VÄLKOMNA

SAMRÅD ENLIGT MIL JÖBALKEN
HEJ!
Stena Renewable AB har erhållit tillstånd att
uppföra 11 vindkraftverk i Horshaga och 9
vindkraftverk i Älmedal. Tillstånden medger

kommer också att läggas upp på hemsidan.
Möjligheten finns även att få informationen
per post, kontakta i så fall oss enligt
kontaktuppgifterna nedan.

att vindkraftverken har en totalhöjd om 200
m. Stena utreder nu möjligheten att höja
vindkraftverkens totalhöjd till maximalt

VILL DU LÄMNA SYNPUNKTER?

250 m, i syfte att optimera områdenas

Samrådsyttranden ska vara WSP tillhanda

vindpotential.

senast måndagen den 11 februari 2019.
Vi önskar i första hand att du skickar ditt

Detta samråd sker inom ramen för

yttrande skriftligen till oss, via e-post eller

ansökan om ändringstillstånd. Då parkerna

vanligt brev. Detta för att vi på ett så sakligt

redan innehar miljötillstånd syftar

och korrekt sätt som möjligt ska kunna

samrådsmaterialet endast till att belysa

redovisa inkomna synpunkter och information.

skillnaderna som uppstår vid en höjning av
vindkrafverken till maximalt 250 m.

OBS! Med anledning av att samrådsunderlaget
revideras förlängs yttrandetiden med två veckor.
Sista datum för yttrande är 25 februari 2019.

FRÅGA OSS
På plats i lokalen finns representanter från
Stena Renewable med konsulter från WSP
Svergie AB. Vi svarar gärna på de funderingar
ni har avseende projekten.

Märk ditt yttrande med vilket projekt som
avses; “Samråd Horshaga” eller “Samråd
Älmedal”. Gäller ditt yttrande båda projekten
märker du ditt yttrande med båda namnen
och skickar enligt kontaktuppgifterna nedan.

Vi bjuder på fika under kvällen. Ta gärna en
kopp kaffe eller te och en bulle medan du
tittar dig omkring.

K O N TA K T U P P G I F T E R
Kontaktperson:
Åsa Lindbom, WSP

SAMRÅDSUNDERLAG
Ta gärna med ett exemplar av
samrådshandlingarna hem. De finns även att
tillgå via webben (www.stenarenewable.com)
under filken “Vindparker” och “Projekt under
utveckling”.
Materialet som visas på utställningen

E-post:
asa.lindbom@wsp.com
Postadress:
Miljömanagement, WSP Sverige AB
Box 13033
402 51 GÖTEBORG

STENA RENEWABLE AB
OM BOLAGET

STENA RENEWABLE AB
Stena Renewable AB förvaltar, projekterar och
bygger vindparker för ett långsiktigt ägande.
Sedan 2018 ägs bolaget av tre delägare; Stena
Adactum AB, AMF Pensionsförsäkringar AB
och Kommunal Lanspensjonskasse gjensidige
forsikringsselskap (KLP).
Stena Renewable har en lång erfarenhet av
att driva vindparker och har haft vindkraftverk
i drift sedan 2006. Bolaget driver idag totalt
96 vindkraftverk och under 2019 kommer
ytterligare 19 vindkraftverk att byggas.
Totalt producerar Stena Renewables vindparker
ca 600 GWh. En produktion som motsvarar
behovet av all hushållsel i en stad med 260 000
invånare, vilket är lika stort som Malmö stad.
De reducerade utsläppen av koldioxid motsvarar
över 250 000 bilar årligen eller 5 % av den totala
bilparken i Sverige.
Stena Renewable fokuserar främst på att
projektera, bygga och driva vindparker i södra
delen av Sverige med anledning av
»» Mindre nedisning
»» Enklare och billigare elanslutning
»» Lägre tariffkostnader
»» Närhet till serviceorganisationer
»» Lägre transportkostnader
»» Underskott av produktion i prisområde 3 och 4
»» Geografisk närhet underlättar lokal närvaro

TILLSTÅNDSPROCESSEN
ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

VA D Ä R E TT Ä N D R I N G S T I L L S T Å N D?
Efter att en verksamhetsutövare har erhållit
ett miljötillstånd går det att ansöka om och
genomföra ändringar av verksamheten,
förutsatt att ändringarna inte är betydande
eller att villkoren för verksamheten överskrids.
För att kunna genomföra ändringarna måste
dock verksamhetsutövaren ansöka om
ändringstillstånd. Det innebär alltså inte att
Stena söker ett nytt tillstånd för parkerna

tillståndsprövande myndighet som i aktuellt fall
är Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Kalmar
län.
Efter eventuella kompletteringar av ansökan om
ändringstillstånd kommer ansökan att kungöras.
I samband med kungörelsen finns möjligheter
att lämna synpunkter på ansökan till MPD.
Därefter fattar MPD ett beslut om beviljat eller
avslaget ändringstillstånd.

utan endast en ändring av befintligt tilltsånd.
Det befintliga tillståndet ligger till grund för
ändringstillståndet.

GÄLLANDE TILLSTÅND FÖR
ÄLMEDAL OCH HORSHAGA
Stena har beviljats tillstånd att uppföra 9
vindkraftverk i Älmedal och 11 vindkraftverk
i Horshaga. Tillståndet medger en maximal
totalhöjd om 200 m.

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND
Detta samråd genomförs inom ramen för
ansökan om ändringstillstånd. Det som
Stena samråder om avser en höjning av
vindkraftverken från gällande 200 m till
maximalt 250 m. Samråd sker med markägare,
närboende, myndigheter,
föreningar och organisationer samt genom
annonsering i lokaltidningar.
Efter genomfört samråd kommer en ansökan
om ändringstillstånd att upprättas och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som uppstår
till följd av ändringen. Ansökan lämnas in till

Samråd

Möjlighet att lämna synpunkter på
projektet

Ansökan lämnas in
Ev. komplettering
Kungörelse

Möjlighet att lämna synpunkter på
projektet

Beslut om tillstånd

ENERGIPOLITIK
SVERIGES ELPRODUKTION

100 % F Ö R N Y B A R T

ämnen. Elproduktionen i Sverige är nästan

I arbetet för ett hållbart energisystem har
Sverige kommit långt, även om många
utmaningar återstår. Regeringens mål är att
Sverige ska nå 100 % förnybart år 2040.
Energimyndighetens bedömning är att minst
60 TWh ny vindkraft kommer att behövas. En

uteslutande fossilfri i form av vattenkraft,
kärnkraft, biobränslebaserad kraft och vindkraft.
Kärnkraftens andel innebär dock att en
betydande andel elproduktion inte är förnybar.

V I N D K R A F T E N S M I L J Ö N Y T TA

utbyggnad av vindkraften är nödvändig för att nå

Med hänsyn till att den svenska elmarknaden är

de politiska målen.

integrerad med övriga nordiska länder och länder
utanför Norden är förbundna med den nordiska

Elanvändningen i Sverige står för en tredjedel

elmarknaden, innebär det att en ökad andel

av landets totala energianvändning. År 2017

vindkraft kan ersätta fossileldad elkraft i andra

uppgick den svenska elproduktionen till ca 160

länder. Vindkraft bidrar således till att uppfylla

TWh som var fördelad på produktionsslagen

flera av de svenska nationella miljömålen så som

enlig diagrammet nedan. Vindkraften stod

“Begränsad klimatpåverkan”, “Frisk luft”, “Bara

för 11 % av den totala elproduktionen, vilket

naturlig försurning” och “Ingen övergödning”.

motsvara 17,6 TWh. I slutet av år 2017 fanns
det 3 331 st vindkraftverk installerade (varav 82

Ett vindkraftverk är normalt i drift vid

havsbaserade) med en sammanlagd effekt om ca

vindhastigheter på ca 4-25 m/s. Vid högre

6611 MW.

vindhastigheter stängs verket automatiskt
av för att minska det mekaniska slitaget. Ett

Konventionell
värmekraft
9,4 %

modernt landbaserat vindkraftverk producerar
el mellan 80-90 % av årets timmar och har

Solkraft
0,1 %

Vattenkraft
40,3 %

under 6-9 månader i drift producerat lika mycket
energi som krävs för tillverkningen av verket.
Om den energi som krävs för tillverkning,
Kärnkraft
39,3 %

byggnation, drift och nedmontering summeras
motsvarar det ca 1 % av den totala energin som
verket producerar under sin livslängd. Dagens

Vindkraft
11 %
Konventionell värmekraft

Solkraft

vindkraftverk har en livslängd på 25-30 år och
kan därefter monteras ned och marken kan till
Kärnkraft

Vindkraft

Vattenkraft

stora delar återställas.

Studier visar att el producerad med hjälp av
fossila bränslen medför högre miljökostnader
än el producerad med hjälp av vatten, vind och
solenergi. En viktig fördel med vindkraften är att
den, jämfört med fossileldad kraft, inte medför
utsläpp av miljöfarliga eller klimatpåverkande

1TWh = 1000 GWh = 100 000 MWh = 100 000 000 kWh)

OM VINDKRAFT
LANDSKAPSBILD

S Y N B A R H E T S A N A LY S

V A D Ä R E T T F O T O M O N TA G E ?

Vid etablering av vindkraft i skogslandskap är

Ett fotomontage visar hur vindkraftverken

det av stor vikt att rotorn hamnar på tillräckligt

kan komma att synas i relation till omgivande

hög höjd ovan trädtopparna för att undvika

terräng och bebyggelse. Ett fotomontage

turbulens och utvinna så hög andel vindenergi

utgår från ett fotografi av det aktuella

som möjligt.

landskapet för att därefter digitalt applicera
vindkraftverket i bilden. Platsen där fotot är

En påverkan på omgivande landskap och

taget koordinatbestäms liksom fotots riktning.

rådande landskapsbild är ofrånkomlig, oavsett

Därefter förs informationen in på en karta. Med

i vilken typ av landskap som etableringringen

hjälp av digitala höjdlinjer placeras verken på

genomförs. Högre vindkraftverk innebär

rätt höjd i terrängen. De aktuella fotomontagen

oundvikligen att vindkraftfverken också

avser vindkraftverk med en totalhöjd om 250 m.

blir desto mer synligare på längre avstånd.
Skogslandskapet upplevs ofta som storskaligt
och den täta vegetationen bidrar till en
rumsindelning av landskapet med relativt få och
korta utblickar med begränsad sikt. Generellt
kan därför sägas att skogslandskap har en högre
tålighet för vindkraft i jämförelse med vindkraft i
t.ex. slättlandskap.
En synbarhetsanalys har tagits fram och
beräknats med hjälp av 3D-analysverktyg i
programvaran ArcGIS och med underlag från
Skogsstyrelsen vad gäller höjden på vegetation.
Resultatet visar synbarheten för ögonhöjd 1,5 m
ovan marknivå.
Synbarhetsanalysen redovisar varifrån
vindkraftverken kommer att synas och
hur många vindkraftverk som är synliga.
Synbarhetsanalysen redovisar dock inte hur
väl synliga verken är från de platser de syns.
Därför kompletteras synbarhetsanalysen med
fotomontage från utvalda platser i landskapet.

AT T L Ä S A F O T O M O N TA G E
Vid fotografering eftersträvas 50 mm
brännvidd eftersom det bäst motsvarar ögats
naturliga “brännvidd”, d.v.s. synvinkeln. För
att montagen bäst ska motsvara verkligen
betraktar man dem bäst på lite avstånd. Från
vissa fotopunkter har flera fotografier fogats
samman till s.k. panoramabilder för att visa hela
vyn från punkten och då ändras brännvidden.
Panoramabilden ger ett helhetsintryck för
synbarheten från platsen när man vrider på
huvudet.

OM VINDKRAFT
B Y G G N AT I O N

ANLÄGGNING

»» Inkoppling av anläggning till elnätet.

De olika momenten i byggprojektet följer

»» Drifttagning och provdrift.

varandra, men vissa delar kan göras parallellt
med varandra. Flera aktiviteter är tidsstyrda och
de flesta görs med fördel under sommarhalvåret,
dels för att hålla kostnaderna nere men också för
att kunna säkerställa god kvalitet. I normalfallet
utförs anläggningsfaser i mer eller mindre
samma steg för ett vindkraftprojekt enligt
följande moment:
»» Avverkning av skog för vägar, ytor, elnät och
elektriska anläggningar.
»» Schaktning, avbaning av vägsträckningar och
fundamentsytor.
»» Ev. sprängningsarbeten av berg etc.
»» Grovbrytning av vägar, ytor vid vindkraftverk.
»» Vägar och ytor vid vindkraftverk justeras
med bärlager och slitlager, kabelgrav och
nedläggning av kabel för internt elnät.
»» Fundament, grundgjutning, armering och
gjutning.
»» Vindkraftverk transporteras till området och
monteras.

»» Vindparken över går till driftfas.

OM VINDKRAFT
L JUD

HUR PÅVERKAS L JUDET AV
PLANERAD ÄNDRING?
Ansökan om ändringstillstånd medför ingen
förändring av de bullervillkor som föreskrivs
i gällande tillstånd. Ekvivalent ljudnivå om
maximalt 40 dB(A) vid närliggande fritids- och
bostadshus ska även fortsättningsvis efterlevas.

L JUD FRÅN MODERNA
VINDKRAFTVERK

SPRIDNING AV L JUD
Ljudnivån ökar eller minskar i styrka och takt
med rotorbladens rörelse (amplitudmodulerat).
Ju mer det blåser, desto kraftigare ljud
uppstår från turbinbladens rörelse. Ljudnivån
avtar med avståndet från vindkraftverket.
Ljudets utbredning är också beroende av
meteorologiska förhållanden, markens
vegetation och maskerande ljud i omgivningen.
Naturligt vindbrus från träd och buskar leder

Det ljud som alstras från moderna vindkraftverk

ofta till maskering av vindkraftljudet vid

är i huvudsak ett aerodynamiskt ljud, av

höga vindhastigheter. Om det råder vindstilla

svischande karaktär, som uppkommer av

förhållanden vid marknivån minskar dock

rotorbladens passage genom luften. Det

de maskerande ljuden och vindkraftljudet

aerodynamiska ljudet bestäms av bladspetsens

från turbinbladen kan därför upplevas mer

hastighet, bladformen och luftens turbulens. Det

besvärande vid sådana förhållanden.

aerodynamiska ljudet har blivit mycket lägre
de senaste åren, främst tack vare bättre design
av turbinbladen och att verken blivit högre
och undviker den största turbulensen närmast
marknivå.
Ett vindkraftverks källjud (maskinbuller) uppstår
vid den s.k. nacellen (navet) och varierar med
vilken effekt verket har. Moderna vindkraftverk
har generellt ett mycket lägre källjud jämfört
med äldre modeller.
Upplevelsen av ljud från vindkraft skiljer sig från
person till person. Studier i Sverige visar att
ca 15 % av närboende upplever sig störda vid
ljudnivån 35-40 dB(A). Generellt sett upplevs
ljudet från vindkraft mer störande än t.ex. ljudet
från vägtrafik vid liknande ljudnivåer. Orsakerna
till detta kan vara flera, exempelvis att vindkraft
ofta byggs i områden med låga bakgrundsljud
samt att det handlar om karaktären av ljudet
snarare än ljudnivån.

Illustrationen visar exempel på ljudnivåer i
vardagliga situationer.

OM VINDKRAFT
SKUGGA

SKUGGOR FRÅN VINDKRAFTVERK
Vid soligt och klart väder kan vindkraftverkets
rotor ge upphov till svepande skuggor.
Skuggorna uppfattas på relativt stora avstånd
under kortare perioder (oftast några minuter)
vid tidpunkter då solen står lågt. Skuggorna kan
vara uppfattbara på upp till 1,5 km avstånd, men
med avståndet tunnas skuggorna ut, skärpan
försvinner och skuggorna uppfattas mer som
diffusa ljusförändringar.
För skuggor som uppkommer från vindkraftverk
finns inga fastställa riktvärden. Boverket
rekommenderar dock att den faktiska skuggtiden
inte bör överstiga 8 h per år och 30 minuter per
dag vid närliggande bostäder.

I de villkor som föreskrivs i gällande tillstånd
framgår att den faktiska skuggeffekten inte får
överskrida 8 h per år eller 30 minuter per enskilt
dygn vid ett fritidshus eller bostadshus uteplats.
Vid risk för överskridande ska skuggreglerande
teknik användas.
En högre totalhöjd innebär att några
bostadspunkter exponeras för en högre
skuggbildning jämfört med lägre vindkraftverk.
Genom att utrusta berörda vindkraftverk med
s.k. skuggautomatik säkerställs dock att gällande
villkor kan innehållas. Tekniken innebär att
vindkraftverket tillfälligt stängs av då skuggor
utgör ett problem vid närliggande bostäder.

ÄLMEDAL OCH HORSHAGA
VARFÖR VINDKRAF T HÄR?

R Ä T T P L AT S O C H R Ä T T

§

O M FAT T N I N G
Vi vill att vindkraften ska



omfattning. Vilken plats som
är rätt beror framför allt på
vilket vindklimat som råder
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på platsen, vilka motstående
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intressekonflikter som finns och
om det är möjligt att bygga

etablera vindkraft goda.
Kommunen har också som
målsättning att vara ledande

1

2

   
3

8

9

4

10

  
11
 12


R:\3901\10275194\6_GIS\A_data\Databaser\ÖK_DJ_Älmedal_181128.mxd

vindkraftverken rent fysiskt.

förutsättningarna för att

inom förnybar energiproduktion
och vindkraft. Projektområdena
för Älmedal och Horshaga
sammanfaller med riksintresse

Översi

Teck

byggas på rätt plats och i rätt

I Uppvidinge kommun är

Vindp
Uppv
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Kartan visar projektområdena för Horshaga (t.v.) och Älmedal (t.h.) och den parklayout som har erhållit miljötillstånd. Skuggat område visar riksintresse för vindbruk.

för vindkraft. Riksintressen
är geografiska områden som
utpekats utifrån nationellt

och vegetation, kan undvikas och vindenergin

viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen för

blir därmed mer kraftfull. Med andra ord innebär

vinbruk har säkskilt goda förutsättningar för

detta att ett lämpligt område för vindkraft kan

vindbruk ur ett nationellt perspektiv, för att de

nyttjas betydlig bättre och få ut större effekt per

behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner

producerad enhet utan att markanspråket blir

i samhället och/eller för en landsdels behov av

särskilt mycket större.

viss energiproduktion.
Teknikutvecklingen inom vindkraftbranschen
går snabbt framåt; verken blir högre och har
större effekt. En större rotordiameter ökar
vindfångstområdet och en större mängd av
vindenergins rörelse kan omvandlas till el.
En högre navhöjd innebär att den största
vindturbulensen, orsakad av markens terräng

T
P
R

ÄLMEDAL OCH HORSHAGA
VINDPARKERNAS AVGRÄNSNING

V A D O M FAT TA R E N V I N D P A R K ?
En vindpark är vår benämning på en
gruppstation med vindkraftverk samt de

respektive verk, servicebyggnader, montageytor,
kopplingsstationer/kopplingskiosker och

Ett vindkraftverk består av fundament, torn,
maskinhus, rotorblad och transformator.
Transformatorn kan antingen placeras inuti
vindkraftverket eller utgöras av en mindre
byggnad som uppförs på montageytan intill
tornet.
Ett vindkraftverks totalhöjd definieras av
navhöjden i kombination med längden på
rotorbladet, d.v.s. från marknivå och upp till
spetsen på rotorbladet då denna stor lodrät.

Navhöjd/tornhöjd

uppställningsytor

Totalhöjd (=navhöjd + rotordiameter)

väganslutning från allmän väg fram till

et
er
/s
ve
py
t

(s.k. IKN = icke koncessionspliktigt nät),

Nacell/nav/
maskinhus

Ro
to
rd
ia
m

kräver; interna elledningsdragningar

a

följdverksamheter som vindkraftverken

ÄLMEDAL OCH HORSHAGA
ELANSLUTNING OCH HÅRDGJORDA YTOR

ELANSLUTNING

VÄGAR OCH ANDRA HÅRDGJORDA

Vindparkerna Älmedal och Horshaga utgör

YTOR

en del av det s.k. Uppvidingeklustret som är

En ansökan om ändringstillstånd innebär inte

beroende av att en större nätanslutning kommer

att några nya eller förändrade vägdragningar

till stånd mot Svenska Kraftnäts station i Nybro.

kommer att krävas. Men eventuellt kan

E.ON, som innehar områdeskoncession i detta

dimensionerna för vägar, uppställningsytor

område, driver sedan flera år tillbaka arbetet

och montageytor komma att ökas något,

med att projektera och söka linjekoncession

vilket innebär ett något större markanspråk

för de ledningar som behövs för att ansluta

än vad nuvarande tillstånd omfattar. Slutlig

berörda vindparker. Den 130 kV luftledning

placering av vindkraftverken och nödvändig

som ska anlsuta vindparkerna Älmedal och

infrastruktur kommer att ske i samråd med

Horshaga fick under slutet av 2018 koncession

tillsynsmyndigheten.

av Energimarknadsinspektionen, men har
överklagats till Mark- och miljödomstolen. En

Normalt krävs en vägbredd om ca 5 m (med

bedömning är att linjekoncessionen kommer

ytterligare breddning i kurvor när så krävs).

vinna laga kraft under andra halvan av 2019.

Om slänter och kabelgrav räknas in uppgår
vägbredden till ca 6-8 m. Vägkroppens tjocklek

Därtill kommer en detaljprojekterings- och

beror på markens bärighet. Växttäcket och de

byggnationstid av kraftledningen om ca två

jordmassor som tas bort i samband med ny-

år, varför Stena i dagsläget bedömer att en

och ombyggnation av vägar ska återföras till

vindkraftetablering tidigast kan ske under 2022.

vägbanken så att slänterna åter kan bli beväxta.

Vägbredd inkl. diken och avverkningsytor, ca 10-15 m

Vägbäddens bredd inkl. slänter och kabelgrav, ca 6-8 m

Kabelgrav

ÄLMEDAL

VARFÖR ÄNDRINGEN?

§

HÖGRE VERK GER
EN STÖRRE ANDEL
FÖRNYBAR EL



Älmedal är beläget ca två
kilometer väster om Åseda.



Miljötillståndet vann laga kraft

1



2





3

4

den 12 april 2018 och omfattar
9 tillståndsgivna verk med
en maximal totalhöjd om 200



8

m. Beviljat tillstånd medger
koordinatsatta placeringar av
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flyttmån om 100 m, under

11



12

förutsättning att villkoren för ljud
och skugga innehålls.
Tillstånd meddelades ej för verk
5, 6 och 7, varför numreringen
av verken på kartunderlagen

Detal

Tec

Projektområdet för Vindpark

vindkraftverken, men med en

Vind
Upp

endast redovisar verken 1, 2, 3,
4, 8, 9, 10, 11 och 12. Tillståndet
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meter
1 000

Kartan visar projektområdet för vindpark Älmedal och den tillståndsgivna parklayouten som ligger till grund för ansökan om ändringstillstånd.

har ännu inte tagits i anspråk.
Den planerade ändringen

Produktionen räcker till elförbrukningen för ca 37

omfattar en höjning av verken på tillståndsgivna

600 villor (med en förbrukning på ca 5 500 kWh

koordinater - således kvarstår de tillståndsgivna

per villa och år).

vindkraftverkens positioner och flyttmån.
En högre totalhöjd ökar elkraftsproduktionen
betydligt per verk och per år. Ett modernt
vindkraftverk med en installerad effekt om 5,4
MW på 200 m totalhöjd förväntas producera ca
15 000-18 500 MWh per verk och år. Samma
modell på 250 m totalhöjd förväntas producera
ca 20 000-23 000 MWh per verk och år.
Vindparken i Älmedal, med 9 vindkraftverk,
bedöms således vid en höjning av totalhöjden
generera upp till ca 207 000 MWh per år.

HORSHAGA

VARFÖR ÄNDRINGEN?

§

HÖGRE VERK GER
EN STÖRRE ANDEL
FÖRNYBAR EL



Horshaga är beläget ca sex km
från Åseda.Miljötillståndet vann



laga kraft den 2 mars 2016 och

1



omfattar 11 tillståndsgivna verk

2




med en maximal totalhöjd om

4



3



5



6

200 m. Beviljat tillstånd medger



8

7



9

koordinatsatta placeringar
av vindkraftverken, med en

ljud och skugga innehålls.
Tillstånd meddelades ej för
verk 11, varför numreringen
av verken på kartunderlagen
endast redovisar verken 1,
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förutsättning att villkoren för

Detalj

Tec

Projektområdet för Vindpark

flyttmån om 100 m, under

Vind
Uppv

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12.
Tillståndet har ännu inte tagits i



10

12

0

500

meter
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Kartan visar projektområdet för Horshaga och den tillståndsgivna parklayout som
ligger till grund för ansökan om ändringstillstånd.

anspråk.
generera upp till ca 253 000 MWh per år.
Den planerade ändringen omfattar en höjning av

Produktionen räcker till elförbrukningen för ca 46

verken på tillståndsgivna koordinater - således

000 villor (med en förbrukning på ca 5 500 kWh

kvarstår de tillståndsgivna vindkraftverkens

per villa och år).

positioner och flyttmån.
En högre totalhöjd ökar elkraftsproduktionen
betydligt per verk och per år. Ett modernt
vindkraftverk med en installerad effekt om 5,4
MW på 200 m totalhöjd förväntas producera ca
15 000-18 500 MWh per verk och år. Samma
modell på 250 m totalhöjd förväntas producera
ca 20 000-23 000 MWh per verk och år.
Vindparken i Horshaga, med 11 vindkraftverk,
bedöms således vid en höjning av totalhöjden

L JUD OCH SKUGGA
Kartan till vänster visar resultatet
Vindpark Älmedal
från genomförda ljudberäkningar.
Uppvidinge kommun
Ansökan om ändringstillstånd medför

§

Ljudkarta

ingen förändring av de bullervillkor
Teckenförklaring
som
föreskrivs i gällande tillstånd.


Tillståndsgiven layout
Ekvivalent ljudnivå om maximalt 40



1



2





3

Ljudkurva 250 m
dB(A) 40
viddBnärliggande
fritids- och
(A)
Ljudkurva 200
bostadshus
skamäven fortsättningsvis
40 dB (A)

efterlevas.

4

Svart streckad linje redovisar
resultatet av värdet 40 dB(A) från
8



ljudberäkning där vindkraftverken

9



Vindpark Älmedal
Uppvidinge kommun

har en totalhöjd om 250 m. Blå linje

10

redovisar resultatet av värdet 40



Ljudkarta

dB(A) från en ljudberäkning med
Vindpark
Älmedal
totalhöjden
200 m.
Uppvidinge kommun

§

11

Teckenförklaring





Tillståndsgiven layout
Ljudkurva 250 m
40 dB (A)
Ljudkurva 200 m
40 dB (A)

12



0

Kartan till höger redovisar
resultatet från genomförda

Skuggkarta

Teckenförklaring



1



2



skuggberäkningar. Ansökan om
ändringstillstånd medför ingen



förändring av de skuggvillkor som
föreskrivs i gällande tillstånd

8

3





Här har en beräkning av den

meter
1 000

500

§

9



T
Skug
0
8
Skug
0
8

11
12



1



2



3



4

Skala 1:20 000har
från Växjö. I beräkningen
Datum: 2019-01-15
Utskriftsformat: A3

inte tagits hänsyn till befintlig



vegetation eller andra hinder

8



9



10

Älmedal_Ljudkarta_DJ_190115
så som exempelvis
byggnader,

använts. I detta fall överskattas
alltså antalet skuggtimmar i
beräkningen. I beräkningen
har hänsyn tagits till vindens
fördelning över året samt
vindkraftverkens beräknade
drifttid.

Skugg



10

sannolika skuggtiden har

endast terrängkurvor har

Vindp
Uppv

Teck



genomförts med solstatistik

Tillståndsgiven layout
Skala 1:20 000
Datum:
Skugglinjer Utskriftsformat:
250 2019-01-15
m A3
0 h skuggtid per år
8 h sannolik skuggtid per år
Skugglinjer 200 m
Älmedal_Ljudkarta_DJ_190115
0 h skuggtid per år
8 h sannolik skuggtid per år

4
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Skala 1:30 000
Datum: 2019-01-11
Utskriftsformat: A3

11
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L JUD OCH SKUGGA

Kartan till vänster visar resultatet
Vindpark Horshaga
från genomförda ljudberäkningar.
Uppvidinge kommun
Ansökan om ändringstillstånd medför

§

Ljudkarta

ingen förändring av de bullervillkor
Teckenförklaring
som
föreskrivs i gällande tillstånd.


Tillståndsgiven layout
Ekvivalent ljudnivå om maximalt 40


Ljudkurva 250 m
dB(A) 40
viddBnärliggande
fritids- och
(A)
Ljudkurva 200
bostadshus
skamäven fortsättningsvis
40 dB (A)

1



2




4



3



5





Svart streckad linje redovisar

7



8

resultatet av värdet 40 dB(A) från

9

ljudberäkning där vindkraftverken
har en totalhöjd om 250 m. Blå linje
redovisar resultatet av värdet 40

10

dB(A) från en ljudberäkning med

§

Ljudkarta



Teckenförklaring

totalhöjden
200 m.
Vindpark
Horshaga
Uppvidinge kommun

12



Tillståndsgiven layout
Ljudkurva 250 m
40 dB (A)
Ljudkurva 200 m
40 dB (A)



0

Kartan till höger redovisar



resultatet från genomförda

2



ändringstillstånd medför ingen

3



4











Här har en beräkning av den

meter
1 000

500

§

5

6

förändring av de skuggvillkor som
föreskrivs i gällande tillstånd

Tillståndsgiven
layout
Skala 1:20 000
Datum: 2019-01-15
SkugglinjerUtskriftsformat:
250 m A3
0 h skuggtid per år
8 h sannolik skuggtid per år
Skugglinjer 200 m
Horshaga_Ljudkarta_DJ_190115
0 h skuggtid per år
8 h sannolik skuggtid per år

1



skuggberäkningar. Ansökan om

8

7



9

12



1



2



Datum: 2019-01-15
Utskriftsformat: A3

inte tagits hänsyn till befintlig

3



4





har hänsyn tagits till vindens
fördelning över året samt
vindkraftverkens beräknade
drifttid.





Älmedal_Ljudkarta_DJ_190115
så som exempelvis
byggnader,


0

500

5

6

vegetation eller andra hinder

beräkningen. I beräkningen

T
Skug
0
8
Skug
0
8

10

Skala 1:20 000har
från Växjö. I beräkningen

alltså antalet skuggtimmar i

Skugg



genomförts med solstatistik

använts. I detta fall överskattas

Vindp
Uppv

Teck

sannolika skuggtiden har

endast terrängkurvor har

Skuggkarta

Teckenförklaring
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§

Vindpark Älmedal
Uppvidinge kommun

efterlevas.

6
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HORSHAGA

1 000



8
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9
Skala 1:30 000
Datum: 2019-01-11
Utskriftsformat: A3
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ÄLMEDAL

S Y N B A R H E T S A N A LY S

§

En synbarhetsanalys
har tagits
Vindpark
Älmedal
Uppvidinge
kommun
fram och beräknats med hjälp av
Siktanalys

3D-analysverktyg i programvaran
ArcGIS
och
med
underlag
från
Teckenförklaring

Skogsstyrelsen
 Förespråkad parklayout vad gäller höjden
Antal synliga verk, totalhöjd 250m

på vegetation.
Resultatet visar
0
1-2
synbarheten
för ögonhöjd 1,5 m
3-4

ovan 5marknivå.
-6
7-8









9

Synbarhetsanalysen redovisar
varifrån vindkraftverken kommer





att synas och hur många



vindkraftverk som är synliga.



Synbarhetsanalysen redovisar
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dock inte hur väl synliga verken
är från de platser de syns. Därför
kompletteras synbarhetsanalysen
med fotomontage från utvalda
platser i landskapet.
Skala 1:40 000
Datum: 2018-12-12
Utskriftsformat: A3

Synbarhetsanalys med verk 250 m
0

400

800

1 200

1 600

meter
2 000

MKB Sikt SRE ÄL ver1 EvF 181212

§

Vindparkens synlighet varierar
med terrängen och skymmande

Vindpark Älmedal
som mest synliga från öppna
Uppvidinge kommun

vegetation. Vindkraftverken är

Vindp
Uppvi

Siktana

Tecken

landskapsrum, där siktlinjerna



är längre, så som t.ex. sjöar och
Siktanalys

Antal sy

myrar.
Teckenförklaring



Förespråkad parklayout









Antal synliga verk, totalhöjd 250m
0





1-2




3-4



7-8
9
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Synbarhetsanalys med verk 200 m
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MKB Sik

S Y N B A R H E T S A N A LY S

§

En synbarhetsanalys
har tagits
Vindpark
Horshaga
Uppvidinge
kommun
fram och beräknats med hjälp av
Siktanalys

3D-analysverktyg i programvaran
ArcGIS
och
med
underlag
från
Teckenförklaring

Skogsstyrelsen
 Förespråkad parklayout vad gäller höjden
Antal synliga verk, totalhöjd 250m

på vegetation.
Resultatet visar
0
1-2
synbarheten
för ögonhöjd 1,5 m
3-4

ovan 5marknivå.
-6
7-8




9 - 10

Synbarhetsanalysen
redovisar
11












varifrån vindkraftverken kommer



att synas och hur många



vindkraftverk som är synliga.
Synbarhetsanalysen redovisar
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dock inte hur väl synliga verken
är från de platser de syns. Därför
kompletteras synbarhetsanalysen
med fotomontage från utvalda
platser i landskapet.
Skala 1:40 000
Datum: 2018-12-13
Utskriftsformat: A3

Synbarhetsanalys med verk 250 m
0

400

800

1 200

1 600

meter
2 000

MKB Sikt SRE HO ver1 EvF 181213

§

Vindparkens synlighet varierar
med terrängen och skymmande
vegetation. Vindkraftverken är
som mest synliga från öppna

Vindpark
Horshaga
landskapsrum, där siktlinjerna
Uppvidinge
kommun
är längre, så som t.ex. sjöar och

Vindp
Uppvi

Siktana

Tecken



Antal sy

myrar.
Siktanalys
Teckenförklaring






Antal synliga verk, totalhöjd 200m







Förespråkad parklayout






0
1-2





3-4



5-6
7-8
9 - 10
11
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Synbarhetsanalys med verk 200 m
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ÄLMEDAL OCH HORSHAGA
K U M U L AT I V A E F F E K T E R

VAD INNEBÄR
E N K U M U L AT I V





EFFEKT?

§







   





 
  


 
  

Lemnhult

Kumulativa effekter
uppstår när en eller




  
 
Horshaga 


varandra och tillsammans
kan påverka omgivande
miljö. I vindkraftens

ljud- och skuggspridning
samt en ökad
landskapsbildpåverkan.
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vindkraftetableringar

kan bestå av en ökad

Älmedal



  






  
 
 
   

 



Berg
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4 800

meter
6 000

Positiva kumulativa

2,4 km. Med hänsyn till att planerad ändring

effekter kan också uppstå i form av

utgår från tillståndsgivna parklayouter ska

samordningsvinster gällande t.ex. elanslutning

villkoren för ljud och skugga innehållas, oavsett

och transport av material. I aktuellt fall är en

vilken totalhöjd vindkraftverken har. Någon

gemensam investering avseende elanslutning

kumulativ effekt avseende ljud och skugga

av vindkraftetableringar i Uppvidinge kommun

kommer således inte att uppkomma. Däremot

en förutsättning för att vindparkerna ska kunna

kommer kumulativa effekter uppstå avseende

komma till stånd. Kartan visar de projekt som

landskapsbildspåverkan. En synbarhetsanalys

Stena Renewable utvecklar i området.

har därför tagits fram för att visa var en
kumulativ påverkan är som störst avseende

För att ljud och skuggor från två eller flera

Le

Tv

Pr

Tvinnesheda

andra närliggande

negativ miljöpåverkan







   
   
 
 







fall pratar man om

kumulativ effekt med

Til

Pr

är lokaliserade nära

kumulativa effekter. En

Närlig
Stena

Tecken

flera verksamheter

som kan bidra till

Vindp
Uppv

landskapsbilden.

vindkraftetableringar ska inverka på varandra
krävs ett inbördes avstånd om högst 1-2 km.

I Uppvidinge kommun och i omgivande

Kumulativa effekter är beroende av omgivande

kommuner projekteras flera

terräng och hur långa siktlinjer som finns.

vindkraftetableringar. I vilket projektskede

Projektområdena för Horshaga och Älmedal

vindkraftetableringarna befinner sig i kommer

ligger ca 560 m från varandra. Avståndet mellan

att utredas och analyseras närmare i kommande

närmaste vindkraftverken uppgår dock till ca

miljökonsekvensbeskrivning.

K U M U L AT I V A E F F E K T E R

§

En synbarhetsanalys har tagits
Vindpark Horshaga
fram
och beräknats
Uppvidinge
kommunmed hjälp av
3D-analysverktyg
i programvaran
Siktanalys
Kumulativa effekter

ArcGIS och med underlag från
Teckenförklaring

Skogsstyrelsen vad gäller höjden


Förespråkad parklayout Horshaga

på vegetation.
Resultatet
visar
Älmedal
 Förespråkad parklayout
Antal synliga verk, totalhöjd 250m

synbarheten
för ögonhöjd 1,5 m
0
1-2
ovan marknivå.
3-5
6-8


 
 




9 - 11
Synbarhetsanalysen
redovisar



varifrån vindkraftverken från
12 - 14





15 - 17

såväl Horshaga
som Älmedal
18 - 20
kommer att synas och hur många
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vindkraftverk som är synliga.
Synbarhetsanalysen redovisar
dock inte hur väl synliga verken

§

är från de platser de syns. Därför

Vindpark Älmedal
Uppvidinge kommun

kompletteras synbarhetsanalysen

Siktanalys
Kumulativa effekter

platser i landskapet. Fotomontage

med fotomontage från utvalda
Skala 1:100 000
Datum: 2018-12-14
Utskriftsformat: A3

med kumulativa effekter kommer

Teckenförklaringmed verk 250 m
Synbarhetsanalys



Förespråkad parklayout Horshaga



Förespråkad parklayout Älmedal
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att tas fram i vidare arbete.
MKB Sikt Kum ÖK SRE HO ver1 EvF 181214

§

Antal synliga verk, totalhöjd 250m
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ÄLMEDAL OCH HORSHAGA






Skala 1:40 000
Datum: 2018-12-13
Utskriftsformat: A3
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