INBJUDAN TILL FORTSATT AVGRÄNSNINGSSAMRÅD ENLIGT 6 KAP 29 § MILJÖBALKEN OM PLANERAD ÄNDRING AV LYCKÅS VINDKRAFTPARK
Kraftö AB har via sitt dotterbolag Hallösa Vindkraft AB tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och
driva Lyckås Vindkraftpark. Tillståndet tillåter uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft om
högst 14 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 180 meter samt tillhörande anläggningar. Lyckås
vindkraftpark är lokaliserat i Jönköpings kommun, Jönköpings Län.
Bolaget har under januari/februari 2019 påbörjat en samrådsprocess om att ändra den verksamhet för
vilken tillstånd har getts genom att minska antalet verk från 14 till 11 och öka tillåten totalhöjd upp till
220 meter per verk. Placeringen av verken föreslås - med inskränkning av tidigare boxmodell fastställas
till angivna koordinater med en flyttmån på maximalt 100 meters radie, vilket medför att projektområdet
kommer att minska. Ändringen avser slutligen även en förlängning av tillståndets giltighetstid (och därmed drifttiden) från 30 år till 40 år och ett bestämmande av igångsättningstid på 5 år.
Under samrådet har det inkommit bland annat synpunkter på att det finns andra lokaliseringar som är lämpligare för anläggandet av vindkraftparken med den nu önskade ändringen av höjd och antal verk. Bolaget undersöker därför andra möjliga lokaliseringar för
verksamheten med ändrad kapacitet och du/ni ges nu möjlighet att lämna era synpunkter i
denna fråga samt på samrådsunderlaget i övrigt.
Bolaget har sammanställt tidigare inkomna synpunkter på den ändrade verksamheten och
dessa kommer att finnas med i samrådsredogörelsen som följer ansökan till Miljöprövningsdelegationen. Du behöver därför inte skicka in någon kopia av ett tidigare samrådsyttrande.

Detta fortsatta samråd sker enbart skriftligt. Efter att samrådet avslutats kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas och lämnas in tillsammans med ansökan om ändrad verksamhet till Miljöprövningsdelegationen.
Allt samrådsmaterial inkl. kompletterande visualiseringar från bl.a ICA Kaxholmen finns på Kraftös
hemsida www.kraftovind.se, eller kan beställas per telefon 070 - 56 17 126 eller via mail
emelie.johansson@renew-way.se. Skriftliga synpunkter skickas via mail eller post till Renew Consulting & Construction AB, Åkarevägen 11 A, 311 32 Falkenberg och skall vara Bolaget tillhanda senast
den 23 maj 2019.
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Figur 1. Översiktskarta Huvudlayout Lyckås Vindkraftpark (11 verk).

Denna inbjudan skickas till alla som äger en eller flera fastigheter inom 2 km (uppgifterna är inhämtade från Lantmäteriets Fastighetsregister) från något av de planerade vindkraftverken samt till föreningar/organisationer. Om ni äger en fastighet som ni hyr ut så se gärna till att era hyresgäster få ta del av denna information.

