SAMRÅDSUNDERLAG
Avgränsningssamråd enligt 6 kap 29 § miljöbalken
med avseende ändringstillstånd för Lyckås
Vindkraftpark i Jönköpings kommun
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1. BAKGRUND
Lyckås vindkraftpark innehar tillstånd enligt Miljöbalken (beslut från Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Östergötlands Län daterat 2013-10-21, diarienummer 551-5380-12). Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt som i sin dom som meddelades 2014-05-27 mål
nr M 4848-13 justerade villkor 4 och 9. Tillståndet vann laga kraft efter att Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätts genom beslut 2014-07-07 mål nr M 5985-14 inte meddelade prövningstillstånd.
Igångsättningstiden förlängdes genom beslut 2016-06-09 (Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands Län, diarienummer 551-2414-16). Efter överklagande vann laga kraft 2016-12-22
(Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom, mål nr 2920-16). Tillståndet omfattar uppförande
och drift av fjorton (14) vindkraftverk vardera med en totalhöjd av högst 180 meter per verk samt tillhörande anläggningar, i Jönköpings kommun, Jönköpings Län. Tillståndet är utformat som ett boxtillstånd utan fasta verkspositioner med angivande av vissa stoppområden. Kraftö AB har genom sitt dotterbolag Hallösa Vindkraft AB, 559182-6457, (”Bolaget”) övertagit projektet från Statkraft.
Bolaget önskar ändra tillståndet enligt följande:








Minska antalet verk till elva (11)
Bygga vindkraftverk med upp till 220 meters totalhöjd
Ändra till fasta positioner på vindkraftverken med en flyttmån på maximalt 100 m i radie (arean
för vindkraftverk minskas)
Minska områdena för kringutrustning som vägar, kranytor osv
Minska projektområdet
Öka tillståndstiden från 30 år till 40 år
Bestämma igångsättningstiden till 5 år från att beslutet om ändringstillstånd vinner laga kraft

Höjningen av verkens totalhöjd medför att vindkraftparken kan uppföras och drivas med bästa tillgängliga teknik och med mest effektiv omvandling av tillgänglig vindenergi till elkraft. Högre totalhöjd medför högre medelvind, i navhöjd med lägre turbulens och möjliggör användning av större rotordiameter.
De ändringar som Bolaget behöver göra förutsätter en ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap 2a §
miljöbalken. Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag med särskilt berörda, organisationer, föreningar och allmänhet den 7 februari 2019 avseende ändringarna. Något undersökningssamråd har inte
hållits. Prövningen sker enligt vad som gäller för verksamheter som anses ha betydande miljöpåverkan.

1.1. Kraftö AB
Bolaget utvecklar, finansierar och bygger landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Kraftö AB grundades 2007 med kontor i Malmö och Stockholm. Senaste åren har Bolaget byggt två projekt, Sörby med
37 verk i Bollnäs och Ljusdals kommuner, samt Grimsås (13 verk) i Tranemo och Gislaved kommuner.
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1.2. Tillståndsprocessen för ändringsansökan enligt 16 kap 2a §
miljöbalken
Bolaget har precis inlett tillståndsprocessen för ändringsansökan genom att ta det första steget som är
samrådsprocessen. Remisser är skickade till försvaret, LFV, länkoperatörer osv. Samrådsmöte med
myndigheterna hålls den 14 januari 2019.

Samrådsprocess

Samrådsredogörelse

MKB &
ansökan

Ev.
komplettering

Kungörelse

•
•
•
•

Remisser till försvar, LFV, länkoperatörer osv
Lst och kommun
Särskilt berörda, föreningar, organisationer och allmänhet
Möjlighet att lämna sina synpunkter till verksamhetsutövaren (VU)

• VU sammanställer en samrådsredogörelse avseende vad som framkommit på
samrådet och om någon förändring skett avseende det som framkommit under
samrådsprocessen

• VU skriver ansökan samt MKB
• Lämnas in till Miljöprövningsdelegationen (MPD)

• MPD skicka ransökan på remiss till berörda myndigheter avseende ifall de
anser ansökan är komplett
• Ev. skickar MPD föreläggande om komplettering

• MPD anser ansökan är komplett så kungörs ansökan i lokalpressen och på Lst
hemsida
• Skickar på remiss till berörda myndigheter
• Skickar till kommunen för beslut enligt
• Möjlighet att lämna sina synpunkter till MPD.

• MPD fattar beslut
Beslut
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2. VERKSAMHETSBESKRIVNING
I detta kapitel beskrivs kortfattat verksamheten enligt gällande miljötillstånd och den planerade förändringen av verksamheten redovisas.

2.1. Lokalisering
Lyckås Vindkraftpark ligger i Jönköpings kommun, Jönköpings län. 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, se
Figur 1. Det minskade projektområdet omfattar fastigheterna Jönköping Drättinge 1:3, Jönköping Drättinge 2:3, Jönköping Jordstorp 1:3, Jönköping Jordstorp 2:3, Jönköping Lyckås 2:1, Jönköping Nissamålen 1:1 och Jönköping Värnvik 1:1 (lokalisering av verk m.m.) samt fastigheten Jönköping Jordstorp
2:2 (lokalisering av infrastruktur m.m.).

Figur 1. Översiktskarta Lyckås Vindkraftpark.
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2.2. Omfattning och utformning
Tillståndet Bolaget har idag gäller för boxmodell med områden som är möjliga för verken, andra områden för vägar, kranplatser osv. och några områden som är stoppområden.
Bolaget önskar nu bestämma verkens placeringar, fasta placeringar med en flyttmån på maximalt 100
m i radie. Någon flyttmån in i tidigare stoppområde enligt gällande tillstånd ska inte finnas. Huvudlayouten med elva (11) verk och planerad vägdragning kan ses i Figur 2.
Detta avgränsningssamråd begränsas till den avsedda ändringen enligt vad som angetts i punkten 1
ovan. För att visualisera hur mycket projektet minskar i yta osv visas detta i Figur 3.
Det kan noteras att den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen avsåg ansökan om tillstånd för arton
(18) vindkraftverk i en boxmodell med 2-3 MW/verk. I den tekniska beskrivningen beskrevs vindkraftverk med en installerad effekt mellan 2-3 MW/verk.

Figur 2. Föreslagna placeringar, huvudalternativ, i Lyckås Vindkraftpark samt exempel på vägdragning.
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Figur 3. Jämförelse huvudalternativ och nollalternativ.

2.3. Huvudalternativ
Huvudalternativet i detta samrådsunderlag utgörs av elva (11) vindkraftverk, med en totalhöjd på maximalt 220 meter. Bolaget har fastslagit placeringar för verken med en flyttmån på maximalt 100 m radie.
Flyttmånen omfattar inte ett tidigare utpekat stoppområde. I Tabell 1 anges koordinaterna för huvudalternativet.
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Tabell 1. Huvudalternativets koordinater. Koordinaterna anges i Sweref 99.

Verk

Fastighet

East

North

Z (möh)

Totalhöjd
(m)

Annan fastighet
inom flyttmån

1

Lyckås 2:1

462 369

6 413 610

315

220

2

Lyckås 2:1

462 856

6 413 179

318

220

3

Lyckås 2:1

463 182

6 414 198

320

220

4

Lyckås 2:1

462 061

6 412 995

314

220

5

Lyckås 2:1

462 375

6 412 561

315

220

6

Drättinge 2:3

462 434

6 411 987

320

220

Lyckås 2:1,
Drättinge 1:3

7

Drättinge 1:3

462 910

6 411 476

330

220

Drättinge 2:3

8

Jordstorp 1:3

462 729

6 410 949

330

220

Drättinge 1:3

9

Jordstorp 2:3

461 859

6 411 272

320

220

10

Jordstorp 2:3

461 674

6 410 518

295

220

11

Värnvik 1:1

462 542

6 410 106

305

220

Nissamålen 1:1

2.4. Nollalternativ
Nollalternativet utgörs i detta fall av det tillståndsgivna alternativet med fjorton (14) vindkraftverk med
en totalhöjd på maximalt 180 meter.
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2.5. Närliggande vindkraftsparker
Sedan gällande tillstånd för Lyckås vindkraftpark har meddelats har inom 15 km från Lyckås meddelats
tillstånd för vindkraftsparken Norra Vedbo. Vind In beviljades tillstånd för 26 verk på 195 m totalhöjd
för projektet Norra Vedbo som består av tre delområden. med 26 verk på 195 m totalhöjd. Avståndet till
norra Vedbo är ca 5,7 km. Inga kumulativa effekter bedöms uppkomma mellan vindkraftparkerna. Lokaliseringen av Norra Vedbo Vindkraftpark i förhållande till Lyckås Vindkraftpark kan se i Figur 4.

Figur 4. Planerade vindkraftverk i förhållande till Lyckås Vindkraftpark. Information har hämtats från vindbrukskollen samt
via kontakt med berörd projektör.

3. KOMMUNALA PLANFÖRHÅLLANDEN
Jönköpings kommun har en översiktsplan från 2016. ÖP:n är således uppdaterad efter att projektet vann
laga kraft. Området för Lyckås Vindkraftpark är där utpekat som ett utredningsområde för vindkraft, se
Figur 5. Projektet stämmer väl överens med gällande översiktsplan.
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Figur 5. Lyckås Vindkraftpark i förhållande till ÖP:ns utpekade utredningsområden för vindkraft.

4. OMGIVNINGSBESKRIVNING
Områdets förutsättningar har beskrivits ingående i tidigare miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med
tillhörande utredningar och komplettering. Områdets förutsättningar för vindkraftsetablering har i huvudsak inte förändrats sedan det ursprungliga utredningsarbetet genomfördes. I den MKB som skall
bifogas ändringsansökan kommer omgivningsbeskrivningen att uppdateras i de delar förändringar har
skett eller ny kunskap finns.
Nedan sammanfattas områdets förutsättningar med avseende på riksintressen, skyddade områden, naturoch kulturvärden samt genomförda inventeringar.

4.1. Riksintressen och skyddade områden
Inom aktuellt område vid verk nr 1 är det riksintresse naturvård, riksintresse rörligt friluftsliv och kulturmiljövård. Verk nr 3 och 4 ligger i anslutning till riksintressena för naturvård, rörligt friluftsliv och
kulturmiljövård. Sydöst om parken ligger ett område som är utpekat som riksintresse framtida järnväg.
Det har sedan den tidigare prövningen inte tillkommit några riksintressen som berörs av den planerade
verksamheten. Samtliga riksintressen i närområdet visas i Figur 6.
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Figur 6. Riksintressen i förhållande till Lyckås Vindkraftpark

Det finns inga naturreservat, vattenskyddsområde, Natura 2 000 område, naturvårdsavtal eller skogligt
biotopsskydd inom projektområdet. Två områden med strandskydd ligger i anslutning till projektområdet dock inte inom projektområdet. Skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken redovisas i Figur 7.
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Figur 7. Naturreservat, vattenskyddsområde, Natura 2000, strandskydd, naturvårdsavtal och skogligt biotopsskydd i förhållande
till Lyckås Vindkraftpark.

4.2. Naturvärden
Det finns inga höga naturvärden inom projektområdet. Det finns i anslutning till projektområdet i form
av sumpskog, naturvärde och nyckelbiotop, se Figur 8. Resultatet från naturinventeringen kan ses i Figur
9. Det finns två områden med naturvärdesklass 4 inom projektområdet. Verk och föreslagen vägdragning påverkar inte dessa i dagsläget. Det finns inga skyddade områden enligt våtmarksinventeringen
(VMI) inom projektområdet se Figur 10. Det har inte tillkommit några skyddade områden sedan förra
prövningen.
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Figur 8. Naturvärden, sumpskogar, nyckelbiotop och biotopskyddsområde i förhållande till Lyckås Vindkraftpark.
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Figur 9. Naturinventering resultat i förhållande till Lyckås Vindkraftpark.
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Figur 10. VMI områden i förhållande till Lyckås Vindkraftpark.

4.3. Kulturvärden
I projektområdet finns det ett fåtal fornminnen. De fornminnen som finns inom områdena är främst
röjningsrösen, två lägenhetsbebyggelser, två fossila åkrar och en husgrund, se Figur 11. Inga nya fornlämningar/övriga kulturhistoriska lämningar har registrerats sedan förra prövningen. Den befintliga
vägen in till området består av hålvägar. Dessa har undersökts av Jönköpings Läns Museum. Deras bedömning är att inget mer behöver göras för att få bredda vägen. Enligt verkens placering och föreslagen vägdragning inom projektområdet tas hänsyn till alla fornminnen. Om hänsyn inte kan tas till
samtliga fornlämningar/övriga kulturhistoriska lämningar kommer Bolaget hantera detta genom en ansökan enligt KML.
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Figur 11. Fornminnen i förhållande till Lyckås Vindkraftpark.

4.4. Fåglar
EcoKonsult utförde en fågelinventering 2009.
JP Fågelvind har under 2018 upprättat PM avseende fågelarterna som finns i området baserat på att
rödlistan har uppdaterats. Sedan tillstånd meddelades för vindkraftparken vid Lyckås har rödlistan
uppdaterats två gånger, 2010 samt 2015.
För det aktuella området har entitan, nattskärran samt törnskata tagits bort från rödlistan. De arter som
tillkommit på rödlistan och som sannolikt är aktuella i området är spillkråka, mindre hackspett och
kungsfågel. Samtliga av dessa arter finns sannolikt talrikast i de redan skyddade nyckelbiotoperna
inom detta område.
Utanför vindkraftsparken har observationer av nötkråka identifierats samt ett bo för duvhöken, vilka
numera också är rödlistade.

4.5. Fladdermöss
EcoKonsult utförde en fladdermusinventering 2009. Totalt noterades sex olika arter. Inga rödlistade
arter noterades. Av de observerade arterna utför fyra stycken högriskarter, (Dvärgpipistrell, Nordfladdermus, Gråskimlig fladdermus och Större brunfladdermus) samt två utgöt lågriskarter, (Tajgafladdermus och Vattenfladdermus). Inga flyttsträck kunde identifieras vid inventeringen.
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5. EFFEKTER AV AVSEDD ÄNDRING
I miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan om ändringstillstånd kommer miljö- och hälsoeffekter från
verksamhet enligt befintligt tillstånd jämföras med den ändrade verksamheten. Nollalternativet är
14 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter. Huvudalternativet för den ändrade verksamheten är
11 vindkraftverk med en totalhöjd på 220 meter. MKB:n kommer att avgränsas till den skillnad i påverkan som ändringen bedöms medföra.
Projektets tidigare MKB med tillhörande kompletteringar har beskrivit påverkan för vindkraftverk med
en totalhöjd om 180 meter, då detta utgjorde de olika alternativen för projektet i tillståndsansökan.
De miljöeffekter som förändras i större eller mindre grad är elproduktionen, ljudutbredning, rörliga
skuggor, påverkan på landskapsbilden och ljusstörning från hinderbelysning samt, fåglar och fladdermöss. Även mindre förändringar av fundament och antalet transporter kan bli aktuellt. Nedan beskrivs
översiktligt resultatet av de preliminära bedömningar som gjorts på dessa områden. Sammantaget bedöms den avsedda ändringen medföra lägre eller marginellt större påverkan.

5.1. Vindkraftverk
I tidigare miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande komplettering har totalhöjder på 180 meters höjd
utretts.
I samband med ändringsansökan används inledningsvis Vestas V150 med tornhöjden 145 meter, rotordiametern 150 meter och totalhöjden 220 meter som exempelverk i beräkningar och fotomontage. Detta
vindkraftverks effekt är 4,2 MW.

5.2. Fundament, vägar och kablar
Ändringen av vindkraftverkens totalhöjd påverkar inte vilken typ av fundament som byggs. Dock kan
dimensionerna påverkas, vilket kommer att beskrivas i kommande MKB. En ny vägsträckning har tagits
fram för den nya layouten, kabeldragningen bedöms ske längs med vägdragningen.
Vid produktion av vindkraftsel sker endast ytterst begränsade utsläpp av luftföroreningar och transportbehovet är litet. Vindkraft är ren el som inte ger några utsläpp eller kräver några transporter. Den energi
som används för att tillverka, transportera, installera och driva ett vindkraftverk, motsvarar den elektricitet som vindkraftverket producerar under cirka 8,7 månader (Vestas V136). Detta betyder att redan
inom (20 år) kommer anläggningen att producera el som motsvarar 27 gånger den energi som anläggningen krävt. Vindkraftverk producerar elkraft vid vindhastigheter mellan ca 4 m/s och 25 m/s.1

1

http://www.natverketforvindbruk.se/Global/Fakta/Faktablad/Faktablad%20Nr%202.pdf.
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5.3. Elproduktion
Produktionsberäkningar har tagits fram för den nya maximala totalhöjden på 220 meter. Ett vindkraftverk av typen Vestas V150 med effekten 4,2 MW har använts som referensverk.
För nollalternativet, dvs. 14 vindkraftverk med totalhöjden 180 meter har produktionsberäkningar tidigare gjorts med effekten 2-3 MW.
I Tabell 2 visas produktionsjämförelser mellan alternativen. Höjningen av totalhöjden med 40 meter
medför att produktionen potentiellt kan öka med ca 100 %. Denna ökning är helt i linje med krav på
ett effektivt resursnyttjande.
Tabell 2. Beräknad produktion av el och jämförelse med förbrukning i svenska hem.

Utformningsalternativ

Beräknad
produktion
(GWh/år)

Motsvarande årlig elkonsumtion
Villor (eluppVillor
värmda)2
(enbart hushållsel)3

11 verk
220 meter totalhöjd

1964

Ca 8 500

Ca 31 600

14 verk
180 meter totalhöjd

985

Ca 4 300

Ca 15 800

Miljöeffekten med tillskott på ca 196 GWh förnybar elkraft är kraftigt positiv. Miljöeffekten för huvudalternativet är 100 % bättre jämfört med nollalternativet.

5.4. Ljud
När vindkraftverk är i drift uppkommer främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då bladen sveper
genom luften. Detta kan uppfattas som ett väsande eller svischande ljud. På större avstånd blir ljudet
dovare och avtar. Det aerodynamiska ljudet uppkommer på grund av bladens utformning och dess rotationshastighet. Detta ljud hörs generellt sett mer vid låga vindhastigheter när det naturliga vindbruset
har låg nivå, och maskeras ofta helt vid höga vindhastigheter.
Begränsningsvärdet för ljud är enligt svensk praxis 40 dB(A) utomhus vid bostäder. Värdet anger genomsnittlig ljudnivå över en bestämd (kortare) tidsperiod. Oftast används 10 minuters mätperiod.
Ljudutbredningen från Lyckås Vindkraftpark har beräknats med modellen Nord 2000. Exempelverk är
Vestas V150 med totalhöjden 220 meter och ett högsta källjud (ljudnivå vid rotorn) på 104,9 dB(A).

2

23 000 kWh/år (Energimyndighetens rapport ES 2013:05; Energistatistik för småhus 2012)

3

6 200 kWh/år (Energimyndighetens rapport ES 2013:05; Energistatistik för småhus 2012)

4

Bolagets produktionsberäkning

5

Statkrafts beräkning, enligt tillståndsansökan sid 5
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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
se Figur 12. I Figur 13 kan skillnaden i ljudutbredningen ses mellan huvudalternativet och nollalternativet. De högre verken medför en något lägre ljudbild i vissa riktningar eftersom antalet verk är färre.
Beräkningarna som helhet återfinns som Bilaga 1 för huvudalternativet och Bilaga 2 för nollalternativet.
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.

Figur 12. Ljudutbredning runt Lyckås Vindkraftpark för huvudalternativet.
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Figur 13. Ljudutbredning runt Lyckås Vindkraftpark för huvudalternativ och nollalternativ.

5.5. Lågfrekvent ljud
Lågfrekvent ljud har en längre våglängd och är därför svårare att dämpa och kan också breda ut sig
över längre sträckor än annat ljud. Naturvårdsverket anser därför att man vid de större verken bör beakta och följa upp lågfrekvent ljud. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd (FoHMFS 2014:13)
som bland annat innehåller riktvärden för lågfrekvent buller inomhus.
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Tabell 3. Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus.

Tersband [Hz]

Ljudtrycksnivå, Leq [dB]

31,5

56

40

49

50

43

63

42

80

40

100

38

125

36

160

34

200

32

Akustikkonsulten har gjort beräkningar för lågfrekvent ljud. De rekommenderade riktvärdena inomhus
i 1/3-oktavband mellan 31,5-200 Hz, enligt FoHMFS 2014:13, innehålls med god marginal för alla
frekvenser vid alla bostäder. Beräkningarna i sin helhet återfinns i Bilaga 1 för huvudalternativet och
Bilaga 2 för nollalternativet.

5.6. Rörlig skugga
Rörliga skuggor från vindkraftverk uppstår när solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står vinkelrätt mot solstrålarna. Rotorbladen ”klipper” av solstrålarna och betraktaren uppfattar detta som ett
långsamt blinkande ljus. Dessa skuggor kan upplevas som störande för boende i närheten av verken.
Omfattningen av rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet till bostäder,
solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Skuggtiden kan beräknas med hjälp av datormodeller och
resultatet redovisas i form av ”förväntade värden” där hänsyn har tagits till lokal solstatistik. I beräkningarna används terräng utan vegetation, vilket betyder att det i många fall blir en mindre skuggtid i
verkligheten (t.ex. om man har en trädridå som fångar upp skuggan vid huset).
Begränsningsvärdet för rörlig skugga är enligt praxis 8 timmar/år resp. 30 min/dygn vid bostad och
gäller utomhus på en yta om 5x5 meter, motsvarande en uteplats.
Utbredning av rörlig skugga har beräknats med programvaran WindPro, version 3.1.633. Exempelverk
är Vestas V150 med totalhöjd 220 meter.
Skuggstörningen för huvudalternativet är mindre än för nollalternativet se Figur 15. Beräkningarna visar
att skuggnivåerna kan förväntas överskrida 8 timmar/år vid 14 bostäder samt överskrida 30 min/dag vid
17 bostäder. Totala antalet bostäder där skuggnivåerna överskrids är 19. Skuggutbredningen kan ses i
Figur 14. 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
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praxis. Riktvärdet för rörlig skugga kommer därmed uppfyllas vid alla bostäder. Skuggberäkningen i
helhet återfinns som Bilaga 3 för huvudalternativet och Bilaga 4 för nollalternativet.
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.

Figur 14. Utbredning av rörlig skugga Lyckås Vindkraftpark för huvudalternativet.
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Figur 15. Utbredning av rörlig skugga Lyckås Vindkraftpark för huvudalternativ och nollalternativ.

5.7. Landskap
Vindkraftverken kommer att vara synliga på stora avstånd i landskapet. Höjningen av verken innebär en
marginell större påverkan på landskapsbilden än vad den tillståndgivna höjden orsakar. För att jämföra
skillnaden kommer visualiseringar tas fram dels för huvudalternativet med totalhöjden 220 meter och
dels för nollalternativet med totalhöjden 180 meter, de 11 fotopunkterna kan ses i Figur 16. Visualiseringarna kommer att förevisas på samrådsmötet.
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Figur 16. Karta med fotopunkter.

För att kunna göra en bedömning av var i landskapet vindkraftverken kommer att synas har en synbarhetsanalys (ZVI – zone of visual influence) gjorts för huvudalternativet och nollalternativet . 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 faktiskt 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. Huvudalternativet syns vid ca 33 procent av området se Figur 17. Jämförelse på synbarheten mellan huvudalternativet och nollalternativet kan ses i Figur 18. Synbarhetsanalysen i sin helhet återfinns som Bilaga 5
för huvudalternativet samt Bilaga 6 för nollalternativet.
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Figur 17. ZVI (synbarhetsanalys) för huvudalternativet.
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Figur 18. ZVI (synbarhetsanalys) jämförelse mellan huvudalternativet och nollalternativet.
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Miljöeffekten på landskapsbilden bedöms vara en marginell ökning av synbarheten genom att totalhöjden ökar till 220 m.

5.8. Hinderbelysning
Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(idag gäller TSFS 2010:155 med ändring 2013:9 och 2016:95). Hinderbelysningen gör att vindkraftverken blir synliga även i mörker, vilket är viktigt för flygsäkerheten.
För verk med totalhöjd på över 150 meter krävs ett vitt, högintensivt, blinkande ljus i ytterkanten på
parken samt fast lågintensivt rött ljus på övriga vindkraftverk.
Det vita högintensiva ljuset får enligt regelverket justeras ner under gryning, skymning och mörker.
Hinderbelysningen kommer för huvudalternativet samt nollalternativet att vara tänd med maximal styrka
under dagtid. Under denna tid skall intensiteten för de 5 högintensiva lamporna (huvudalternativet)
uppgå till 100 000 cd i maxpunkten. Vid skymning reduceras ljusstyrkan till 20 000 cd för att under
mörker uppgå till 2 000 cd d.v.s. 2 % av ljusintensitet under dagtid. Vid gryning skall intensiteten åter
vara 20 000 cd. Blinkfrekvensen skall vara 40-60 blinkningar per minut.
Hur många verk som kräver respektive belysning beräknas enligt en metod från Transportstyrelsen. För
projekt Lyckås kan hinderbelysningen utformas enligt nedan.
Huvudalternativet, 220 m totalhöjd:



5 verk med vitt, högintensivt, blinkande ljus
6 verk med fast, rött, lågintensivt ljus

Nollalternativet, 180 m totalhöjd:



6 verk med vitt, högintensivt, blinkande ljus
8 verk med fast, rött, lågintensivt ljus

Vilka verk som kan förväntas få vilken typ av belysning för huvudalternativet visas i Figur 19.
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Figur 19. Vilken typ av belysning som kan förväntas på verken i Lyckås Vindkraftpark.

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.
En zonindelning har gjorts runt parken där bostäder har identifierats i zonerna 0-2 km, 2-4 km 4-6 km
och 6-10 km. Statistik har hämtats från SCB för att kunna göra en bedömning av hur många personer
som kan förväntas se hinderbelysningen från vindkraftverken. Antal invånare i Jönköpings kommun är
137 481 st och Aneby kommun 6 776 st.
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). Resultatet kan se i Figur 20. Vid en navhöjd på 105 meter (nollalternativet)
är motsvarande resultat ca 752 st bostäder eller 1 715 personer, 29 % av hushållen. Jämförelse mellan
alternativen kan ses i Figur 21.
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Figur 20. Synbarhetsanalys hinderljus för huvudalternativet.
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Figur 21. Jämförelse synbarhet hinderljus mellan huvudalternativ och nollalternativ.
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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. I den beräkning som är gjord utan marktäckedata innebär det en ökning med 80 st
bostäder eller 178 st personer, en ökning på ca 3 procentenheter av hushållen kan komma att se hinderljusmarkeringen.
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.

5.9. Fåglar
JP Fågelvind har gjort bedömningen dels om de nya rödlistade arterna påverkas negativt av vindkraft
samt om ökningen av totalhöjden påverkar arterna i området.
De tillkomna rödlistade arterna är spillkråka, mindre hackspett och kungsfågel vilka inte påverkas negativt av vindkraftsparken vid Lyckås.
Utanför vindkraftsparken har observationer av nötkråka identifierats samt ett bo för duvhöken, vilka
numera också är rödlistade. Under april 2018 kontrollerades det kända duvhöksområdet och konstaterades att skogen i området var nyligen gallrad. Inga duvhökar noterades och inget bo kunde konstateras.
Det bedöms som mest sannolikt att duvhöken har flyttat från området. Påverkan på nötkråkan bedöms
som liten eftersom dess huvudsakliga biotop är lövskog och denna berörs inte nämnvärt vid denna etablering. I den uppdaterade syntesrapporten (Rydell m fl 2017) tas inte duvhöken upp som en art som bör
erhålla ett skyddsavstånd på 1 km från bon. Från det boet är det ca 400 meter till det närmaste etableringsområdet för vindkraftverk vilket bedöms som helt uppfylla önskat skydd för arten så att den inte
påverkas av denna vindpark.
Det finns mindre spelplatser av orre och tjäder inom vindkraftsområdet. Då dessa inte är stora finns
ingen rekommendation om skyddsavstånd. För stora spelplatser rekommenderas ett skyddsavstånd på 1
km. Fiskgjuse har observerats i Pukasjön. Inget bo eller revir har identifierats i eller i närheten av vindkraftsparken. Därmed krävs inget skyddsavstånd för fiskgjuse.
Allmänt gäller att i ett skogsområde som detta så flyger de häckande fåglarna som högst i trädtoppshöjd
eller som allra högst dubbel trädtoppshöjd ca 40-50 meter ovan marken. De nu planerade 11 vindkraftverken på Lyckås planeras att lokaliseras till de högre partierna i området och den högsta frigången
(spetsen på rotorbladen når ner till) kommer att hamna på 60-70 meter ovan marken (beroende på rotoralternativen man väljer). Detta gör att en höjning av verkens totalhöjd medför att höjden på frigången
för lägsta rotorhöjden ovan mark ökar. Skogslevande fåglar bedöms snarare gynnas än missgynnas av
ändringen till högre vindkraftverk. Eftersom det samtidigt blir färre antal verk, längre avstånd emellan
verken (totalt räknat) och färre nya vägar med åtföljande mindre röjning och avverkning bedöms hönsfåglarna gynnas av ändringen till färre och större vindkraftverk.
Det undantag som finns från detta utgörs av att en del rovfåglar som fiskgjuse flyger till och från sina
bon på ca 70-160 meter höjd över marken (Pettersson 2018b). I nu aktuellt fall finns inte något fiskgjusebo i området och förekommer sannolikt sparsamt med några flygningar som tangerar området. Därmed bedöms eventuell påverkan av den något högre totalhöjden vara begränsad.
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Duvhöken som tidigare förekom i området tillhör de rovfåglar som flyger lågt och jagar i skogen. Arten
bedöms därmed inte påverkas av högre verk utan snarare tvärtom. Den högre frigången medför lägre
påverkan,
Pilgrimsfalken som sågs i området 2018 är en oftast högre flygande fågel som flyger ungefär lika högt
som fiskgjusen. Under 2018 finns endast en observation och inget tyder på någon häckning i närheten
av vindkraftparken. JP Fågelvinds bedömning är att inte heller denna art kommer att få någon förhöjd
kollisionsrisk av att totalhöjden på verken vid Lyckås Vindkraftpark ökar.
Att flyttande fåglar kolliderar med vindkraftverk sker men inte i den omfattning som ibland målas upp
(Hyppop 2006). Antalet rör sig, som mestadels, om 2-5 fåglar per år och verk vilket visats i en stor
genomgång av litteraturen (Rydell m fl 2017). Flyttningsstråken kring Lyckås bedöms för såväl dagsom nattflyttande fåglar vara koncentrerade till närmaste stränderna av Vättern, vilket ligger på ett säkert
avstånd från Lyckås.
Kollisionsriskens storlek beror vidare på hur tätt eller hur många vindkraftverk som kommer att finns
på samma yta. En glesare placering av vindkraftverken – vilket blir fallet med 11 verk i stället för 14
verk – bedöms medföra att kollisionsrisken blir lägre.
För de dagflyttande småfåglarna sker sträcket mestadels i trädtoppars höjd (Pettersson 2011). För Lyckåsen sker detta alltså i frigångavstånd under verkens sveparea. För de nattflyttande småfåglarna sker
sträcket på en höjd upp mot 300 - 400 meter ovan land och hav (Pettersson 2011), dvs, högre än vindkraftverkens totalhöjd på 220 meter.
Sammantaget görs bedömningen att området inte utgör huvudsträck för flyttande fåglar. Kollisionsrisken bedöms som liten i synnerhet för småfåglar.
Den totala miljöeffekten på fågelarterna i området minskar för huvudalternativet genom att Lyckås
Vindkraftpark ändras till att innehålla färre vindkraftverk med högre totalhöjd. Förändringen är därmed
positiv för fågellivet i området.

5.10. Fladdermöss
Enviroplanning har gjort en bedömning av påverkan på fladdermöss i området för huvudlayouten jämfört med nollalternativet.
Enviroplannings sammanfattade bedömning är att huvudlayouten är mer positiv för fladdermöss än nollalternativet för arterna dvärgpipistrell och nordfladdermus. Huruvida det blir en minskad påverkan på
arten större brun fladdermus och gråskimlig fladdermus är oklar.
Ett kontrollprogram för fladdermöss ska genomföras vilket kommer visa om det krävs driftreglering för
att skydda nån av fladdermusarterna.
Miljöeffekterna för huvudalternativet torde därmed vara positiv för fladdermössen.
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5.11. Försvarsmakten
Försvarsmakten har under hösten 2018 inte haft några erinringar mot en höjning av totalhöjden på
vindkraftverken.

5.12. Luftfart
LFV har gjort en flyghinderanalys under hösten 2018. Höjningen skulle medföra att MSA, TMA och
STAR påverkas på Jönköping Airport. Dessa skulle behöva höjas med 100 ft från 2 800 ft till 2 900 ft.
För att en höjning inte ska krävas får verken var högst 548,6 möh.

5.13. Radio- och teleoperatörer
Remisser har skickats under hösten 2018. Av de som har länkstråk i området är det endast Telia Sonera samt Telenor/Net4Mobility som har erinran om att verk 1 inte får flyttas närmare deras länkstråk.

6.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, ska upprättas i enlighet med 6 kap. 35 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 15-19§§, syftet med denna miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. MKB:n kommer utformas utifrån
bestämmelserna i 6 kap. 35 § MB och miljöbedömningsförordningen 15-19§§.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska enligt 6 kap. 35 § Miljöbalken (MB) och miljöbedömningsförordningen 15-19 §§identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra, såväl på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap
och kulturmiljö som på hushållning av mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Även hushållning
av material, råvaror och energi skall identifieras och beskrivas. Syftet är vidare att möjliggöra en samlad
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön.
Eftersom detta ärende gäller ansökan om ändringstillstånd kommer de delar som ger en skillnad i verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön att belysas i MKB:n och jämföras med nollalternativet (gällande tillstånd).
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MKB:n kommer sammanfattningsvis att innehålla följande information:


Presentation av sökanden och verksamheten



Bakgrund och förutsättningar för verksamheten



Verksamhetens miljöeffekter som tex, elproduktion, ljud, rörlig skugga, landskapsbild och hinderbelysning, fåglar, fladdermöss och infrastruktur.



Redovisning av ev. åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa ev. negativa miljöeffekter.



Verksamhetens ev. påverkan på miljökvalitetsnormerna.



Icke-teknisk sammanfattning



Samrådsredogörelse



Redogörelse för sakkunskap hos de som medverkat till framtagandet av MKB:n.



Referenslista

Synpunkter på övriga frågor som bör belysas i MKB:n tas tacksamt emot under samrådsprocessen.

7.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Hösten-Vintern 2018

Samrådsförfarande med remissinstanser

Januari 2019

Samrådsförfarande med myndigheter

Februari 2019

Samrådsförfarande med särskilt berörda och allmänheten

April 2019

Ändringsansökan enligt 16 kap. 2 § Miljöbalken lämnas in

8.

SYNPUNKTER

Skriftliga synpunkter på projektet kan lämnas under mötet eller skickas till emelie.johansson@renewway.se eller till: Renew Consulting & Construction, Åkarevägen 11 A, 311 32 Falkenberg och skall vara
oss tillhanda senast den 28 februari 2019.
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9.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Verksamhetsutövare
Hallösa Vindkraft AB

Hallösa Vindkraft AB

Kontaktperson: Fredrik Svensson

Kontaktperson: Johan Albertson

E-post: fredrik.svensson@krafto.se

E-post: johan.albertson@krafto.se
Telefon: 070 - 98 30 731

Miljökonsult
Renew Consulting & Construction
Kontaktperson: Emelie Johansson
Telefon: 070-56 17 126
E-post: emelie.johansson@renew-way.se

Hallösa Vindkraft AB / gm

Emelie Johansson
Renew Consulting & Construction AB
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