ÄLMEDAL

F O T O M O N TA G E F R Å N Ä L M E D A L

§

Här presenteras två fotomontage från fotopunkten
Älmedal; det översta påvisar vindkraftverk med en
totalhöjd om 250 m och det undre påvisar vindkraftverk
med en totalhöjd om 200 m.

Med anledning av en felinställning i mjukvaran när fotomontagen
genererades stämmer inte höjdskillnaderna mellan de
två jämförande montagen, vilket uppmärksammades på
samrådsutställnigen 22/1. Viktigt att lyfta i sammanhanget
är dock att fotomontaget som påvisar totalhöjden 250 m är
korrekt - vilket är den höjd som ändringen och samrådet avser.
Fotomontagen som skulle påvisa totalhöjden 200 m har däremot
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olyckligtvis genererats felaktigt i en totalhöjd om 239 m - varför
skillnaderna mellan montagen är små. Vi ber om ursäkt för vårt
misstag och arbetar just nu med att ta fram nya fotomontage
som kommer att kompletteras samrådsmaterialet.
Med anledning av den felaktiga informationen förlängs
yttrandetiden med två veckor. Nytt datum för sista dag att lämna
in sitt yttrande är den 25 februari 2019.

Fotomontage med verk 250 m

Fotomontage med verk 200 m

Fotopun

Teckenf
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OBS! Verken som påvisar totalhöjden om 200 m är
baserade på uppgifter och bilder som verkstillverkare har
tillhandahållit mjukvaran WindPRO, som är det program
som används för att göra fotomontagen. Verken som
påvisar totalhöjden om 250 m är fiktiva, d.v.s. inte
baserade på faktiska data och utseende av verken. Därav
uppfattas turbinerna lite klumpigare och vitare med
fiktiva verk.

Vindpa
Uppvid

KORREK HÖJD

FELAKTIG HÖJD
Vi arbetar på att ta fram ett nytt inom kort

ÄLMEDAL

F O T O M O N TA G E F R Å N G Ö L J H U LT

§

Här presenteras två fotomontage från fotopunkten
Göljhult; det översta påvisar vindkraftverk med en
totalhöjd om 250 m och det undre påvisar vindkraftverk
med en totalhöjd om 200 m.

Med anledning av en felinställning i mjukvaran när fotomontagen
genererades stämmer inte höjdskillnaderna mellan de
två jämförande montagen, vilket uppmärksammades på
samrådsutställnigen 22/1. Viktigt att lyfta i sammanhanget
är dock att fotomontaget som påvisar totalhöjden 250 m är
korrekt - vilket är den höjd som ändringen och samrådet avser.
Fotomontagen som skulle påvisa totalhöjden 200 m har däremot
olyckligtvis genererats felaktigt i en totalhöjd om 239 m - varför
skillnaderna mellan montagen är små. Vi ber om ursäkt för vårt
misstag och arbetar just nu med att ta fram nya fotomontage
som kommer att kompletteras samrådsmaterialet.

Fotomontage med verk 250 m

Fotomontage med verk 200 m

Fotopun

Teckenf
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OBS! Verken som påvisar totalhöjden om 200 m är
baserade på uppgifter och bilder som verkstillverkare har
tillhandahållit mjukvaran WindPRO, som är det program
som används för att göra fotomontagen. Verken som
påvisar totalhöjden om 250 m är fiktiva, d.v.s. inte
baserade på faktiska data och utseende av verken. Därav
uppfattas turbinerna lite klumpigare och vitare med
fiktiva verk.
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Med anledning av den felaktiga informationen förlängs
yttrandetiden med två veckor. Nytt datum för sista dag att lämna
in sitt yttrande är den 25 februari 2019.

KORREKT HÖJD

FELAKTIG HÖJD
Vi arbetar på att ta fram ett nytt inom kort

HORSHAGA

F O T O M O N TA G E F R Å N H O R S H A G A

§

Här presenteras två fotomontage från fotopunkten
Horshaga; det översta påvisar vindkraftverk med en
totalhöjd om 250 m och det undre påvisar vindkraftverk
med en totalhöjd om 200 m.



genererades stämmer inte höjdskillnaderna mellan de
två jämförande montagen, vilket uppmärksammades på
samrådsutställnigen 22/1. Viktigt att lyfta i sammanhanget
är dock att fotomontaget som påvisar totalhöjden 250 m är
korrekt - vilket är den höjd som ändringen och samrådet avser.
Fotomontagen som skulle påvisa totalhöjden 200 m har däremot
olyckligtvis genererats felaktigt i en totalhöjd om 239 m - varför
skillnaderna mellan montagen är små. Vi ber om ursäkt för vårt
misstag och arbetar just nu med att ta fram nya fotomontage
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Med anledning av en felinställning i mjukvaran när fotomontagen
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Med anledning av den felaktiga informationen förlängs
yttrandetiden med två veckor. Nytt datum för sista dag att lämna
in sitt yttrande är den 25 februari 2019.

som kommer att kompletteras samrådsmaterialet.

Fotomontage med verk 250 m

Fotomontage med verk 200 m

Fotopun

Tecken
!
.

OBS! Verken som påvisar totalhöjden om 200 m är
baserade på uppgifter och bilder som verkstillverkare har
tillhandahållit mjukvaran WindPRO, som är det program
som används för att göra fotomontagen. Verken som
påvisar totalhöjden om 250 m är fiktiva, d.v.s. inte
baserade på faktiska data och utseende av verken. Därav
uppfattas turbinerna lite klumpigare och vitare med
fiktiva verk.

Vindpa
Uppvid

KORREKT HÖJD

FELAKTIG HÖJD
Vi arbetar på att ta fram ett nytt inom kort

HORSHAGA

F O T O M O N TA G E F R Å N B O E S TA D

§

Här presenteras två fotomontage från fotopunkten
Boestad; det översta påvisar vindkraftverk med en
totalhöjd om 250 m och det undre påvisar vindkraftverk



med en totalhöjd om 200 m.
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tillhandahållit mjukvaran WindPRO, som är det program

baserade på faktiska data och utseende av verken. Därav
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Med anledning av en felinställning i
mjukvaran när fotomontagen genererades
stämmer inte höjdskillnaderna mellan
de två jämförande montagen, vilket
uppmärksammades på samrådsutställnigen
22/1. Viktigt att lyfta i sammanhanget
är dock att fotomontaget som påvisar
totalhöjden 250 m är korrekt - vilket är
den höjd som ändringen och samrådet
avser. Fotomontagen som skulle påvisa
totalhöjden 200 m har däremot olyckligtvis
genererats felaktigt i en totalhöjd om 239
m - varför skillnaderna mellan montagen
är små. Vi ber om ursäkt för vårt misstag
och arbetar just nu med att ta fram nya
fotomontage som kommer att kompletteras
samrådsmaterialet.
Med anledning av den felaktiga
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påvisar totalhöjden om 250 m är fiktiva, d.v.s. inte

Vindpar
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Fotomontage med verk 250 m

informationen förlängs yttrandetiden med
två veckor. Nytt datum för sista dag att
lämna in sitt yttrande är den 25 februari
2019.

FELAKTIG HÖJD
Vi arbetar på att ta fram ett nytt inom kort

Fotomontage med verk 200 m
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HORSHAGA

F O T O M O N TA G E F R Å N Ö S J Ö N

§

Här presenteras två fotomontage från fotopunkten
Ösjön; det översta påvisar vindkraftverk med
en totalhöjd om 250 m och det undre påvisar
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OBS! Verken som påvisar totalhöjden om 200 m är
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baserade på uppgifter och bilder som verkstillverkare
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har tillhandahållit mjukvaran WindPRO, som är det
program som används för att göra fotomontagen.
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och vitare med fiktiva verk.
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verken. Därav uppfattas turbinerna lite klumpigare
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d.v.s. inte baserade på faktiska data och utseende av

Fotopunkter

Teckenförklaring

vindkraftverk med en totalhöjd om 200 m.

Verken som påvisar totalhöjden om 250 m är fiktiva,

Vindpark Hors
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Horsh

KORREKT HÖJD

FELAKTIG HÖJD
Vi arbetar på att ta fram ett nytt inom kort

Fotomontage med verk 250 m

Fotomontage med verk 200 m

