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1. BAKGRUND  

Lyckås vindkraftpark innehar tillstånd enligt Miljöbalken. Tillståndet omfattar uppförande och drift av 

fjorton (14) vindkraftverk vardera med en totalhöjd av högst 180 meter per verk samt tillhörande an-

läggningar, 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 har påbörjat 

en samrådsprocess avseende ändringen av vindkraftverkens totalhöjd från 180 m till 220 m under 2018-

2019. Samrådsprocessen inleddes med ett remissutskick (sep-dec 2018) till de instanser som kan för-

väntas beröras av ändringen. Ett avgränsningssamrådsmöte med Jönköping kommun och Länsstyrelsen 

i Jönköpings Län den 14 januari 2019 och ett avgränsningssamråd med allmänhet och särskilt berörda 

hölls i Skärstads församlingshem den 7 feb 2019. Samrådsprocessen omfattar nedanstående punkter  

som Bolaget önskar ändra för verksamheten.  

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 

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. Öns-

kemål har inkommit på kompletterande fotopunkter för visualiseringar, dessa kompletterande fotopunk-

ter finns tillgängliga på Kraftös hemsida www.kraftovind.se. Efter att samrådet avslutats kommer en 

miljökonsekvensbeskrivning att upprättas och lämnas in tillsammans med ansökan om ändrad verksam-

het till Miljöprövningsdelegationen. 

 

http://www.kraftovind.se/
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2. LOKALISERINGSUTREDNING 

Under samrådsprocessen har som nämnts ovan flera synpunkter inkommit på att det finns andra lokali-

seringar som är lämpligare för vindkraftsparken i sitt ändrade utförande. Bolaget har tittat efter lämpliga 

områden i följande kommuner (12 st), Jönköping, Ödeshög, Tranås, Aneby, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, 

Vaggeryd, Gislaved, Ulricehamn, Habo och Mullsjö. I Kraftös arbete med att hitta lämpliga platser för 

vindbruk utgår man från några huvudsakliga kriterier; Tillräcklig vindtillgång, utpekat i kommunernas 

ÖP/vindbruksplan och möjlighet till elanslutning inom rimlig tid och till rimlig kostnad. Området ska 

inrymma minst ca 10 verk. De utpekade områden som är upptagna i form av annan projektör i någon 

fas dvs etablerad park, tillståndsprövade och beviljade, under handläggning eller avslagna/inte aktu-

ella/återkallade1 har inte bedömts som aktuella för Bolaget. Ödeshög, Tranås samt Gislaveds kommun 

har inga utpekade områden för vindkraft i sina översiktsplaner varpå dessa kommuner inte är intressant 

för Bolaget med hänsyn till att Bolaget vill arbeta i områden där politikerna gjort ett aktivt val om var 

de vill ha vindkraft i kommunen.  

Huvudalternativet är Lyckås Vindkraftpark som inrymmer 11 verk, med vindenergin mellan 7,8-8,3  m/s 

på 140 m höjd enligt vindkarteringen och som ligger inom ett område som är utpekat utredningsområde 

för vindbruk i Jönköpings kommuns ÖP. Bolaget har funnit 6 aktuella områden för alternativa lokali-

seringar se nr 1-6 i Figur 1 nedan. I Figur 2 ses områdena i förhållande till vindkarteringen2.  

Mullsjö kommun har ett lämpligt utpekat område nr 1. Området bedöms endast inrymma 1 verk pga 

att det finns mkt bostäder utspritt runt omkring det utpekade området. Detta område är därmed inte 

aktuellt för bolaget. Vindförhållandet i området är förhållandevis lågt med 7,2 m/s på 140 m höjd enligt 

vindkarteringen. se Figur 1 och Figur 2 nedan 

Jönköpings kommun har flera områden utpekade för vindkraft. Dock är det flera av dessa som har 

stora motstående intressen i form av att de ligger inom riksintresse för framtida järnväg eller som För-

svarets MSA område luftrum enligt 3 kap 9 § MB. Dessa områden har Bolaget inte tittat vidare på. Då 

återstår 2 områden i kommunen nr 1 och 4 se Figur 1 nedan. Område nr 1 bedöms inrymma 10 verk. 

Vindenergin är mellan 7,3-7,9 m/s på 140 m höjd enligt vindkarteringen. Område nr 4 bedöms inrymma 

9 verk. Vindenergin är mellan 7,5-7,9 m/s på 140 m höjd enligt vindkarteringen. Figur 1 och Figur 2 

nedan.  

Habo kommun har ett utpekat område nr 2 (utställningshandlingarna för en ny ÖP, dvs inte antagen 

ännu), som bedöms inrymma 10 verk. Vindenergin är mellan 7,3-7,8 m/s på 140 m höjd enligt vindkar-

teringen. se Figur 1 och Figur 2 nedan. 

                                                 

1 Information om etablerade parker, tillståndsprövade och beviljade vindkraftparker, vindkraftparker under handläggning el-

ler avslagna/inte aktuella/återkallade är hämtade från https://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/ 

2019-04-29 

2 Vindkarteringen är hämtad från  http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/vindkrafts-

planering1/nationell-vindkartering/ 2019-04-29 

https://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/vindkraftsplanering1/nationell-vindkartering/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/vindkraftsplanering1/nationell-vindkartering/
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Vetlanda kommun har två utpekade områden nr 5 som bedöms inrymma 6 verk.  Vindenergin är mellan 

7,2-7,5 m/s på 140 m höjd enligt vindkarteringen. och område nr 6 som bedöms inrymma 8 verk.  Vin-

denergin är mellan 7,5-7,9 m/s på 140 m höjd enligt vindkarteringen. Se Figur 1 och Figur 2 nedan. Det 

finns flera mindre områden utpekade för vindkraft som bolaget inte bedömt som intressanta. 

Aneby kommun har ett utpekat område nr 3.  Området bedöms inom delen som ligger utanför riksin-

tresse framtida järnväg inrymma 7 verk. Vindenergin är mellan 7,5-8,0 m/s på 140 m höjd enligt vind-

karteringen. Se Figur 1 och Figur 2 nedan Det finns flera andra utpekade områden för vindkraft men 

dessa ligger inom riksintresse för framtida järnväg vilket gör att Bolaget inte ser dessa som intressanta.  

Nässjö kommun har ett utpekat område norr om Solberga, vilket inte bedöms inrymma tillräckligt 

många verk och därmed inte är intressant för Bolaget.  

 

Figur 1. Karta lokaliseringsutredning Lyckåsprojektet.  

Tranås kommun har inte pekat ut några områden för vindkraft i sin plan.  

Gislaveds kommun har inte pekat ut några områden för vindkraft i sin plan utan pekat ut var man inte 

vill ha vindkraft. Bolaget har även haft ett projekt i norra delen av kommunen benämnt Tranhult som 

Bolaget behövde lägga ner pga bedömd påverkan på rovfåglar. Bolaget har därmed inte funnit några 

områden i Gislaveds kommun.   

Vaggeryds kommun har några utpekade områden (utställningshandlingar, ÖP:n inte antagen ännu) 

dock ligger alla dessa inom antingen försvarets MSA område enligt 3 kap 9 § MB eller och inom riks-

intresse framtida järnväg varpå Bolaget inte bedömt dessa som aktuella. 
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Eksjö kommun har tre mycket små områden nere i söder, vilka inte är intressanta för bolaget. De 

större två områdena i nordöstra delen norr om Hult är upptagna av Vattenfalls projekt Bruzaholm som 

är under tillståndsprövning.  

Ulricehamns kommun har 3 områden som inte är upptagna. Dock har de i sin översiktsplan begräns-

ning i att verken inte får vara mer än 170 meter. Vilket gör att Bolaget inte ser dessa områden som in-

tressanta.  

Ödeshögs kommun har inte pekat ut några områden för vindkraft i sin plan utan pekat ut var man inte 

vill ha vindkraft. 

 

Figur 2. Alternativa lokaliseringar i förhållande till vindkarteringen.  

 

 

3. PRELIMINÄR TIDPLAN 

Hösten-Vintern 2018 Samrådsförfarande med remissinstanser 

Januari 2019  Samrådsförfarande med myndigheter  

Februari 2019 Samrådsförfarande med särskilt berörda och allmänheten 
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Maj 2019 Kompletterande samrådsförfarande avseende alternativ lokalisering 

Juli 2019 Ansökan om ändrad verksamhet lämnas in till Miljöprövningsdelegat-

ionen 

 

4. SYNPUNKTER 

Skriftliga synpunkter på projektet kan skickas till emelie.johansson@renew-way.se eller till: Renew 

Consulting & Construction, Åkarevägen 11 A, 311 32 Falkenberg och skall vara oss tillhanda senast 

den 23 maj 2019. 

 

5. 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   

 

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

