ca 32 % av hushållen, kommer att kunna se belysningen från ett eller flera vindkraftverk vid en navhöjd på
145 meter (huvudalternativet). Vid en navhöjd på 105 meter (nollalternativet) är motsvarande resultat ca 752 st bostäder eller 1 715 personer, 29 % av hushållen. Ökningen med 40 meter medför att
det är 76 st fler bostäder eller 124 st fler personer, en ökning med ca 3 procentenheter av hushållen, som kan komma att se hinderljusmarkeringen i de beräkningar där marktäckedata är använt.
Miljöeffekten till följd av ökningen av totalhöjden medför endast en marginell ökning av påverkan i och med att det endast är en ökning med ca 3 procentenheter
av hushållen inom radien 10 km från parken som kan komma att se hinderbelysningen.
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Bedömda konsekvenser

Samhälls- eller
bevarandeintressen

Antal vindkraftverk

Reducerat antal vindkraftverk från 14 till 11.

Konsekvenser på rörlig Riktvärdena (8 h per år eller 30 min per dygn) för rörlig skugga kommer uppskugga
fyllas för alla bostäder. Samma miljöeffekt som för 180 meter, dock krävs att
färre vindkraftverk behöver ha skuggreglerande utrustning för 220 meter höga
verk.

Konsekvenser på
kommunala miljömål

Fördubbling av produktionen. Från 98 GWh (referens ursprunglig ansökan) till 196 GWh. Påverkar lokala miljömålet gällande producerad
el, där 50 procent ska vara förnybar och produceras i kommunen (år
2020).

Konsekvenser på
hinderbelysning

Antalet vita hinderljus minskas från 6 st (180 meter) till 5 st (220 meter). Antalet bostäder inom 1 mil från vindkraftparken som kan komma att se hinderljusen ökar marginellt med 3 procentenheter för 220 meter.

Konsekvenser på
projektområde

Projektområdet kan minskas med 77 % (från 884 till 199 ha), och
ytorna för vindkraftområde kan minskas med 41 % (från 54 till 32 ha).
Mindre fysisk miljöeffekt genom att ett mindre område behöver tas i
anspråk.

Konsekvenser på
naturmiljö

Hänsyns har tagits till områden med höga naturvärden. Mindre miljöpåverkan
för 220 meter då infrastrukturen minskar.

Konsekvenser på
Färre fundament, kranplatser och kortare ny vägsträckning. Vägominfrastruktur och dess rådet kan minskas med 30 % (från 239 till 167 ha), och ny vägdragmiljöeffekter
ning kan minskas med 16% (från 9 till 8 km). Miljöeffekterna för 220
meter blir lägre på grund av mindre infrastruktur som i sin tur leder till
mindre användande av material samt att antalet transporter minskar.
Konsekvenser på land- Marginellt större miljöeffekt på landskapsbilden för 220 meter. Ökskapsbilden
ningen av synligheten ökar från 180 m till 220 m med endast 1 procentenhet (inom 30 * 30 km runt projektområde).

Konsekvenser på
kulturvärden

Hänsyns har tagits till fornminnen. Miljöeffekten bedöms vara likvärdig för 220
meter och 180 meter.

Konsekvenser på
fågellivet

JP Fågelvind har bedömt hur en höjning av vindkraftverkens totalhöjd förväntas påverka fåglar.

Konsekvenser på
fladdermöss

”Den totala påverkan på fågelarterna i området minskar genom att Lyckås
Vindkraftpark ändras till att innehålla färre vindkraftverk med högre totalhöjd.
Förändringen är därmed positiv för fågellivet i området.”
/JP Fågelvind, Färjestaden den 20 november 2018
EnviroPlanning AB har bedömt hur en höjning av verkens totalhöjd förväntas
påverka områdets fladdermusfauna.

Konsekvenser på ljud
dB(A)

Riktvärdet för dBA) uppfylls vid alla bostäder. Lägre miljöeffekt med
220 meter i vissa riktningar på grund av reducerat antal vindkraftverk.

Konsekvenser på lågfrekvent ljud

Rekommenderade riktvärden inomhus i 1/3 oktavband mellan 31,5200 Hz enligt Folkhälsomyndigheten FoHMFS 2014:13 innehålls för
alla frekvenser vid alla närliggande bostäder.

Bedömda konsekvenser

”Bedömningen att en minskning av antalet verk från 14 till elva och en ökad
totalhöjd från 180 till 220 meter vid Lyckås vindpark sannolikt snarare kan
vara till gagn för fladdermusarter såsom dvärgpipistrell och nordfladdermus än
det motsatta.” /EnviroPlanning AB, Göteborg den 30 november 2018

BAKGRUND/FÖRESLAGEN FÖRÄNDRING
BAKGRUND
Lyckås vindkraftsanläggning innehar tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar uppförande och drift av fjorton (14) vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter samt tillhörande anläggningar, i Jönköpings kommun, Jönköpings Län. Projektet stämmer väl överens med gällande översiktsplan.

FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR
Vindtillgången på platsen där vindkraftverken placeras är den viktigaste faktorn för ett
vindkraftverks prestanda. Att rätt vindförutsättningarna finns i Lyckås har kunnat säkerställas med hjälp av vindmätningar.
För att maximera nyttjandet av områdets vindförhållanden och för att optimera vindkraftparkens produktion av förnyelsebar elkraft önskar vi en reducering av antalet vindkraftverk, samt en höjning av de tillståndsgivna vindkraftverkens totalhöjd från 180 till 220
meter.
Förändringen beräknas innebära en ökad produktion om 98 MWh/år från ursprunglig ansökan, vilket nästan motsvarar en fördubbling. Ökad energiutvinning medför fördelar för
miljön då den förnyelsebara elkraften ersätter andra energikällor med betydligt större
miljöpåverkan och förbrukning av ändliga resurser.

KRAFTÖ FÖRSLÅR FÖLJANDE:

 Reducera antal vindkraftverk från fjorton (14) till elva (11).
 Öka totalhöjden till 220 meter från 180 meter.
 Minska projektområdet med 77 procent.
 Från ”box-modell” till fasta positioner på vindkraftverken med en flyttmån på maximalt 100
meter i radie (arean för vindkraftverksytor minskas).

 Minska områdena för kringutrustning som bland annat vägar och kranytor.
 Öka tillståndstiden från 30 år till 40 år.
 Bestämma igångsättningstiden till fem (5) år från att beslutet om ändringstillstånd vinner
laga kraft.

VARFÖR VINDKRAFT?
Energi och klimatpolitiska mål

Energimyndighetens prognos

 Energimyndighetens huvudscenario för att nå ett hållbart elsystem är att det
 100 % förnybar elproduktion 2040

kommer att behövas mellan 80 –120 TWh ny förnybar elproduktion i Sverige till
år 2045.

 Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser
Källa: https://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/
energioverenskommelse-20160610.pdf

 Energimyndigheten bedömer att vindkraft är det produktionsslag som har störst
potential för ny förnybar elproduktion i Sverige idag och att minst 60 TWh ny
vindkraft är nödvändigt för att nå målet.
Källa: http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/vindkraftsstrategiuppdaterad-2018.pdf

Källa: http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/energivarlden-tema-vind/martin-johansson.pdf

Nedstängning Ringhals

Källa: http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-oss/energivarlden-tema-vind/martin-johansson.pdf

Klimatkrisen
The world is "losing the race" against climate change, UN chief Antonio Guterres

 Ringhals styrelse beslutade 17 november 2017 att förlänga drifttiden för Ringhals
1 och 2 till och med årsskiften 2020 respektive 2019.

 Slutlig avställning blir därmed senast 31 december 2019 för R2 och 31 december
2020 för R1.
Källa: https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/produktion-och-driftlage/
framtiden-for-r1-och-r2/

"We're heading towards 4.0 degrees Centigrade increase in this century, and the passive
indifference that most countries are accepting is basically a mutual suicide pact."
One vocal voice in Davos this week has been Swedish 16-year-old Greta Thunberg, who has
inspired a wave of climate protests by schoolchildren around the world after delivering a fiery
speech at the UN climate summit in Katowice, Poland last month.
Källa: http://afp.omni.se/we-are-losing-the-race-on-climate-change-un-chief/a/qn9Lez

