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1. Presentation Kraftö



• Kraftö Vind grundades 2007 med kontor i Malmö och 
Stockholm. Kraftö utvecklar, finansierar och bygger 
landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige.

• Kraftö arbetar med en vision om ett hållbart samhälle för vår 
generation och kommande generationer. 

• Underleverantör till målet i energiöverenskommelsen (2016) 
att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 
2040.

• Kvalificerade och erfarna medarbetare med vardera 10+ års 
erfarenhet inom utveckling, finansiering och byggnation av 
vindkraft. 

• Kraftö har bl.a. byggt och driftsatt Sörby, 37 vindkraftverk, i 
Bollnäs och Ljusdals kommuner (Gävleborg Län) samt 
Grimsås, 13 vindkraftverk, i Gislaved och Tranemo 
kommuner. 

Kraftö Vind
Utvecklar, finansierar och bygger vindkraft



VARFÖR 
VINDKRAFT?
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Energi och klimatpolitiska mål

Energiöverenskommelsen

• 100 % förnybar elproduktion 2040

• Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser

Källa:

https://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-
20160610.pdf



Energimyndighetens prognos

• Energimyndighetens huvudscenario för att nå ett hållbart elsystem är att det kommer 
att behövas mellan 80 –120 TWh ny förnybar elproduktion i Sverige till år 2045.

• 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/vindkraftsstrategi-
uppdaterad-2018.pdf



Framtidens elanvändning
- Vilket behov av el kommer vi ha?

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



Energimyndighetens prognos

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



PROJEKTETS 
BAKGRUND & 
FÖRUTSÄTTNINGAR
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Miljötillstånd

Tillstånd erhölls av

• MPD 2013-10-21

• MMD 2014-05-27

• MMÖD 2014-07-07 (ej PT, vann därmed laga kraft)

Förlängd igångsättningstid

• MPD 2016-06-09

• MMD 2016-12-01 (ingen överklagan, vann därmed laga kraft 2016-12-22)



Tillståndsgivet



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 



Utformning Huvudalternativ

• 11 verk

• 220 m i totalhöjd

• Fasta positioner 
med flyttmån, 
maximalt 100 m i 
radie (ingen 
flyttmån i 
tidigare 
stoppområden)



Jämförelse utformning huvudalternativ 
vs nollalternativ



Nya förutsättningar

• När projekteringen påbörjades var 180 m totalhöjd ett ekonomiskt 
acceptabelt alternativ. 

• Vindkraftstekniken har utvecklats mot högre och effektivare verk, 
Bolaget vill kunna nyttja bästa möjliga teknik.

• Högre totalhöjd ger högre medelvind, jämnare vind och mindre 
turbulens i navhöjd och möjliggör större rotordiameter vilket i sin tur ger 
högre produktion.

• Begränsningen på 180 meters totalhöjd är inte resursmässigt försvarbart. 



Teknik utveckling

Källa: Fredrik Dolff, Nätverket för vindbruk



Teknik utveckling

Källa: Fredrik Dolff, Nätverket för vindbruk



Förändring jämförelse huvudalternativ vs 
nollalternativ

Huvudalternativ Nollalternativ Skillnad

Antal verk 11 st 14 st - 21 %

Totalhöjd 220 m 180 m + 22 %

Produktion 196 GWh 98 GWh + 100 %

Projektområde 199 ha 884 ha - 77 %

Stopp område 0 ha 591 ha - 100 %

Vindkraftverks
-område

32 ha 54 ha - 41 %

Vägområde 167 ha 239 ha - 30 %

Ny väglängd 8 km 9 km -16 %

Vita hinderljus 5 6 -16 %



Yrkanden

• 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



Kommunala planer
• Området utpekat 

som utrednings-
område för 
vindkraft i ÖP:n
från 2016.



TILLSTÅNDSPROCESSEN 
MILJÖBALKEN
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Tillståndsprocessen
Samråds-
process

• Remisser till försvar, LFV, länkoperatörer osv 

• Lst och kommun

• Särskilt berörda, föreningar, organisationer och allmänhet

• Möjlighet att lämna sina synpunkter till verksamhetsutövaren (VU)

Samråds-
redogörelse

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

MKB & 
ansökan

• VU skriver ansökan samt MKB

• Lämnas in till Miljöprövningsdelegationen (MPD)

Ev. 
kompletteri

ng

• MPD skick  ransökan på remiss till berörda myndigheter avseende ifall de anser ansökan är komplett

• Ev. skickar MPD föreläggande om komplettering

Kungörelse

• 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.

Beslut

• MPD fattar beslut



OMGIVNINGSBESKRIVNING
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Områdets förutsättningar

• Projektområdets förutsättningar har beskrivits ingående i tidigare MKB.

• Gäller i huvudsak fortfarande. 

• Omgivningsbeskrivning och bedömningar kommer att uppdateras i de delar förändringar har 
skett eller ny kunskap finns. 

- Uppdatering kring fågelfaunan
- Ny teknik finns tillgänglig för beräkningar
- Synbarhetsanalys, visualisering etc.



Närliggande projekt

• Inom 15 km, 
tillståndsgivna 
vindkraftsparken Norra 
Vedbo, 26 verk på 195 m 
totalhöjd

• Avståndet till Norra 
Vedbo är ca 5,7 km. 

• Inga kumulativa effekter 
bedöms uppkomma 
mellan 
vindkraftparkerna.



Riksintressen



Skyddade områden



Naturvärden



Naturvärden



VMI



Fornminnen



MILJÖEFFEKTER 
AV ÄNDRING
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Miljöeffekter av ändring
• Vid ansökan ska miljöeffekter från verksamheten enligt befintligt tillstånd 

(nollalternativet) jämföras med effekter av ändringen (huvudalternativ). 

Bedömningar som kan skilja sig från tidigare MKB:
- elproduktion
- ljud- och skuggutbredning 
- landskapsbild inklusive ljus från hinderbelysning
- infrastruktur
- fåglar
- fladdermöss



Produktion

• Höjningen med 40 m samtidigt som antalet verk 
minskar med ca 20 % ger en fördubbling av 
energiproduktionen.

1 Bolagets produktionsberäkning
2 Statkraftsberäkning, enligt tillståndsansökan sid 5

Motsvarande årlig elkonsumtion

Utformningsalternativ

Beräknad 

produktion

(GWh/år)

Villor 

(eluppvärmda 

23 000 kWh)

Villor

(enbart hushållsel 

6 200 kWh)

11 verk 220 m 1961 8 500 31 600

14 verk 180 m
982 4 300 15 800



Ljud
• Källjudnivå 104,9 

dB(A)

• Serrated blades

• Riktvärdet 40 
dB(A) uppfylls vid 
samtliga bostäder



Jämförelse ljud huvudalternativ vs nollalternativ
• Lägre 

ljudpåverkan i 
vissa riktningar 
för huvud-
alternativet på 
220 m.



Lågfrekvent ljud

• Rekommenderade riktvärden inomhus i 1/3 oktavband mellan 31,5-200 Hz 
enligt Folkhälsomyndigheten FoHMFS 2014:13 innehålls för alla frekvenser 
vid alla närliggande bostäder.



Rörlig skugga
• Riktvärdet 30 

min/dygn resp. 
8h/år 
överskrids vid 
några bostäder

• Skuggreglering 
kommer 
användas så att 
riktvärdena 
uppfylls vid 
samtliga 
bostäder



Jämförelse  rörlig skugga huvudalternativ 
vs nollalternativ

• Riktvärdet 30 
min/dygn resp. 
8h/år överskrids 
vid några bostäder 
för både 
huvudalternativ 
och nollalternativ.

• Skuggreglering 
kommer användas 
så att riktvärdena 
uppfylls vid 
samtliga bostäder. 
Färre verk behöver 
utrustas med 
skuggstyrning för 
huvudalternativet 
med 220 m.



Landskapsbild

• Vindkraftparken 
kommer synas i 
landskapet

• Visualiseringar 
från 11 punkter i 
landskapet för 
huvudalternativ 
och nollalternativ



Synbarhetsanalys
• 30 *30 km

• 33 % synlighet



Jämförelse synbarhetsanalys huvudalternativ vs 
nollalternativ

• 30 *30 km

• Huvudalternativ 33 % synlighet

• Nollalternativ 32 % synlighet



Jämförelse hinderbelysning huvudalternativ vs 
nollalternativ

Huvudalternativ:

• 5 vita lampor

• 6 röda lampor

Nollalternativ

• 6 vita lampor

• 8 röda lampor



Hinderbelysning
• 32 % av hushållen inom 10 km kan komma att 

se hinderbelysningen



Jämförelse hinderbelysning huvudalternativ vs 
nollalternativ

• Bostäder inom 10 km som kan se hinderbelysningen

• Huvudalternativ, 32 %

• Nollalternativ, 29 %



Fåglar
JP Fågelvind genomfört ny bedömning avseende ändringen.

• Rödlistan uppdaterad, arter som tillkommit som rödlistade är; spillkråka, mindre hackspett 
och kungsfågel. Dessa bedöms inte påverkas negativt av en vindkraftspark.

• Utanför området har nötkråkan noterats som tillkommit på rödlistan. Påverkan på nötkråkan 
är liten, huvudsaklig biotop lövskog som inte berörs nämnvärt.

• Utanför området har duvhök noterats som tillkommit på rödlistan. Inventering 2018 visade 
att boet inte fanns kvar och att skogen nyligen var gallrad. Duvhöken har således troligen 
flyttat från området. 

• Mindre spelplatser av tjäder och orre utanför området. Bolaget har åtagit sig en skyddszon 
på 500 m i den tidigare prövningen.

• Fiskgjuse har observerats i Pukasjön öster om området. Inget bo eller revir har identifierats 
så ingen skyddszon krävs för arten.



Fåglar forts.
• 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. 

• 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.

• Kontrollprogram ska finnas för fågel. 



Fladdermöss

Enviroplanning har gjort en bedömning av ändringen.

• 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. 

• Kontrollprogram ska finnas för fladdermöss.



Infrastruktur

• Färre fundament, dock kan de ev. behöva vara något större.

• Färre kranplatser, dock kan de ev. krävs större kranplatser

• Vägområdet minskas med 33 % (från 239 ha till 167 ha)

• Ny vägdragning minskar med 16 % (från 9 km till 8 km)

• Mindre fysisk påverkan i naturmiljön samt mindre transporter och material.



Sammanfattande miljöeffekter till följd av ändringen
Samhälls- eller bevarandeintressen Bedömda konsekvenser

Antal vindkraftverk Reducerat antal vindkraftverk från 14 till 11.

Konsekvenser på kommunala miljömål Fördubbling av produktionen. Från 98 GWh (referens ursprunglig ansökan) till 196 GWh. 

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 infrastruktur och dess 
miljöeffekter

Färre fundament, kranplatser och kortare ny vägsträckning. Vägområdet kan minskas med 30 % (från 
239 till 167 ha), och ny vägdragning 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 landskapsbilden Marginellt större miljöeffekt på landskapsbilden för 220 meter. Ökningen av synligheten ökar från 180 m 
till 220 m med endast 1 procentenhet 
(inom 30 * 30 km runt projektområde).

Konsekvenser på ljud db(A) Riktvärdet för db(A) 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 31,5-200 Hz enligt Folkhälsomyndigheten 
FoHMFS 2014:13 innehålls för alla frekvenser vid alla närliggande bostäder.

Konsekvenser på rörlig skugga Riktvärdena (8 h per år eller 30 min per dygn) för rörlig skugga kommer uppfyllas 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 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 naturmiljö Hänsyns har tagits till områden med höga naturvärden. Mindre miljöpåverkan för 220 meter då 
infrastrukturen minskar.

Konsekvenser på kulturvärden Hänsyn 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.

”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

Konsekvenser på fladdermöss EnviroPlanning AB har bedömt hur en höjning av verkens totalhöjd förväntas påverka områdets 
fladdermusfauna. 

”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

Stora Måttliga Små Obetydliga Positiva



FORTSATT ARBETE
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MKB
MKB:n kommer att innehålla:

• Presentation av sökanden och verksamheten

• Bakgrund och förutsättningar för ändringsansökan

• Utformningsalternativ

• Ändringens påverkan avseende:
- Elproduktion
- Ljud, lågfrekvent ljud
- Rörlig skugga
- Landskapsbild och hinderbelysning inklusive ZVI (synbarhetsanalys)
- Fåglar
- Fladdermöss
- Infrastruktur



Tidplan
• 14 Januari 2019 Samrådsförfarande med myndigheter.

• 7 Februari 2019 Samrådsförfarande med särskilt berörda och allmänheten.

• April 2019 Ändringsansökan enligt 16 kap. 2§ miljöbalken lämnas in. 

• Q3-Q4 2019 Kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4§ miljöbalken.

• 2020 Tillstånd.

• 2021 Byggstart.

• 2022/23 Driftsättning.



ÖVRIGA FRÅGOR 
& DISKUSSION
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• Vi tar gärna emot Era synpunkter om ändringen!

• Skriftliga synpunkter skall vara Renew Consulting & Construction tillhanda senast 2019-02-28. 

Renew Consulting & Construction AB

Åkarevägen 11 A

311 32 FALKENBERG

Alternativt till emelie.johansson@renew-way.se

Synpunkter

mailto:emelie.johansson@renew-way.se


Verksamhetsutövare

Hallösa Vindkraft AB

Kontaktperson: Fredrik Svensson

E-post: fredrik.svensson@krafto.se

Alt: Johan Albertson

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

Tack för uppmärksamheten!

mailto:fredrik.svensson@krafto.se
mailto:johan.albertson@krafto.se
mailto:emelie.johansson@renew-way.se

