VINDKRAFT-GRUPPEN

Miljökonsekvensbeskrivning
Vindparken Lönhult
Eric Paulsson
2016-02-29

Visualisering från Stora Lönhult

Foto: Eric Paulsson

En beskrivning av Vindparken Lönhults påverkan på människor och miljö i parkens
närområde och omgivningar samt en redogörelse för dess miljöbidrag .

Vindkraft-Gruppen

2016-02-29

Innehållsförteckning
1 Icke-teknisk sammanfattning

sid 7

2 Inledning

sid 8

2.1 Allmänt

sid 8

2.2 Syfte

sid 8

2.3 Metod

sid 8

2.4 Tillämpad lagstiftning

sid 10

2.5 Avgränsning

sid 11

3 Beskrivning av verksamheten

sid 12

3.1 Vindparken Lönhults lokalisering

sid 12

3.2 Beskrivning av platsen för Vindparken Lönhult

sid 12

3.3 Projektets och omfattning

sid 13

3.4 Beskrivning av projektet utveckling och bakgrund

sid 14

3.5 Teknisk utformning

sid 14

3.6 Etableringsfasen

sid 18

3.7 Driftfasen

sid 19

3.8 Avvecklingsfasen

sid 20

3.9 Miljömål och Vindparken Lönhults miljöbidrag

sid 20

3.10 Nollalternativet

sid 21

3.11 Alternativ utformning

sid 22

4 Planförutsättningar

sid 26

4.1 Aneby kommuns översiktsplan från 2013

sid 26

4.2 Stort opåverkat område

sid 26

4.3 Sammanfattning

sid 27

5 Angränsande vindkraftprojekt

sid 28

6 Påverkan på landskapsbilden

sid 29

6.1 Landskapskaraktär

sid 29

2

Vindkraft-Gruppen

2016-02-29

6.2 Vindkraftens generella påverkan av landskapsbilden

sid 29

6.3 Karaktärsområden i Aneby kommuns översiktsplan - avsnitt Vindkraft

sid 29

6.4 Vindparken Lönhults påverkan på landskapsbilden

sid 29

6.5 Sammanfattning

sid 33

7 Påverkan genom buller

sid 34

7.1 Inledning

sid 34

7.2 Vindparken Lönhults påverkan genom buller

sid 34

7.3 Utredning av vindskyddade lägen

sid 35

7.4 Sammanfattning

sid 36

8 Påverkan genom skuggor

sid 37

8.1 Inledning

sid 37

8.2 Vindparken Lönhults påverkan genom skuggor

sid 38

8.3 Sammanfattning

sid 38

9 Påverkan på skyddade miljöer och riksintressen

sid 39

9.1 Natura 2000-område och riksintressen för naturvård och kulturmiljövård

sid 39

9.2 Vindparken Lönhults påverkan på skyddade miljöer och riksintressen

sid 39

9.3 Sammanfattning

sid 40

10 Påverkan på naturvärden och hydrologi

sid 41

10.1 Naturvärdesinventering av området

sid 41

10.2 Naturvärden i området

sid 41

10.3 Naturvärdesinventering av vindparkens vägnät och etabl. platser för vinkraftverk

sid 42

10.4 Vindparken Lönhults påverkan på naturvärden

sid 42

10.5 Vindparken Lönhults påverkan på områdets hydrologi

sid 43

10.6 Sammanfattning

sid 43

11 Påverkan på arkeologiska och kulturhistoriska värden

sid 44

11.1 Kulturhistorisk förstudie

sid 44

11.2 Områdets historiska bakgrund

sid 44

11.3 Arkeologisk utredning etapp 1

sid 44

3

Vindkraft-Gruppen

2016-02-29

11.4 Vindparken Lönhults påverkan på arkeologiska värden

sid 44

11.5 Sammanfattning

sid 46

12 Påverkan på friluftslivet

sid 47

12.1 Beskrivning av värdefulla friluftsmiljöer

sid 47

12.2 Vindparken Lömhults påverkan på friluftslivet

sid 47

12.3 Skydds- och kompensationsåtgärder

sid 48

12.4 Sammanfattning

sid 48

13 Påverkan på fåglar och fladdermöss

sid 49

13.1 Vindvals syntesrapport angående påverkan på fåglar och fladdermöss

sid 49

13.2 Vindkraftens påverkan på fåglar

sid 49

13.3 Vindparken Lönhults påverkan på fåglar

sid 50

13.4 Vindkraftens påverkan på fladdermöss

sid 52

13.5 Vindparken Lönhults påverkan på fladdermöss

sid 53

13.6 Sammanfattning

sid 54

14 Tillåtlighet

sid 55

14.1 Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken

sid 55

14.2 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

sid 56

14.3 Sammanfattning

sid 56

15 Redogörelse för samrådsprocessen

sid 57

15.1 Inledande samråd med myndigheter

sid 57

15.2 Utökat samråd med närboende och allmänheten

sid 59

15.3 Samråd med övriga sakägare och remissinstanser

sid 61

15.4 Information och dialog kommunstyrelsen i Aneby kommun

sid 62

15.5 Sammanfattning

sid 62

16. Källhänvisningar

sid 64

4

Vindkraft-Gruppen

2016-02-29

Bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen
A

Placering av vindkraftverk

B

Svea Hovrätt / Mark- och miljööverdomstolens dom M 7168-13 daterad 2014-04-16

C

Redogörelse för säkerhetsrisker samt exempel på skyddsåtgärder och kontroll under driftfasen

D

Alternativ placering:
D1

Förslag till ändrad parklayout (2012-01-25)

D2

Följebrev (2012-02-09)

E

Visualiseringar

F

Bullerberäkningar mm:

G

H

I

K

L

M

F1

Bullerberäkningar: Huvudresultat

F2

Bullerberäkningar: Karta

F3

Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekventa ljud från vindkraftverk

Utredning av bostäder i vindskyddat läge
G1

Rapport, ÅF Infrastructure AB

G2

Bullerberäkningar i Nord2000, Gamesa G136

G3

Bullerberäkningar i Nord2000, Vestas V126

G4

Bullerberäkningar i Nord2000, Nordex N131

Skuggberäkningar:
H1

Skuggberäkningar, Huvudresultat

H2

Skuggberäkningar, Grafisk kalender

Naturvärdesinventeringar
I1

Naturvärdesinventering, Pro Natura

I2

Naturvärdesinventering, Calluna AB

I3

Naturvärdesinventering, karta

Kulturhistoriska och arkeologiska utredningar
K1

Kulturhistorisk förstudie

K2

Arkeologisk utredning etapp 1

Fåglar - utredningar
L1

Fågelrapport, Calluna AB

L2

Kompensationsåtgärder för tjäder

Fladdermusrapport, Calluna AB

5

Vindkraft-Gruppen

N

O

P

Q

R

2016-02-29

Myndighetssamrådet
N1

PowerPoint-presentation

N2

Kompletterande underlag

N3

Protokoll från myndighetssamrådet

N4

Protokoll från samråd med Länsstyrelsen i Östergötland

Utökat samråd med närboende och allmänheten
O1

Samrådshandling

O2

Inbjudningsbrev

O3

Adresslista - utskick till närboende, föreningar, organisationer, intressegemenskaper m.fl.

Yttranden
P1

Yttrande från bröderna Lindgren

P2

Svar på Lindgrens yttrande

Remissvar (Försvaret, LFV)
Q1

Förfrågningsunderlag till Försvaret och LFV

Q2

Remissvar från Försvaret

Q3

Remissvar från Luftfartsverket (LFV)

Remissvar från övriga remissinstanser
R1

Förfrågningsunderlag

R2

Remissvar från Trafikverket

R3

Remissvar från Teracom

R4-7 Remissvar från tele- och mobilteleoperatörer: TeliaSonera, 3GIS, Telenor och Tele2.
R8

Remissvar från MSB

R9

Remissvar från SGI

R10 Remissvar från SGU

6

Vindkraft-Gruppen

2016-02-29

1. Icke-teknisk sammanfattning
Lönhult Vind AB (LVAB) ansöker om miljötillstånd för uppförande och drift av en grupp om 6
vindkraftverk på fastigheterna Stora Lönhult 6:8, Spinkhemmet 2:1 och Brokafall 1:4 i Aneby
kommun, Jönköpings län - nedan benämnd Vindparken Lönhult.
Projektområdet ligger inom ett område som i Aneby kommuns översiktsplan från 2013 är utpekat som
lämpligt för vindkraft.
I projektets planering har teknik och placering valts utifrån målsättningen att effektivt utnyttja den
tillgängliga vindenergin i området samt att dra nytta av den befintliga infrastrukturen i form av
skogsbilvägar och anslutningsvägar samt möjligheten till en kostnadseffektiv nätanslutning av
vindparken.
Stor vikt har också lagts vid att minimera parkens miljöpåverkan, både för boende i vindparkens
närhet och för närmiljön i projektområdet. Detta har gjorts genom att välja verksplaceringar med ett
stort avstånd till närliggande bostäder samt en inplacering i terrängen i direkt anslutning till vägnätet
som minimerar markintrånget.
Vindparken är planerad med 6 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 210 meter. Vindkraftverkens
årliga produktion av förnybar elenergi uppskattas till 60 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 10 000
hushåll.
Då el från vindkraft vanligtvis ersätter fossileldad elproduktion, innebär elproduktionen ett
”miljöbidrag” i form av minskade koldioxidutsläpp med cirka 50 000 ton per år. Produktionen bidrar
också till minskade utsläpp av svaveldioxid och kvävedioxid.
Vindkraftetableringar påverkar vanligtvis landskapsbilden och innebär en störning av miljön för
närboende samt störningsrisker för skyddsvärda miljöer, flora och fauna. Dessa aspekter har
ingående utretts och beaktats för att så långt som möjligt minimera etableringens miljöpåverkan.
Den störning som vindkraftetableringen bidrar till har också vägts mot dess miljönytta och
ekonomiska bidrag till bygden och regionen. Slutsatsen är att vindparkens fördelar med god marginal
överstiger dess nackdelar.
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2. Inledning
2.1 Allmänt
Vindparken Lönhult är lokaliserad i Askeryds församling i Aneby kommun och omfattar sex
vindkraftverk som är placerade på fastigheter som ägs av Sveaskog Förvaltning AB samt på en
angränsande privatägd fastighet.
Vindparken är en vidareutveckling av ett tidigare projekt som initierades under 2009.
Vidareutvecklingen består huvudsakligen i (1) en ny layout med färre verk inplacerade i anslutning till
befintliga vägar samt (2) effektivare verk med större rotordiametrar och högre totalhöjd.
Platsen för vindparkens lokalisering har valts på grund av (1) goda vindförutsättningar, (2) få
motstående intressen, (3) bra förutsättningar för elanslutning, (4) relativt liten påverkan på
människors miljö i vindparkens närhet på grund av stora avstånd till bebyggelse och att (5) området
är utpekat som lämpligt vindbruksområde i Aneby kommuns översiktsplan från 2013.
Projektbolaget Lönhult Vind AB har bildats av Vindkraft-Gruppen som huvudman för Vindparken
Lönhults utveckling. Vindkraft-Gruppen är ett partnerskap mellan Talenten AB (Finspång) och Vind
Invest GmbH (Zuchwil, Schweiz). Vindkraft-Gruppen bedriver verksamhet inom vindkraftutveckling
sedan 2008 med huvudsaklig förankring i södra Sverige.

2.2 Syfte
Syftet är att så effektivt som möjligt nyttja de goda förutsättningar som lokaliseringen innebär för
produktion av förnybar el genom vindkraft.
Sverige och EU har högt uppsatta mål för att uppnå en klimatneutral energianvändning inom samtliga
samhällsområden. Inte minst inom transportsektorn planeras en övergång från fossila bränslen till
klimatneutrala drivmedel där elanvändning kommer att utgöra en allt större andel av den totala
energimixen.
Sverige är indelat i fyra elområden där Vindparken Lönhult är lokaliserd inom elområde 3. Inom
elområde 3 är elförbrukning störst jämfört med de övriga elområdena, bland annat på grund av att
storstadsområdena Stockholm och Göteborg finns inom elområdet. All idag tillgänglig
kärnkraftproducerad el är också lokaliserad inom detta elområde. Inför kärnkraftens avveckling är
sålunda behovet stort av att utveckla ny elproduktion inom elområde 3.
Vindparken Lönhult kommer också att bidra till att Aneby kommun kommer att uppnå ett av sina
miljömål i 2013 års översiktsplan avseende begränsad klimatpåverkan fram till 2025 - "All energi som
används inom kommunen ska komma från förnybara energikällor."

2.3 Metod
Den redovisning som gjorts avseende vindparkens påverkan på människor och miljön i stort är
baserad på ett relativt omfattande utredningsmaterial. Utredningsmaterialet är huvudsakligen
inhämtat och baserat på följande underlag: (1) redan tillgänglig kunskap baserat på tidigare rapporter
och tidigare utförda inventeringar, databaser som fornsök, artdatabanken m.fl., (2) fältinventeringar
som är knutna till det aktuella projektet, (3) databaserade modellberäkningar i olika
projekteringsprogram som WindPRO m.fl., (4) inhämtade bedömningar och utlåtanden från experter.
Den påverkan som specifikt utretts omfattas av: (1) påverkan på människors miljö vilket omfattat (a)
bullerpåverkan, (b) skuggpåverkan, (c) påverkan på landskapsbilden och (d) påverkan på friluftslivet;
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(2) påverkan på naturvärden; (3) påverkan på arkeologiska och kulturhistoriska värden; (4) påverkan
på fåglar och fladdermöss.

Påverkan på människors miljö
För att utreda påverkan på människors miljö (bullerpåverkan, skuggpåverkan, påverkan på
landskapsbilden mm) har huvudsakligen projekteringsprogrammet WindPRO (1) använts.
Databaserade modellberäkningar har gjorts för bullerpåverkan och skuggberäkningar vid närliggande
bostäder.
Visualiseringar från ett flertal fotopunkter har tagits fram i WindPRO-modulen FOTOMONTAGE.
Underlagen har tagits fram av Vindkraft-Gruppen och Talenten AB (Eric Paulsson).
Ljudberäkningar, i samband med utredning av bostäder i vindskyddat läge, har utförts av ÅFInfrastructure AB (Paul Appelqvist), Stockholm (16). Beräkningarna är utförda i
beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.4 (2) och beräkningsstandarden Nord2000.

Påverkan på naturvärden
En naturvärdesinventering genomfördes 2005 av Sveaskogs marker vilka också är projektområde för
Verk 1-5. Inventeringen genomfördes av ProNatura (3) (Tomas Fasth, Bilaga I 1).
Under 2015 genomförde Calluna AB (4) en avgränsad naturvärdesinventering utmed vindparkens
vägnät (30 meter på vardera sidan) och av vindkraftverkens etableringsplatser (100 meters radie).
Inventeringen utfördes i SIS:s standard "Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NIV) genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning" (Bilaga I 2).

Påverkan på arkeologiska och kulturhistoriska värden
En kulturhistorisk förstudie av vindparkens projektområde genomfördes under 2015 av VindkraftGruppen (Eric Paulsson) (Bilaga K1). Förstudien är baserad på tillgängligt material i form av
historiska kartor från Lantmäteriet (8) och Riksantikvarieämbetets registrerade lämningar (9)
Under 2015 genomfördes också en arkeologisk utredning etapp 1 av vindparkens vägnät och
vindkraftverkens etableringsplatser (Bilaga K2). Inventeringen utfördes av Arkeologerna, Statens
historiska museer (10). Utredningen inleddes med en kart- och arkivstudie.

Påverkan på fladdermöss
Under 2014 genomförde Calluna en omfattande fladdermusinventering och utredning av
projektområdet och dess omgivningar (Bilaga M). Fältinventeringen genomfördes under juli, augusti
och september och kan indelas i momenten rekognoscering, inventering och rapportering / analys.
Som hjälpmedel i inventeringen användes autoboxar och manuell ultraljudsdetektor. 28 platser
inventerades i området med hjälp av inspelningsutrustning under 64 nätter, och 14 platser med
manuell utrustning under sommarinventeringen. Totalt övervakades området med autoboxar i 672
timmar.

Påverkan på fåglar
Under 2015, från mitten av februari till och med juni 2015, genomförde Calluna en fågelinventering av
projektområdet och dess omgivningar (Bilaga L1). Inventeringens fokus lades på de fågelarter som
kan vara känsliga för vindkraft och har utförts som en kombination av linje- och punkttaxering.
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Linjetaxeringen har genomförts längs de vägar som finns i området och vägarnas omgivande terräng.
Punkttaxeringen har genomförts på specifika platser utmed den inventerade sträckan samt på platser
som bedömts som intressanta i och runt området som är aktuellt för vindkraft. Inventeringen omfattar
cirka 75 timmars fältbesök.

2.4 Tillämpad lagstiftning
Miljökonsekvensbeskrivning, miljöbalkens 6 kap och 3 §
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet med miljöbalkens 6 kap. och 3 §.
Detta innebär att den ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som den
planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på människor och miljön (djur, växter, mark,
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö), samt verksamhetens effekt på hushållningen med
material, råvaror och energi. Den ska också möjliggöra en samlad bedömning av dess effekter på
människors hälsa och miljön.

Samrådsprocessen, miljöbalkens 6 kap. och 4 §
För en planerad verksamhet som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken, ska
samråd ske med länsstyrelser, kommuner, tillsynsmyndighet, övriga statliga myndigheter,
organisationer, allmänheten och enskilda som antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Hushållning med mark- och vattenområden, miljöbalkens 3 kap. och 1 §
Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Hänsyn - kunskapskravet, miljöbalkens 2 kap och 2 §
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Hänsyn - försiktighetsåtgärder och bästa teknik, miljöbalkens 2 kap. och 3 §
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa
möjliga teknik.

Hänsyn - resurshushållning, miljöbalkens 2 kap. och 5 §
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt
utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor
användas.
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Val av plats, miljöbalkens 2 kap. och 6 §
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.

Rimlighetsavvägning, miljöbalkens 2 kap. och 7 §
Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla
dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Ansvar för skadad miljö, miljöbalkens 2 kap. och 8 §
Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller
olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i
den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap.

2.5 Avgränsning
Den verksamhet och de åtgärder som tillståndsansökan avser och miljökonsekvensbeskrivningen
beskriver avgränsas till:


Uppförande och drift av sex vindkraftverk med en totalhöjd på 210 meter, vilket inkluderar
transporter av verken och tillhörande komponenter, löpande service under vindparkens drifttid
samt eventuellt byte av större och mindre komponenter och annat förbrukningsmaterial.



Anläggning av vindkraftverkens etableringsytor och fundament samt anläggning av ny väg till
Verk 6.



Anpassning av befintligt vägnät som omfattar förstärkning, breddning, rätning av vägarna
samt anpassning av tillfarter mm.



Anslutning av vindkraftverken till det överliggande elnätet via elkabel som anläggs i marken
mellan nätstationen och vindkraftverken samt anläggning av tillhörande kopplingsstationer
och liknande anläggningar.



Avveckling av vindparken vid drifttidens slut vilket omfattar demontering och bortforsling av
vindkraftverken samt återställande av marken på etableringsplatsen för respektive verk.
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3. Beskrivning av verksamheten
3.1 Vindparken Lönhults lokalisering
Vindparken Lönhult är lokaliserad i Askeryds församling i det sydöstra hörnet av Aneby kommun,
cirka två kilometer väster om länsgränsen till Östergötlands län och Ydre kommun och cirka en
kilometer norr om gränsen till Eksjö kommun, på fastigheterna Stora Lönhult 6:8, Spinkhemmet 2:1
(ägs av Sveaskog) och Brokafall 1:4.

Bild 1. Vindparken Lönhults lokalisering är markerad med en röd ring på kartan

3.2 Beskrivning av platsen för Vindparken Lönhult
Landskapet i projektområdets omgivningar utgörs av ett till stora delar kuperat skogslandskap med
sjöar av varierande storlek insprängda i terrängen. Projektområdet för Verk 1-5 är lokaliserat på den
höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning väster om sjön Västra Lägern med markhöjder på
mellan 280 - 310 meter över havet. Området karaktäriseras huvudsakligen av produktionsskog som
befinner sig i olika tillväxt- och avverkningsfaser.
Öster om projektområdet vid Västra Lägern ligger gårdarna Måletorpet och Breviken samt torpet
Spinkhemmet. Väster om projektområdet, utmed vägen från Eksjövägen mot Stora- och Lilla Lönhult
och Djupadal, ligger spridd bebyggelse i form av byar, gårdar och enstaka bostadshus med
tillhörande odlingsmark.
Verk 6 ligger cirka två kilometer väster om Verken 1-5 och är placerat i ett skogsområde knappt en
kilometer öster om gården Brokafall. Avståndet till gården Spelhester i sydväst är cirka en kilometer
och till byn Stora Lönhult i öst drygt en kilometer.
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Terrängkarta: Vindkraftverken i Vindparken Lönhult är markerade med röda trianglar

3.3 Projektets omfattning
Vindparken Lönhult omfattar sex vindkraftverk med en total effekt på cirka 18-30 MW motsvarande
cirka 3-5 MW per verk och en totalhöjd på maximalt 210 meter. Slutlig effekt, rotordiameter och
navhöjd för vindkraftverken bestäms i samband med verkens upphandling.
Vindkraftverkens placering planeras på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 (Verk 1-4), Spinkhemmet 2:1
(Verk 5) och Brokafall 1:4 (Verk 6). Fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Spinkhemmet 2:1 ägs av
Sveaskog Förvaltnings AB emedan Brokafall 1:4 är en privatägd fastighet (Bilaga A).
Det befintliga nätet av skogsbilvägar i området kommer för Verk 1-5 att utgöra vindparkens
transportsystem, såväl i etableringsfasen som i driftfasen. Vägarna kommer att kompletteras med
anläggning av etableringsplatser i anslutning till de enskilda vindkraftverken samt förstärkas, breddas
och rätas vid behov.

Generalvägens anslutning till Väg 134 mot Eksjö. Tillfartsväg för Verk 1-5.
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Väganslutningen till vindparken sker via Väg 134 som går mellan Eksjö och Kisa/Österbymo, för Verk
1-5 via Generalvägen på Sveaskogs mark och för Verk 6 via den landsväg som går från Vinkeltomta
mot Stora Lönhult.

3.4 Beskrivning av projektets utveckling och bakgrund
Vindparken Lönhult påbörjades 2011 som ett bygglovs- och anmälningsärende som omfattade 6
vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. I den överprövningsprocess som följde fastslog Markoch miljööverdomstolen i en dom 2014 behovet av ytterligare utredningar av påverkan på fåglar och
fladdermöss (Bilaga B).
Lönhult Vind AB valde, i samband med att dessa utredningar genomfördes, att också genomföra en
omfattande omstrukturering av projektet med bland annat ändrad projektlayout och högre
vindkraftverk. Huvudsakliga orsaker till detta var den teknikutveckling som skett i branschen sedan
projektet ursprungligen initierades samt den minskade lönsamhetsmarginalen i produktionen av
vindel på grund av sjunkande elpriser.
Förändringarna innebär att den planerade verksamheten nu är tillståndspliktig i stället för som tidigare
anmälningspliktig.

Kartan till höger visar layouten på det tidigare projektet och kartan till vänster visar den nuvarande
layouten.

3.5 Teknisk utformning
Vindkraftverk
Vindkraftverken planeras med en högsta totalhöjd av 210 meter, vilken uppnås när något av
rotorbladen pekar rakt upp. De nedan redovisade buller- och skuggberäkningarna är baserade på
vindkraftverket Gamesa G136 med en ljudemission (källjud) på 107,2 dB(A). Visualiseringarna är
baserade på vindkraftverket Nordex N131 med en rotordiameter på 131 meter och en navhöjd på
144,5 meter.
Vindkraftverkens rotordiameter, navhöjd och effekt har ännu inte lagts fast, eftersom dessa måste
optimeras med hänsyn till resultatet från lokala vindmätningar samt utbudet av vindkraftverk på
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marknaden vid tidpunkten för vindkraftverkens upphandling. Lönhult Vind AB poängterar därför vikten
av denna flexibilitet i ett beviljat tillstånd.

Lantmäteriets fastighetskarta: Vindparken Lönhults layout med 6 vindkraftverk med tillhörande
vägnät. Nyanläggning av väg till Verk 6 är markerad blå.

Vägar och uppställningsplatser
För Verk 1-5 används vägnätet på Sveaskogs mark där Generalvägen ansluter till Väg 134 och blir
tillfarten till den delen av vindparken. För Verk 6 används landsvägen från Vinkeltomta mot Stora
Lönhult som tillfartsväg vilken också ansluter till Väg 134 vid Vinkeltomta. Vägen är allmän väg som
handhas av Vägverket. Landsvägen kan i sitt nuvarande skick användas för ändamålet utan någon
anpassning avseende bärighet, bredd eller kurvradier och backkrön. För sträckan från landsvägen
fram till Verk 6 används och anpassas skogsvägen mot nätstationen från vilken ny väg anläggs sista
sträckan fram till verket. Då den nyanlagda vägen passerar en mindre våtmark vidtas speciella
åtgärder i form av anläggning av vägtrummor och dylikt, för att så långt som möjligt bevara området
och ekosystemet i sitt nuvarande skick.
De befintliga vägarna på Sveaskogs mark anpassas vid behov avseende bredd, bärighet, radien på
kurvor och backkrön mm för att möjliggöra transporter av rotorblad och torndelar i samband med
vindparkens etablering.
Om anpassningar och justeringar av vägar påverkar flödande vatten såsom bäckar och dylikt ska
även här vägtrummor anläggas för att inte hindra vattnets naturliga flöde i terrängen. Nyanläggningen
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av vägtrummor är i dessa fall en anmälningspliktig vattenverksamhet och kommer i så fall att anmälas
till Länsstyrelsens vattenenhet.
Vid vindkraftverkens uppställningsplatser kommer markförstärkta ytor att anläggas. Ytorna omfattar
verkens uppställning med fundament samt plats för rotorns montage och hjälpkranar vid verkens
uppsättning. Ytornas storlek och utformning är beroende av valet av vindkraftverk och utförs enligt
leverantörens kravspecifikation på bärighet och mått.
Enligt bilden nedan, som visar etableringsplatsen för vindkraftverket Siemens SWT-2.3-113, krävs en
markförstärkt yta för etableringskranen (q1) med storleken 20 x 40 meter och för hjälpkranar (q2) med
6 x 30 meter. Övriga ytor (q3 - q5) utgörs av temporärt markförstärkta ytor. Bilden anger enbart ett
exempel på etableringsytor för ett vindkraftverk.

Bild 5. Exempel på uppställningsplats för Siemensverket SWT-2.3- 113 (q1-yta för montagekran, q2yta för hjälpkran, q3-yta för rotormontage, q4-stödytor för kranmontage, q5-upplägg för rotorblad).

Grundläggning
Valet av grundläggningsätt baseras på markens förutsättningar. Två typer av fundament kan
användas vid grundläggning av vindkraftverk - gravitationsfundament och bergsförankrade
fundament. Gravitationsfundament utförs i platsgjuten armerad betong och fungerar som en motvikt
till de vindkrafter verket utsätts för. Fundamentet anläggs så att dess ovansida är i ungefärlig nivå
med omgivande markyta. Det bergsförankrade fundamentet anläggs genom att betong gjuts direkt på
bergets yta och fundamentet förankras med bult i berget. Valet av den typ av fundament som kommer
att användas avgörs av den geotekniska undersökningen som kommer att genomföras innan verken
byggs. I samband med de geotekniska undersökningarna kontrolleras också markens
grundvattennivå.

Nätanslutning
E.ON har under 2012 anlagt en nätstation i anslutning till den kraftledning som korsar området i nordsydlig riktning. Lönhult Vind AB har sedan vindkraftprojektets initiering fört en dialog med E.ON för att
säkerställa möjligheten till vindparkens nätanslutning. Enligt E.ON har den aktuella nätstationen
tillräcklig effektkapacitet förVindparken Lönhults nätanslutning.
Vindkraftverken ansluts via markkabel som för verk 1-5 följer det befintliga vägnätet från nätstationen
mot Stora Löhult för att sedan dras vidare in på Sveaskogs vägnät och fram till Verk 1-5 enligt kartan
på nästa sida.
För verk 6 anläggs markkabeln från nätstationen utmed den nya vägdragningen fram till verket. För
nätanslutningen till verk 1-5 anläggs markkabeln på mark för vilken Lönhult Vind AB innehar
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arrendeavtal (Stora Lönhult 6:8 och Spinkhemmet 2:1) förutom tre avstyckade bostadsfastigheter
som markkabeln passerar utmed vägen mot Stora Lönhult. För nätanslutningen till verk 6 nyttjas
enbart mark för vilken arrendeavtal innehas (Brokafall 1:4 och Stora Lönhult 6:8).
Vindparkens nätanslutning kan antingen ske gemensamt för hela parken med en anslutningspunkt
eller individuellt med en anslutnings- och mätpunkt för varje enskilt vindkraftverk.
Den redovisade sträckningen av markkabeln är preliminär och kan delvis förändras i samband med
vindparkens detaljprojektering. I samband med parkens nätanslutning anläggs också en
fiberanslutning och ett internt fibernät för vindparkens driftövervakning.

Redovisning av vindparkens nätanslutning med anslutningspunkt till det överliggande nätet vid
Nätstationen samt vindparkens interna nät (markerat med svart linje).

Hinderbelysning
Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter, vilket är aktuellt för Vindparken Lönhult, ska enligt
Transportstyrelsens föreskrifter, förses med hinderbelysning i form av ett vitt högintensivt blinkande
ljus placerat på verkets turbinhus. Under dager, gryning och skymning ska det högintensiva ljusets
styrka vara 100 000 candela, med möjlighet att under natten sänkas till 2 000 candela.
Då denna typ av hinderbelysning kan vara mera störande för omgivningen än den typ som gäller för
verk upp till 150 meters höjd, finns olika tekniska lösningar samt en pågående teknikutveckling för att
minska hinderljusens omgivningspåverkan. Dels, som nämnts tidigare, kan ljusstyrkan begränsas
nattetid till 2 000 candela, hinderljusen kan också "dimmas ner" till 20 000 candela vid gryning och
skymning. Hinderljusens synbarhet från marken kan avskärmas inom ett avstånd på 5 kilometer i
vindkraftverkens närområde, hinderljusens blinkfrekvens kan även synkroniseras.
Vid tidpunkten för vindparkens byggnation kommer bästa tillgängliga teknik för minimering av
hinderljusens omgivningspåverkan att nyttjas. Detta inom ramen för en försvarbar kostnad enligt
miljöbalkens hänsynsregler om rimlighetsavvägning.
I det tidiga myndighetssamrådet påtalades möjligheten att åskådliggöra hinderljusens
omgivningspåverkan genom en animations- och visualiseringsteknik. Lönhult Vind AB har valt att inte
genomföra detta då vi avser att använda bästa möjliga teknik för att minimera hinderljusens påverkan.
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En minimal och kostnadseffektiv metod som i dag finns tillgänglig är att avskärma hinderljusens
synbarhet från marken inom ett avstånd på 5 kilometer från verken.

3.6 Etableringsfasen
I etableringsfasen kommer markarbeten att utföras och omfattande transporter att ske i
etableringsområdet. Dessa är relaterade till tre olika etapper: (1) markarbeten i samband med
beredning av vindkraftverkens etableringsytor och eventuella anpassningar av befintliga vägar, (2)
byggnationen av fundament och (3) vindkraftverkens uppsättning.

Transportvägar i området är markerade röda. Tillfartsvägar in i området är markerade med röda pilar.
I den första etappen kommer transporterna huvudsakligen bestå av lastbilstransporter med krossat
bergmaterial och bärlagergrus för byggnation av etableringsytor och väganpassningar. I samband
med detta kommer även en trafik av olika entreprenadmaskiner såsom gräv- och schaktmaskiner att
ske. Markarbetena beräknas pågå under tre till fyra månader för verk 1-5 och en till två månad för
verk 6.
Byggnationen av fundament omfattar grävningsarbeten, armering och gjutning. Innan fundamenten är
klara för gjutning utförs omfattande markarbeten och armeringsarbeten vilket innebär transporter av
entreprenadmaskiner och armeringsjärn i området. Vid gjutningen kommer omfattande transporter av
betong att ske in i området. Betongen transporteras med betongbilar från den betongstation där
betongen tillverkas. Då gjutningen av varje fundamenten måste ske under en och samma dag
kommer själva betongtransporterna att genomföras under sex dagar, en dag per fundament.
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Byggnationen av fundament, inklusive markarbeten, armering och gjutning, beräknas att pågå under
tre till fyra månader. Om tekniken med bergsförankrade fundament används minskar mängden
betong avsevärt jämfört med anläggning av gravitationsfundament.
Vid vindkraftverkens uppförande kommer tornsegment, rotorblad och turbinhus mm att transporteras i
området. Tillfälliga upplagsplatser för tornsegment, rotorblad och turbinhus mm kan behöva anordnas
i anslutning till vindparkens vägnät. Även transporter av etableringskranar och mobilkranar kommer
att ske i etableringsfasen. Etableringsfasen beräknas pågå under två till tre månader. Redovisning av
upplagsplatser kommer att ske efter det att vindkraftleverantör utsetts och enligt
vindkraftleverantörens kravspecifikation för detta.

Transportvägar
Alla transporter till projektområdet kommer att ske via Väg 134. För Verk 1-5 kommer vägnätet av
skogsbilvägar på Sveaskogs mark, med tillfart från Väg 134 via Generalvägen, att användas för
interna transporter. För transporter till Verk 6 kommer landsvägen från Vinkeltomta mot Stora Lönhult
att användas. Från landsvägen anpassas och används den skogsväg som ansluter mot nätstationen.
Från nätstationen anläggs ny väg sista sträckningen fram till verket.

Störning för boende samt gällande bullergränsvärden i byggfasen
På grund av vindparkens layout som innebär ett stort avstånd från bostäder till verksplaceringar,
internt vägnät och tillfarter kommer boende i vindparkens närhet att störas minimalt i vindparkens
etableringsfas. Med undantag för Vinkeltomta, vid anslutningsvägen till Verk 6, ligger inga bostäder i
anslutning till de tillfartsvägar som kommer att användas vid vindparkens byggnation. Till närliggande
bostäder hålls ett minimiavstånd på cirka en kilometer både för parkens vägnät så väl som till verkens
placering.
Angående bullerpåverkan under etableringsfasen anger naturvårdsverket (NFS 2004:15) riktlinjer för
buller från byggarbetsplatser. För bostäder utomhus är högsta nivån nattetid 45 dB(A) och högsta
nivån dagtid vardagar 60 dB(A).

3.7 Driftfasen
Driftfasens längd är beroende av vindkraftverkens tekniska och ekonomiska livslängd, som i dag
uppskattas till 25-30 år. Under driftfasen sker en regelbunden och återkommande service och tillsyn
av vindkraftverken vid flera tillfällen per år. Under verkens livslängd kan också mera omfattande
reparationer förekomma såsom byte av större komponenter som generator, växellåda, rotorblad mm.
Servicens omfattning är beroende av vilken typ av verk som byggs - huvudsakligen förekommer två
typer av vindkraftverk, verk med växellåda och direktdrivna verk. För vindkraftverk med växellåda
innebär servicen ett regelbundet byte av olja i växellådan vilket inte förekommer vid ett direktdrivet
verk som saknar växellåda.
Vid den ordinarie servicen och tillsynen används vanliga servicebilar. För mera omfattande
reparationer och byten av större komponenter krävs i regel större montagekranar och mobilkranar.
Verkens drift kommer att fjärrövervakas från en extern driftledningscentral med möjlighet att
kontrollera den tekniska funktionen av verken genom ett antal mätpunkter som övervakar funktionen
hos vitala komponenter i vindkraftverken.
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En mera ingående beskrivning av säkerhetsrisker samt exempel på skyddsåtgärder och kontroll
bifogas som en bilaga till detta avsnitt (Bilaga C). Redogörelsen baseras huvudsakligen på
vindkraftverk från leverantören Siemens.

3.8 Avvecklingsfasen
Efter drifttidens slut kommer vindkraftverken att demonteras och avlägsnas. Demonteringen omfattar
även delar av fundamenten som eventuellt finns ovanför den omgivande marknivån. Elkablar i
marken avlägsnas eller alternativt försluts i båda ändar och lämnas kvar i marken.
Betongfundamenten under mark, anslutningsvägar till verken samt elkablar, om dessa lämnas kvar i
marken, bedöms inte utgöra en framtida miljörisk. I avvecklingsfasen kommer montagekranar och
mobilkranar att användas vid vindkraftverkens demontering samt tungtransporter att ske i samband
med bortforslingen av vindkraftverken. Dessutom kommer entreprenadmaskiner att användas för
återställandet av marken vid verkens etableringsplatser.
För att säkerställa finansieringen av vindparkens avveckling kommer ekonomiska medel att avsättas i
form av bankgaranti alternativt medel avsatta på spärrat konto. Den huvudsakliga kostnaderna i
samband med vindparkens avveckling avser (1) montagekranar för verkens demontering, (2)
transportkostnader för verkens bortforsling samt (3) kostnader för återställande av marken vid
verkens uppställningsplatser. Vid bedömningen av vindparkens totala avvecklingskostnad ska
verkens skrotvärde beaktas och avräknas.

3.9 Miljömål och Vindparken Lönhults miljöbidrag
Svenska miljö- och klimatmål
2009 fastställde riksdagen en planeringsram för vindkraft med målsättningen att uppnå en
elproduktion på 30 TWh till 2020, varav 20 TWh landbaserad, och 10 TWh havsbaserad vindkraft.
På regeringens uppdrag har Naturvårdsverket utarbetat en färdplan för att nå en målvision av ett
Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Visionen omfattar hela Sveriges energisystem
inom vilket omställningen av transportsektorn utgör den största utmaningen. Omställningen av
transportsektorn från fossilbaserade bränslen förutsätter en ökande elanvändning.

EU:s klimatmål för 2030
Under 2014 har EU-kommissionen och Europeiska rådet lagt fast målen att utsläppen av
växthusgaser ska minska med 40% jämfört med 1990 års nivå och att andelen förnybar energi ska
vara minst 27% år 2030.

Aneby kommuns miljömål
Aneby kommun anger som ett av sina miljömål i 2013 års översiktsplan avseende begränsad
klimatpåverkan fram till 2025 - "All energi som används inom kommunen ska komma från förnybara
energikällor."

Vindkraft i energisystemet
I elproduktionen samverkar vindkraften med vattenkraften som är reglerkraft till vindkraften. Detta
innebär att vatten kan sparas i vattenmagasinen när vindkraften producerar el. Både vind- och
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vattenkraften har låga variabla kostnader och ersätter därför annan energiproduktion ”på marginalen”.
Sådan energiproduktion är för närvarande baserad på fossila bränslen med en dominans av kol.

Svensk elproduktion i ett EU-perspektiv
Svensk elproduktion är huvudsakligen klimatneutral även om den i nuläget inte är helt förnybar.
Under de senaste åren har Sverige bidragit till en ökande nettoexport av el som under 2015 uppgick
till 20 TWh. Sverige bidrar på så sätt till att en klimatneutral elförsörjning kommer andra länder till del
inom huvudsakligen NordPools (12) elhandelsområde men även Tyskland, Polen, Holland och
Storbritannien.

Vindparken Lönhults miljöbidrag
Vindparken Lönhult beräknas årligen producera 60 GWh (60 miljoner kilowattimmar) förnybar el. Om
hela produktionen ersätter fossilbaserad elproduktion innebär det en årlig utsläppsminskning med
cirka 51 000 ton koldioxid. Till detta kommer också minskade utsläpp av svaveldioxid (cirka 22 ton)
och kvävedioxid (cirka 156 ton).
Ägarbolagen till kärnkraftanläggningarna vid Oskarshamn och Ringhals har aviserat att fyra
kärnkraftverk ska stängas ner till 2020, vilket motsvarar en ungefärlig årlig elproduktion på 20 TWh.
Detta aktualiserar behovet av ersatt elproduktion inom elområde 3, inom vilket de aktuella
kärnkraftverken är lokaliserade såväl som Vindparken Lönhult.

3.10 Nollalternativet
Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk byggs inom det tänkta området.
På den positiva sidan innebär detta att de närboende i området och dess omgivningar slipper den
ökade påverkan av buller, skuggor samt påverkan av landskapsbilden som Vindparken Lönhult bidrar
till. De boende i närområdet slipper också de störningar som byggfasen kommer att innebära i form
av omfattande transporter och markarbeten i närområdet.
På den negativa sidan innebär nollalternativet att regionen och Aneby kommun går miste om en
produktion av förnybar el på upp till 60 GWh per år. Detta innebär, i sin tur, att man förlorar
möjligheten att bidra till minskade utsläpp av koldioxid med upp till cirka 51 000 ton per år förutom
betydande mängder av svaveldioxid, kvävedioxid och andra föroreningar. Utsläppsmängden är
baserade på sceneriet att vindparkens hela elproduktion ersätter fossilbaserad elproduktion.
Dessutom går regionen miste om investeringar på SEK 230-240 miljoner som genererar
arbetstillfällen både på kort- och lång sikt. Om vindparken inte byggs innebär det att det lokala och
regionala näringslivets samt markägare går miste om värdefulla intäktsmöjligheter.
För Aneby kommun innebär nollalternativet uteblivna skatteintäkter, dels från uteblivna arbetstillfällen
och dels från uteblivna arrendeintäkter för markägarna.

Markhushållning
För den framtida markanvändningen skulle nollalternativet innebära att den markåtgång som
vindparken kommer att nyttja, i stället med största sannolikhet kommer att användas för skogsbruk.
Vindparkens markanvändning begränsar sig huvudsakligen till vindkraftverkens etableringsytor, ny
vägdragning fram till Verk 6 och eventuell markåtgång för breddning och rätning av befintliga vägar.
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Nollalternativets markanvändning skulle i jämförelse innebära en stor misshushållning med den
tillgängliga marken.

3.11 Alternativ utformning
Alternativ placering på samma plats
Det föregående vindkraftprojektet, som beskrivs under punkten 2.4, är i sig en alternativ placering till
den nuvarande layouten av Vindparken Lönhult.
Ytterligare två placeringsalternativ på samma plats har utvärderats. De två alternativen enligt kartorna
nedan togs fram som ett samrådsunderlag för att försöka nå en kompromisslösning med ägarna till
Måletorpet 1:1 i samband med ett överklagande av bygglovet som beviljades för den ursprungliga
vindparken 2012-12-28.

Alternativa placeringar till den vindpark som beviljades bygglov 2012-12-28. Alternativ-1 till vänster
och Alternativ-2 till höger
De alternativa layouterna utarbetades med målsättningen att minimera eller helt eliminera
bullerintrånget på Måletorpet 1:1 (Bilaga D). De ändringar som föreslogs jämfört med den
ursprungliga layouten var att öka avstånden mellan verken och Måletorpet 1:1 samt att öka avståndet
mellan verken genom att det södra verket i den ursprungliga layouten flyttas till fastigheten Bötteryd
1:24 som ligger söder om Väg 134. Genom dessa åtgärder minskade bullernivåerna vid Måletorpet
1:1. Arrendeavtal för vindkraft har tecknats med ägarna till fastigheten Bötteryd 1:24 på vilken det
södra verket förslogs att placeras.

Utvärdering av placeringsalternativen
Huvudmålsättningen med alternativen var att minska vindkraftprojektets negativa påverkan vid
fastigheten Måletorpet 1:1 och bostaden Breviken där man var orolig för störningar från vindkraften,
och på så sätt nå fram till en ömsesidig överenskommelse. Andra positiva aspekter av alternativen

22

Vindkraft-Gruppen

2016-02-29

var att avståndet mellan verken ökades vilket minskade parkförlusterna. Negativa aspekter var att
flera av verken flyttades till lägre markhöjder vilket försämrade vindläget.
Förslaget som innebar en placering av ett verk på Bötteryd 1:24 möttes av protester från ägaren till
bostadshusen vid Hesterslid, vilka ligger 1,6 kilometer öster om den planerade verksplaceringen.
Placeringsförslagen ledde inte heller vidare till en fortsatt dialog eller överenskommelse med de
berörda parterna. En utvärdering av placeringsalternativen resulterade i att nackdelarna övervägde
fördelarna, varför det inte fanns någon anledningen att fortsätta utveckla dessa alternativa layouter.

Alternativ lokalisering av vindparken
Även en alternativ placering av vindparken har utretts. Den alternativa placeringen omfattar fem
vindkraftverk lokaliserade i Eksjö kommun cirka 5 kilometer söder om vindparkens nuvarande
placering. Den alternativa placeringens fördel är högre markhöjder med cirka 20 meter (306 - 320
meter över havet) vilket sannolikt bidrar till något bättre vindförhållande jämfört med den nuvarande
placeringen. Vid tidpunkten för den alternativa placeringens utredning fanns ingen vindkraftplan
utarbetad i kommunen varför placeringsförslaget inte stod i konflikt med en sådan.

Alternativ placering för Vindparken Lönhult i Eksjö kommun cirka 5 kilometer söder om den
nuvarande placeringen.

Påverkan på närboende
I jämförelse med den nuvarande placeringen och layouten innebär den alternativa placeringen mindre
avstånd till bostäder vilket bidrar till en större negativ påverkan hos berörda närboende. Dessutom
innebär detta en mindre flexibilitet vid valet av vindkraftverk samt möjligtvis att behov av viss
effektstrypning av verken.
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Påverkan på landskapsbilden, skyddade miljöer och fauna
Landskapet och landskapsbilden har sannolikt en större känslighet för påverkan av vindkraftverk på
grund av sin småskaliga mosaikartade karaktär jämfört med den nuvarande placeringen. Inte minst
riskerar etableringen att bidra till en negativ landskapspåverkan vid naturreservatet
Skurugata/Skuruhatt. Dessutom utgör landskapskaraktären med en blandning av öppet
odlingslandskap och skogslandskap en attraktivare biotop för bland annat fladdermusfaunan.

Övriga nackdelar för placeringen
I jämförelse med den nuvarande placeringen krävs en omfattande nyetablering av vägar,
uppställningsplatser mm till vindkraftverken. Då inget befintligt vägnät finns tillgängligt behöver 2,6 till
3,0 kilometer ny väg anläggas. Nätanslutningen kräver också mer omfattande arbeten jämfört med
den nuvarande placeringen.

Ljudberäkning i WindPRO baserat på vindkraftverket Gamesa G136 som har en ljudemission på
107,2 dB(A). Röd linje markerar gränsvärdet 40 dB(A) - gul linje markerar 35 dB(A).
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Ljudberäkning i WindPRO baserat på vindkraftverket Nordex N131 som har en ljudemission på 104,5
dB(A). Röd linje markerar gränsvärdet 40 dB(A) - gul linje markerar 35 dB(A).

Motivation till vald placering och utformning
Den valda placeringen och utformningen har följande fördelar jämfört med alternativen: (1) tillgänglig
infrastruktur i form av vägnät nyttjas optimalt. Med placeringen av verken i direkt anslutning till
vägarna minskar både intrången och kostnaderna för markentreprenaden; (2) Det tillgängliga
vägnätet, utmed vilket inga bostäder är lokaliserade, medför en minimal påverkan på närboende i
framförallt byggskedet men även under driftfasen; (3) Det större avståndet mellan verksplaceringarna,
jämfört med de alternativa utformningarna, möjliggör att effektivare verk med större rotordiameter kan
användas utan att parkförlusterna ökar; (4) I jämförelse med den alternativa lokaliseringen ligger
anslutningspunkten till elnätet i direkt anslutning till vindparken.

Sammanfattning
Alternativa placeringar har utretts både avseende alternativa layouter på samma plats och en
alternativ lokalisering. Den alternativa lokaliseringen medför en större påverkan på närboende samt
en större visuell påverkan i en känslig landskapskaraktär. Den innebär också intrång genom
omfattande markentreprenader vid anläggning av nya vägar mm.
Den valda placeringen och utformningen har ett flertal fördelar jämfört med alternativen. Tillgång till
befintligt vägnät vilket minimerar intrång, negativ påverkan på närboende och medför en
kostnadseffektiv markentreprenad. Optimal lokalisering avseende anslutning till elnätet. En
utformning av layouten som möjliggör byggnation av effektivare verk.
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4. Planförutsättningar
4.1 Aneby kommuns översiktsplan från 2013
Aneby kommun har utarbetat en ny översiktsplan vilken är antagen av kommunfullmäktige 2013 - Ett
gott liv i en hållbar kommun. Till skillnad från den äldre översiktsplanen från 2000 innehåller den nya
översiktsplanen ett avsnitt som behandlar vindkraftetablering i kommunen. Avsnittet om vindkraft
bygger på en översiktlig landskapsanalys som ett konsultföretag genomförde 2011. Kommunen har
för avsikt att utarbeta en vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
På grund av det nuvarande avsnittets tillkomst och bakgrund berörs huvudsakligen vindkraftens
påverkan på landskapsbilden. Ett flertal utredningsområden för vindkraftutbyggnad pekas ut i
översiktsplanen.
Den planerade etableringen Vindparken Lönhult är lokaliserad inom ett av dessa områden.

Översiktsplanens vindkraftsområden är markerade streckade. Vindparken Lönhult är markerad med
blå trianglar.

4.2 Stort opåverkat område
Länsstyrelsen i Jönköpings län gjorde 1997 en utredning om stora opåverkade områden i länet. Den
planerade lokaliseringen av Vindparken Lönhult ligger inom ett utpekat sådant område vilket också
utbreder sig in i grannkommunerna.
Bedömningen av stora opåverkade områden är inte entydig. Miljöbalken föreskriver att stora markoch vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön, ska så långt som möjligt skyddas mot påverkan. Samtidigt föreskriver
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miljöbalken att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med betoning på god hushållning utifrån det allmännas intresse.
Olika kommuner gör också olika bedömning av detta. Aneby kommun har sedan området utpekats av
Länsstyrelsen tillstyrkt flera vindkraftetableringar inom det aktuella området vilket medför att området
inte längre är att bedöma som opåverkat. Man har också i 2013 års översiktsplan utpekat lämpliga
områden för vindkraftutbyggnad inom området.
Av kommunens planering kan man dra slutsatsen att man hellre vill utveckla områdets förutsättningar
och möjligheter. Kommunen gör därmed bedömningen att det inte föreligger en konflikt med
Länsstyrelsens utredning om stora opåverkade områden. Detta bekräftas också i kommunens
översiktsplan under "Värdefull natur" och "Stora opåverkade områden" (sid 30): "Länsstyrelsen i
Jönköpings län föreslog 1997 ett sådant område i Aneby kommun, vilket täckte större delen av
Askeryd socken. Kommunen och de boende har dock upplevt att skyddet har hämmat områdets
utvecklingsmöjligheter. Därför har kommunstyrelsen beslutat att inte ta hänsyn till detta i planeringen."

4.3 Sammanfattning
Vindparken Lönhult är lokaliserad inom ett lämpligt vindkraftsområde enligt Aneby kommuns
översiktsplan. Vindparken är också lokaliserad inom ett stort opåverkat område, vilket är utpekat av
Länsstyrelsen i Jönköpings län baserat på en utredning från 1997. Området som sträcker sig över
flera kommuner bedöms på olika sätt av respektive kommun. Aneby kommun har i sin översiktsplan
från 2013 påpekat att kommunstyrelsen fattat beslut att bortse från detta område i sin fortsatta
planering.
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5. Angränsande vindkraftprojekt
I Vindparken Lönhults omgivning finns flera vindkraftprojekt i varierande storlek och utvecklingsfaser.
Norr om Assjön på cirka 8 kilometers avstånd finns två vindkraftverk vilka byggdes under 2010 (1).
Vid Brokafall på cirka 3 kilometers avstånd beviljades bygglov för två vindkraftverk 2011 och projektet
påbörjades under 2014 (2). Projektutveckling pågår på Bordsjö Egendom för en vindpark med upp till
15 verk. Projektområdet ligger 10-11 kilometer nordnordväst om Vindparken Lönhult (3). I Ydre
kommun nära länsgränsen mot Östergötlands län, 12 - 15 kilometer nordnordost om Vindparken
Lönhult, innehar Tranås Energi ett miljötillstånd för 11 vindkraftverk (4). I Eksjö kommun, 9 kilometer
sydsydost om Vindparken Lönhult, projekterar Vattenfall Vind en vindpark som omfattar cirka 20 verk
benämnd Bruzaholm (5).
Mellan Brokafall Vind AB, huvudman för Brokafallprojektet, och Lönhult Vind AB finns ett avtal med
innebörden att de två verken i Brokafallprojektet utgår i samband med att Vindparken Lönhult erhåller
lagakraftvunnet miljötillstånd. Verken på Brokafall ersätts med Verk 6 i Lindparken Lönhult.

Angränsande vindkraftprojekt: 1 Assjön, 2 Brokafall och 3 Bordsjö (Aneby kommun); 4 Hestra (Ydre
kommun) och 5 Bruzaholm (Eksjö kommun). Vindparken Lönhult är markerad med en blå ellips.

Sammanfattningsvis finns det i Vindparken Lönhults omgivningar ett flertal vindkraftprojekt i
varierande omfattning och utveckling. Då dessa projekt ligger på ett stort avstånd från Vindparken
Lönhults projektområde bidrar de inte till någon kumulativ påverkan i vindparkens närområde
avseende buller, skuggor, påverkan på landskapsbilden eller dylikt. De angränsande projekten har
därför inte integrerats i redovisningen av miljöpåverkan för Vindparken Lönhult.
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6. Påverkan på landskapsbilden
6.1. Landskapskaraktär
Ett landskaps karaktär är en produkt av såväl en naturlig utveckling som av mänskig påverkan. Den
naturliga utvecklingen, som gett upphov till landskapets nuvarande vegetation, har pågått under flera
årtusenden och har påverkats av exempelvis inlandsisen, landhöjningar och klimatförhållanden.
Den mänskliga påverkan av landskapet är resultatet av olika typer av bruk såsom jordbruk, skogsbruk
och djurhållning. Landskapskaraktärer, som främst är en produkt av den naturliga utvecklingen,
benämner vi naturlandskap; landskapskaraktärer, som främst är en produkt av mänsklig påverkan,
benämner vi kulturlandskap.
Värdefulla miljöer av både natur- och kulturlandskap skyddas genom lagstiftning.

6.2 Vindkraftens generella påverkan av landskapsbilden
Moderna vindkraftverk med en totalhöjd på 150 – 210 meter utgör ett påtagligt inslag i
landskapsbilden. Roterbladens rörelse har också en tendens att fånga ögats uppmärksamhet.
Förekomsten av fria siktlinjer är avgörande för ett vindkraftverks påverkan av landskapsbilden. Fria
siktlinjer förutsätter öppna landskapsrum av en viss storlek såsom större skogsgläntor, kalhyggen,
odlingsmark runt gårdar och byar eller sjöar. Olika höjder och utsiktspunkter i landskapet skapar
också fria siktlinje som möjliggör en utblick över landskapet.
I detta sammanhang bör beaktas att förutsättningarna för ett vindkraftverks synbarhet kan förändras
över tiden. Exempelvis kan en skogsavverkning som ger upphov till ett större kalhygge, innebära att
en tidigare skymd vindkraftetablering blir synlig från nya siktlinjer.

6.3 Karaktärsområden i Aneby kommuns översiktsplan - avsnittet Vindkraft
I Aneby kommuns översiktsplan från 2013 och avsnittet Vindkraft har man i bedömningen av
landskapets lämplighet för vindkraft delat in kommunen i landskapstyper och karaktärsområden. De
tre olika landskapstyper som definierats i kommunen är (1) mosaikartat odlingslandskap, (2)
mosaikartat skogslandskap och (3) skogsdominerat landskap.
Känsligast för vindkraft är det mosaikartade odlingslandskapet medan det skogsdominerade
landskapet bedöms som minst känsligt och relativt tåligt för vindkraft. Större sammanhängande
skogsområden präglade av modernt och aktivt skogsbruk är generellt sett tåliga för vindkraft.
Översiktsplanen föreslår vissa hänsynsavstånd och skyddsavstånd. Till bostadsbebyggelse föreslås
ett hänsynsavstånd på minst 600 meter med tanke på Naturvårdsverkets gränsvärde för
bullerpåverkan från vindkraft. Ett skyddsavstånd på minst 1 000 meter bör hållas till sammanhållen
bebyggelse, till områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge och till tätortsnära strövområden.

6.4 Vindparken Lönhults påverkan på landskapsbilden
För att åskådliggöra vindparkens påverkan på landskapsbilden har visualiseringar gjorts från ett stort
antal utblickar i vindparkens omgivningar (Bilaga E). Valet av utblickar har baserats dels på
ambitionen att åskådliggöra den visuella påverkan för vindparkens närboende, och dels att redovisa
parkens landskapspåverkan från andra strategiska platser i omgivningarna. Sådana platser kan
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utgöras av miljöer med öppna landskapsrum och fria siktlinjer, höjder i landskapet som ger fria
utblickar samt skyddsvärda miljöer i vindparkens omgivning. Exempel på sådana miljöer är
Skyttlingebäck, Ägersryd och Redeby (riksintresse för kulturmiljövård), Konungsäng (riksintresse för
naturvård), Stora och Lilla Lönhult (platser med öppna landskapsrum) och Tunarp (platser med fria
utblickar över landskapet).
Från Skyttlingebäck, Ägersryd och Redeby är vindparken idag i inte visuellt synbar på grund av att
den är skymd av skog och vegetation. Visualiseringar från de övriga platserna i vindparkens
omgivningar, från vilka verken är visuellt synbara, ger en god uppfattning av vindparkens påverkan på
landskapsbilden.

Karta som visar fotopunkter från vilka visualiseringar är gjorda (blå trianglar). Fotovinklarna visar de
utblickar och visualiseringar som redovisas nedan.

Tunarp med omgivningar
Tunarp är en större jordbruksfastighet belägen mitt uppe på den höjdrygg som löper utmed Västra
Lägerns östra sida från Arvebo mot Bubbarp. Markhöjderna varierar från ungefär 260 till 280 meter
över havet. Odlingsmarkerna som omger gårdarna Tunarp och Bubbarp skapar två större öppna
landskapsrum som i princip är sammanlänkade till en enhet med en längd av nästan två kilometer
och en bredd av nästan en kilometer. Odlingsmarker av varierande storlek finns också runt andra
gårdar i trakten. Däremellan växer huvudsakligen barrskog i varierande storlek och ålder vilket ger
landskapet en mosaikartad karaktär. Landskapet har en storskalig kupering med en kraftig sluttning
ner mot Västra Lägern.
Från det öppna landskapet runt Tunarp, och Väg 134 som löper mitt på höjdryggen i nord-sydlig
riktning, får man en god utblick över landskapet på västra sidan av sjön och Vindparken Lönhults
lokalisering. Vindparken ligger på ungefär tre kilometers avstånd från Väg 134 och vindkraftverken
kommer att synas relativt tydligt med sin placering på den höjdrygg som löper på västra sidan om
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sjön. På grund av det stora avståndet till vindparken upplevs den inte visuellt dominera
landskapsbilden från Tunarp.

Visualisering från Väg 134 vid Tunarp. Gårdsbyggnaderna syns till vänster i bild.

Konungsäng
Gården Konungsäng och odlingslandskapet som omger gården har gamla anor - gården Konungsäng
är omnämnd edan på 1 300-talet.
Fotopunkten vid Konungsäng ligger två och en halv (Verk 5) till fem kilometer (Verk 1) norr om
Vindparken Lönhult inom ett område av riksintresse för naturvård. Området av riksintresse för
naturvård är gemensamt med Sjöamålen och Bordsjöbäcken. Området runt Konungsäng
karaktäriseras av ett mosaikartat odlingslandskap med ett större delvis sammanhängande område
med jordbruksmark. Odlingslandskapet omges av skogsområden med huvudsakligen barrträd.
Bordsjöbäcken och några mindre sjöar finns i anslutning till området. Terrängen är svagt kuperad
med markhöjder på cirka 235 meter över havet. Söder om Konungsäng tar det skogsområde vid i
vilket vindparken är lokaliserad.

Visualisering från odlingslandskapet vid Konungsäng. Verk 5 ligger på 2,5 kilometers avstånd från
fotopunkten.
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Från det öppna odlingslandskapet vid Konungsäng syns de norra vindkraftverken ganska tydligt i
horisonten - Verk 5 ligger på avståndet 2,6 kilometer från fotopunkten, Verk 4 på 3,3 kilometers
avstånd och Verk 3 på 3,8 kilometers avstånd. Även om verken syns tydligt i horisonten upplevs de
inte dominera landskapsbilden vid Konungsäng.

Lilla och Stora Lönhult
Byarna Lilla och Stora Lönhult ligger utmed vägen som löper i nord-sydlig riktning, väster om och
parallellt med Vindparken Lönhult på cirka en kilometers avstånd från vindparken. Hela området
mellan byarna utgörs av ett gammalt kulturlandskap som bär spår av många sekels bruk. Utmed
landsvägen mellan Lilla och Stora Lönhult ligger ett flertal gårdar och torpställen med omgivande
odlingslandskap i form av åkermark och ängsmark med bitvis ett stort inslag av lövträd.
Terrängen är svagt kuperad med marknivåer runt 300 meter över havet vilket innebär att marknivån
vid dessa platser i stort sett är den samma som vid vindkraftverken och till och med något lägre än
marknivåerna vid Verk 1, 2 och 5.
Runt Lilla Lönhult finns ett mindre landskapsrum som huvudsakligen består av jordbruksmark
omgiven av skogsmark med barrträd. Då det öppna landskapsrummets storlek är begränsat medför
det att de fria siktlinjernas längd är begränsade till högst några hundra meter. Detta medför att
vindkraftverken från denna fotopunkt till ganska stor del skyms av skogen där enbart de tre närmaste
verken är synliga med sina rotorblad över träden. Avståndet till Verk 5 är 1,2 kilometer, till Verk 4, 1,5
kilometer och till Verk 3, 1,7 kilometer.

Visualisering från Lilla Lönhult. Från vänster i bild syns Verk 5, Verk 4 och Verk 3.
Utmed vägen cirka 500 meter norr om Stora Lönhult ligger en större öppen ängsmark på vägens
östra sida. Ängsmarken är det naturvärde som är beskrivet i Pro Naturas inventering från 2005 som
naturvärde 8 - Hagmark/ädellövträd med naturvärdesklass 1. Som framgår av visualiseringen nedan
innehåller hagmarken ett flertal större lövträd.

Hagmark med större ädellövträd vid Hagalund cirka 500 meter norr om Stora Lönhult (St Lönhult-1).
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Siktlinjerna mot vindparken är något längre vid den här platsen än vid Lilla Lönhult. Trots längre fria
siktlinjer är inte vindkraftverken speciellt framträdande i landskapsbilden. Till stor del skyms verken av
de större lövträden i hagmarken. Under sommarhalvåret då träden är lövbeklädda kommer de att
skymmas ytterligare.

Hagmark direkt söder om Stora Lönhult. Verk 3 syns mitt i bilden på en kilometers avstånd (St
Lönhult-2).
Direkt söder om Stora Lönhult fortsätter samma hagmark på östra sidan om vägen. Här ligger skogen
på ett närmare avstånd och skogsbrynet är blandat av lövträd och barrträd. Detta medför att verken
här skyms ytterligare av skogen.
Från den norra fotopunkten vid Stora Lönhult är avståndet till Verk 3 och 4, 1,2 respektive 1,0
kilometer och från dens södra fotopunkten, 1,0 respektive 1,45 kilometer.
Varken vid Lilla eller Stora Lönhult upplevs vindkraftverken som ett dominerande inslag i
landskapsbilden. Fotopunkternas höjdläge som är i nivå med vindkraftverkens bidrar sannolikt till att
verkens begränsade synbarhet i landskapsbilden.

6.5 Sammanfattning
Visualiseringar är redovisade från strategiska platser öster, norr och väster om vindparken, från vilka
vindkraftverken är synliga i landskapsbilden. Från platsen öster om vindparken, vid Tunarp och Väg
134, är landskapet mycket öppet som medger långa fria siktlinjerna mot vindparken vilket medför att
vindkraftverken syns tydligt mot horisonten. Samma gäller vid Konungsäng norr om vindparken.
Vid platserna väster om vindparken, vid Lilla och Stora Lönhult, är siktlinjerna betydligt kortare vilket
medför att mera av vindkraftverken skyms av vegetationen.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att Vindparken Lönhults vindkraftverk ger en påverkan på
landskapsbilden från platser med ett öppet landskap som Tunarp vid Väg 134 och Konungsäng. På
grund av det stora avståndet till vindparken från dessa utblickar (2,5 till 3 kilometer) kan man inte göra
bedömningen att de dominerar landskapsbilden.
Från andra platser i vindparkens omgivningar med begränsade öppna landskapsrum ger vindparken
en mer begränsad eller ingen påverkan alls på landskapsbilden. Exempel på sådana platser är
Vinkeltomta, Måletorpet, Hesterslid, Breviken, Stora och Lilla Lönhult.
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7. Påverkan genom buller
7.1 Inledning
Enligt Naturvårdsverkets rapporter ”Ljud från vindkraftverk” (13) och "Vindkraftens påverkan på
människors intressen" (14) alstrar vindkraftverk ett aerodynamiskt ljud från bladen (ett svischande
ljud) och hos äldre vindkraftverk, ett mekaniskt ljud från främst växellåda, generator och pumpar.
Hos moderna vindkraftverk alstras normalt enbart det aerodynamiska ljudet från bladen. Detta
bestäms i huvudsak av bladspetshastigheten, bladens form och turbulensen i luften. Det
aerodynamiska ljudet har ungefär samma karaktär som naturligt vindbrus och maskeras ofta av det
naturliga vindbruset från träd och buskar.
Ljudutbredningen från vindkraftverk påverkas till stor del av olika meterologiska förhållanden såsom
luftfuktighet, temperaturförhållanden, vindhastighet och vindriktning. Exempelvis kan ljudutbredningen
bli betydligt större en vindstilla sommarkväll med markinversion (temperaturen ökar med höjden)
jämfört med en vädersituation med kraftig vind då vanligtvis vindbruset från omgivande vegetation "tar
över" och maskerar ljudet från vindkraftverk.
Naturvårdsverket anger riktvärdet 40 dB(A) för den ekvivalenta ljudnivån från vindkraftverk som inte
bör överskridas vid bostäder utomhus, där ljudnivån bestäms vid vindhastigheten 8 m/s på 10 meters
höjd över marken. Beräkningen avser den förväntade ljudnivån i vindriktningen. Ljudnivån
"uppströms" vindriktningen är sålunda lägre än de värden som beräkningen ger.
En fråga som uppmärksammats i samband med vindkraft är påverkan av infra- och lågfrekventa ljud
från vindkraftverk. På uppdrag av Naturvårdsverket har Karolinska institutet gjort en
kunskapssammanställning i ämnet benämnd "Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekventa
ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter" (Bilaga F3).
Kunskapssammanställningen lägger fast att vindkraftbuller inom riktvärdet (40 dBA) inte innehåller en
större andel lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras respekive riktvärden. Rapporten
vederlägger också påståendet att infra- och lågfrekventa ljud från vindkraftverk kan ge upphov till
allvarliga hälsoeffekter såsom "vibroakustisk sjukdom" och "vindkraftssyndrom".

7.2 Vindparken Lönhults påverkan genom buller
För Vindparken Lönhult har bullerberäkningar utförts i beräkningsprogrammet WindPRO enligt
Naturvårdsverkets metod "Ljud från vindkraftverk", 2010 (NV dnr 382-6897-07 Rv). I beräkningen har
den kumulativa bullerpåverkan från vindparkens samtliga verk beräknats vid de närliggande
bostäderna (Bilagorna F1 och F2). Beräkningen redovisar också ett "värsta fall" scenario vilket
innebär att vindriktningen förutsätts vara från varje verk i vindparken och riktat mot varje bostadshus i
vindparkens omgivning.
De redovisade beräkningarna baseras på vindkraftverket Gamesa G136 med ljudemissionen
(källjudet) 107,2 dB(A). Beräkningsresultatet visar att bullergränsvärdet 40 dB(A) vid bostäder
utomhus kan innehållas vid samtliga närliggande bostäder.
När den typ av vindkraftverk har fastställts, med vilken vindparken kommer att byggas, kommer nya
bullerberäkningar att presenteras baserade på den verkstypen.
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Bullerkarta som redovisar ljudnivåerna 40 dB(A), röd linje, och 35 dB(A), gul linje. Beräkningen är
baserad på vindkraftverket Gamesa G136 med ljudemissionen 107,2 dB(A).

7.3 Utredning av vindskyddade lägen
Begreppet vindskyddade lägen i samband med vindkraft avser områden där vindhastigheten är i
storleksordningen 50 procent lägre än vid vindkraftverken (i båda fallen avses här vindhastigheten på
tio meters höjd). Om vindstyrkan är betydligt lägre vid en bostad än vid vindkraftverken kommer det
normalt förekommande vindbruset att bli lägre och ljudet från vindkraftverken mer framträdande.
En faktor som kan bidra till att vindskyddade lägen uppstår är bland annat terrängens utformning. Ett
exempel är en kraftig marksluttning från vindkraftverken ner mot närliggande bostäder, vilken medför
en stor höjdskillnad mellan vindkraftverken och bostäderna och därmed en lägre vindhastighet vid
bostäderna. En annan viktig faktor i bedömningen av hur störningskänsligt läget är vid en aktuell
bostad är närheten till omgivande vegetation i form av träd och buskar i bostadens närhet som även
vid en lägre vindhastighet bidra till avsevärt vindbrus vid bostaden.
Naturvårdsverket påtalar att särskild hänsyn bör tas till bostäder i vindskyddat läge (15).

Utredning av störningskänslighet vid bostäderna Breviken och Jordkullen
ÅF Infrastructure AB har gjort bedömningen att de bostäder som skulle kunna uppfylla ovan nämnda
kriterium avseende höjdskillnad och vindhastighet är bostadshusen vid Breviken (1 bostadshus) och
Jordkullen (2 bostadshus). ÅF har därför anlitats att göra en utredning av störningskänsligheten vid
dessa bostäder (Bilaga G1). Som underlag för bedömningen har ÅF studerat topografi, marklutningar,
vegetationen vid husen samt förhärskande vindriktningar.
ÅF kan i sin utredning inte utesluta risk för ljudstörning vid sydvästliga och västliga vindar men ÅF
konstaterar samtidigt att den beräknade ljudnivån är som högst 38 dB(A) vid de aktuella bostäderna
och att det också finns befintliga träd och vegetation i nära anslutning till bostäderna.
Utifrån dessa förutsättningar gör ÅF bedömningen: ".... att det inte föreligger någon påtaglig risk för
ljudstörning till följd av vindskyddat läge." (Bilaga G1, sid 6).
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ÅF har kompletterat sin ljudberäkningar med beräkningar för ytterligare några typer av vindkraftverk
som kan vara aktuella för Vindparken Lönhult (Bilagorna G2-G4). För dessa verk blir marginalen för
bullerimmission jämfört med gränsvärdet större.

7.4 Sammanfattning
Ljud från vindkraftverk har karaktären av ett flerfrekvent aerodynamiskt ljud som påminner om
naturligt vindbrus och som ofta maskeras av vindbruset från träd och buskar. De ljudberäkningar som
redovisas i denna miljökonsekvensbeskrivning är baserade på vindkraftverket Gamesa G136 med
ljudemissionen 107,2 dB(A). Beräkningarna visar att Naturvårdsverks gränsvärde för den ekvivalenta
ljudnivån från vindkraft utomhus innehålls.
För de tre bostäderna vid Breviken och Jordkullen gör ÅF bedömningen att det inte föreligger någon
påtaglig risk för ljudstörning på grund av vindskyddat läge.
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8. Påverkan genom skuggor
8.1 Inledning
Vid solsken kommer de planerade vindkraftverken att avge skuggor mot omgivningen. Framförallt de
rörliga skuggorna från verkens rotorblad kan upplevas störande (under förutsättning att de inte skyms
av vegetation, byggnader och liknande). Skuggorna kommer att falla på olika bostäder beroende av
årstiden och tiden på dygnet. Genom modellberäkningar kan man få en god uppfattning om hur
beskuggning kan komma att beröra de olika bostäderna (14).
De genomförda beräkningarna som avser skuggbildning samt den grafiska kalendern visar under
vilken tid på året och vilken tid på dygnet, samt hur lång tid per dag, som skuggor kan förväntas
beröra de olika bostäderna. I rapporten "Vindkraftens påverkan på människors intressen" (14) berörs
bland annat hur skuggor från vindkraftverk påverkar människor. Rapporten anger på sidan 41:
"Skuggor kan uppfattas på upp till 1,5 kilometers avstånd från verken, men på detta avstånd är
skuggorna diffusa. På nära avstånd är skuggorna skarpare och därmed mera störande."
De redovisade beräkningarna för skuggexponering baseras på att skuggorna är synliga på upp till 1,5
km avstånd från verken.
Vid bedömningen av den verkliga skuggexponeringen vid bostäder bör hänsyn tas till faktorer såsom
husets läge i förhållande till vindkraftverken avseende placering av fönster och eventuella uteplatser.
Skuggberäkningen redovisar den hinderfria exponeringen i relation till varje bostadshus och är utförd i
”Växthusläge”, vilket innebär att skuggmottagaren är en yta av 5 x 5 meter.
Normvärdet för den sammantagna skuggexponeringen från samtliga verk i vindparken som är
acceptabel för bostäder i vindparkens närområde är högst 8 timmar per år och/eller 30 minuter per
dygn.

Bild 23. Karta som visar skuggexponering från vindkraftverken i Vindparken Lönhult. Lila linje
markerar gränsen för skuggexponering från vindkraftverken. Klarblå linje markerar gränsen för 8
timmars årlig skuggexponering.
Skulle någon av bostäderna utsättas för en högre skuggexponering än normvärdet kan detta
avhjälpas genom att de aktuella vindkraftverken utrustas med reglerutrustning som kan
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förprogrammeras att begränsa skuggexponeringen. Den typen av åtgärd är kostnadseffektiv och
bidrar till minimala produktionsförluster.

8.2 Vindparken Lönhults påverkan genom skuggor
De beräkningar som redovisar påverkan genom skuggor är baserad på vindkraftverket Gamesa G136
som har en rotordiameter på 136 meter och en navhöjd på 142 meter (Bilagorna H1 och H2). Av de
närliggande bostäderna överskrider den beräknade skuggexponeringen normvärdet 8 timmar per år
vid fyra bostäder vid Stora Lönhult: Stora Lönhult 6:9 (Hagalund), Stora Lönhult 4:4 (Solgläntan),
Stora Lönhult 6:10 och Stora Lönhult 6:12. Vid dessa bostäder är den årliga skuggexponeringen
mellan cirka 9 till 12,5 timmar och skuggorna genereras huvudsakligen av Verk 3 och 4, och
uppkommer tidigt på morgonen, mellan kl. 5:00 och 7:00, från mitten av april till slutet av augusti.
För att begränsa skuggexponeringen vid dessa bostäder bör Verk 3 och 4 förses med en
skuggregleringsutrustning.
Övriga bostäder vid Stora och Lilla Lönhult samt Gröndalen exponeras av skuggor från cirka 4 till 6,5
timmar per år. Bostäderna vid Måletorpet, Breviken och Jordkullen exponeras av skuggor från cirka
5,5 till 7 timmar per år. Bostaden på Brokafall skuggexponeras cirka 6,5 timmar per år. Övriga
bostäder i närområdet utsätts för ingen, eller ytterst begränsad skuggexponering.
När den typ av vindkraftverk har fastställts, med vilken vindparken kommer att byggas, kommer nya
skuggberäkningar att presenteras baserade på den verkstypen.

8.3 Sammanfattning
Vindparken Lönhult kommer att bidra till en förhöjd skuggexponering vid fyra bostadshus vid Stora
Lönhult. För att begränsa skuggexponeringen kommer något eller några vindkraftverk att utrustas
med en skuggregleringsautomatik. Behovet av skuggbegränsning kommer att baseras på de reella
förhållandena avseende fria siktlinjerna till vindkraftverken.
För de resterande bostäderna i vindparkens närhet innehålls normvärdet 8 timmar per år och / eller
30 minuter per dygn.
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9. Påverkan på skyddade miljöer och riksintressen
9.1 Natura 2000-område och riksintressen för naturvård och kulturmiljövård
I Vindparken Lönhults omgivningar finns olika skyddade miljöer och riksintressen. Kartan nedan visar
de olika områdena med beteckningarna A, B och C.
Assjön cirka 7 kilometer nordväst om vindparken utgörs av ett Natura 2000-område (A). Söder och
väster om Assjön ligger ett större område som är utpekat som riksintresse för naturvård (B). Norr om
vindparken ligger också ett områden av riksintresse för naturvård som omfattar Konungsäng,
Södramålen, Sjöamålen och området utmed Bordsjöbäcken (B).
Området utmed vägsträckningen som går från Eksjövägen fram till Askeryd, vilken passerar
Skyttlingebäck, Ägersryd och Redeby, är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård (C).

Länsstyrelsens GIS: Natura 2000-område (A), riksintresse för naturvård (B) och kulturmiljövård (C).

9.2 Vindparken Lönhults påverkan på skyddade miljöer och riksintressen
De områden som är utpekade som riksintressen och Natura 2000 ligger på ett stort avstånd från
Vindparken Lönhult. Vindparkens påverkan avser främst landskapsbilden.
För att åskådligöra detta har ett flertal fotomontage gjorts från några av dessa miljöer. Påverkan på
riksintresseområdet för kulturmiljövård (C), utmed vägen mot Redeby, åskådliggörs med
fotomontagen 19, 20, 21 och 22. Som framgår av fotomontagen är landskapspåverkan mycket liten
eller obefintlig från dessa miljöer.
Påverkan på riksintresseområdet för naturvård (B) Sjöamålen / Bordsjöbäcken norr om vindparken
åskådliggörs med fotomontaget från Konungsäng (7). Miljön vid Konungsäng har karaktären av ett
öppet odlingslandskap som möjliggör längre fria siktlinjer vilket innebär att vindparken ger en viss
påverkan på landskapsbilden från denna plats. Landskapspåverkan vid Konungsäng bedöms som
liten då det närmaste vindkraftverket i vindparken ligger på cirka 2,6 kilometers avstånd från platsen.
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9.3 Sammanfattning
Vindparken Lönhult ligger på ett långt avstånd från de aktuella områdena av riksintresse och
miljöskydd. En viss landskapspåverkan kan konstateras vid Konungsäng cirka 2,6 kilometer norr om
vindparken.
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10. Påverkan på naturvärden och hydrologi
10.1 Naturvärdesinventering av området
2005 genomfördes en naturvärdesinventering av Sveaskogs markinnehav på fastigheterna Stora
Lönhult 6:8 och Spinkhemmet 2:1. Syftet med inventeringen var att utreda vilka nyckelbiotoper som
förekommer i området som förväntas hysa rödlistade arter och andra hänsynskrävande arter.
Inventeringen genomfördes av Tomas Fasth, ProNatura (Bilaga I 1).

Blå ringar markerar läget av nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt

10.2 Naturvärden i området
Följande naturvärden har kartlagts enligt kartan ovan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Källkärr,
naturvärdesklass 1
Blandsumpskog,
naturvärdesklass 1
Ädellövträd,
naturvärdesklass 2
Källkärr, barrskog,
naturvärdesklass 1
Gransumpskog,
naturvärdesklass 2
Källmark, barrskog,
naturvärdesklass 1
Barrsumpskog, barrskog,
naturvärdesklass 1
Hagmark, ädellövträd,
naturvärdesklass 1
Spinkhemmet, ädellövträd (utanför kartan)
Blandskog, Källmark,
naturvärdesklass 1
Tallsumpskog,
naturvärdesklass 2
Barrsumpskog,
naturvärdesklass 2
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10.3 Naturvärdesinventering av vindparkens vägnät och etableringsplatser för vindkraftverk
Under 2015 genomförde Calluna en naturvärdesinventering av Vindparken Lönhults tillfartsvägar,
vägnät och vindkraftverkens etableringsplatser. Utmed vägarna har ett 30 meter brett område
inventerats på vardera sidan om vägen. Vid vindkraftverkens etableringsplatser har ett område med
radien 100 meter inventerats (Bilaga I 2).
I anslutning till vindparkens vägnät har tre naturvärdesobjekt identifierats (A, B och C). Objekten
består av olika typer av sumpskogar och har bestämts till naturvärdesklass 3. Vid vindkraftverkens
etableringsplatser har inga naturvärdesobjekt identifierats.

Naturvärdesobjekten A, B och C är markerade med streckade lila områden.

Naturvärdesobjekt samt rekommenderade skyddsåtgärder
Calluna gör följande bedömning (Bilaga I 2, sid 6):
"Objekt A består av en fuktigare del av en tallbeklädd mosseskog som ligger i hörnet mellan väg 134
och tillfartsvägen upp mot verk 1-5. Påverkan på området bedöms bli liten om arbeten med att
exempelvis förstärka vägen sker på östra sidan av tillfartsvägen."
"Objekt B består av en mindre björksumpskog som ligger direkt öster om vägkorset. Påverkan på
området bedöms bli liten om arbeten med att exempelvis förstärka vägen sker på västra sidan av
tillfartsvägen."
"Objekt C består av en blandsumpskog med tall och björk, genom området löper även ett öppet
bäckdråg. Genom detta område kommer en ny vägdragning att göras. För att minska påverkan
på områdets hydrologi är det lämpligt att utföra arbetet antingen under sommartid då markerna
är torrare eller under vintertid då marken är tjälad."

10.4 Vindparken Lönhults påverkan på naturvärden
I naturvärdesinventeringen som genomfördes 2005 har ett flertal naturvärden med hög klassning
identifierats på Sveaskogs mark, vilket är projektområdet för Verken 1-5 i vindparken. Som framgår
av kartan berörs enbart naturvärde 5 (Gransumpskog) av vindparkens tillfartsväg vid Generalvägen.
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Samma naturvärde dokumenteras också i inventeringen från 2015. Övriga dokumenterade
naturvärden ligger på ett sådant avstånd från vindparkens vägnät och vindkraftverkens
etableringsplatser att de inte kan anses påverkas negativt av vindparkens etablering och drift.
Calluna AB gör bedömningen att: "..... den biologiska mångfalden i dessa områden kommer att
påverkas obetydligt eller måttligt negativt om de skyddsåtgärder som anges följs. Påverkan är
temporär och när arbetena är klara kommer ingen ytterligare påverkan på hydrologin att ske. I övrigt
kommer inte de planerade arbetena längs tillfartsvägarna eller placeringen av de enskilda
vindkraftsverken påverka områdets naturvärden negativt." (Bilaga I 2, sid 7).

10.5 Vindparken Lönhults påverkan på områdets hydrologi
I den tidiga samrådsprocessen med Länsstyrelsen i Jönköpings län (Miljöskyddsenheten) och i
remissvar från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har frågan om projektets påverkan på
vattenområden, grundvatten och vattendrag aktualiserats. Anledningen är de speciella
markbeskaffenheter som råder i området. Enligt SGU är vindparken lokaliserad på morän och
isälvsmaterial - isälvsmaterial är enligt SGU klassat som en grundvattentillgång (Bilaga R10).
Påverkan på vattenområden, grundvatten och vattendrag berör huvudsakligen de markarbeten som
ska utföras i samband med vindparkens anläggning. Dessa omfattar huvudsakligen byggnation av
fundament för vindkraftverken, nyanläggning av väg (Verk 6), anpassning och ombyggnad av
befintliga vägar, anläggning av etableringsytor för vindkraftverken samt anläggning av markkablar för
vindparkens nätanslutning.
Under punkt 10.3 hänvisas till speciella skyddsåtgärder för att bevara och skydda de våtområden
(sumpskogar) som kartlagts i den naturvärdesinventeringar som genomförts. Följs dessa gör Calluna
bedömningen att "Påverkan är temporär och när arbetena är klara kommer ingen ytterligare påverkan
på hydrologin att ske." (Bilaga I 2, sid 7).
I avsnitt 3.5, Teknisk utformning, och under rubriken Vägar och uppställningsplatser hänvisas till
skyddsåtgärder i form av anläggning av vägtrummor där ny väg vilken anläggs till Verk 6 passerar
vattendrag. I samma avsnitt under rubriken Grundläggning hänvisas till geologiska undersökning som
ska genomföras inför byggnationen av fundament. Vid den geologiska undersökningen kommer
också grundvattennivåerna att dokumenteras. Grundläggningen av fundamenten ska då genomföras
på ett sådant sätt att ingen påverkan sker på de befintliga grundvattennivåerna.

10.6 Sammanfattning
Inom vindparkens projektområde för Verken 1-5 har, vid inventeringen 2005, ett flertal naturvärden
identifierats. Av dessa berörs enbart ett naturvärde som finns i anslutning till vindparkens
väganslutning vid Generalvägen.
Vid naturvärdesinventeringen 2015 identifierades ytterligare två naturvärden i anslutning till
vindparkens vägnät. Om rekommenderade skyddsåtgärder följs vid vindparkens etablering kommer
viss temporär påverkan att ske men påverkan kommer inte att bli bestående.
Beträffande Vindparken Lönhults påverkan på områdets hydrologi i samband med markarbeten inför
vindparkens byggnation, kommer speciell kontroll av grundvattennivåer att genomföras samt att
hänsyn kommer att tas med målsättningen att bevara den hydrologiska balansen intakt i området
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11. Påverkan på arkeologiska och kulturhistoriska värden
11.1 Kulturhistorisk förstudie
En kulturhistorisk förstudie (Bilaga K1) har genomförts inom ett utredningsområde som omfattar
vindparkens projektområde samt de omkringliggande gårdarna och byarna Stora och Lilla Lönhult,
Måletorpet, Breviken och Vinkeltomta m.fl. med sina odlingsmarker. Förstudien är baserad på idag
tillgänglig historisk kunskap om området baserat på registrerade arkeologiska lämningar hos
Riksantikvarieämbetet (9) samt tillgängliga historiska kartor över området (8).

11.2 Områdets historiska bakgrund
Vindparkens kärnområde, som utgörs av ett större homogent skogsbruksområde, innehåller flera
lämningar med anknytning till kolframställning som sannolikt också har anknytning till
metallframställning från myrmalm. Här finns bland annat lämningar från kolbottnar och kolarkojor
samt även en blästerbrukslämning som tyder på metallframställning. Vid Måletorpet finns lämningar
som pekar på en tidigare textiltillverkning och linberedning (9).
I anknytning till det omkringliggande odlingslandskapet finns flera bebyggelselämningar i form av
torpgrunder och liknande. Här finns också odlingsrösen och fossila åkrar vilket pekar på att ett aktivt
jordbruk förekommit sedan en lång tid tillbaka. I övrigt finns några sentida lämningar efter småskalig
elproduktion från vattenkraft samt en förhistorisk gravsättning vid Brokafall (9).

11.3 Arkeologisk utredning etapp 1
Arkeologerna, Statens historiska museer (10), har den 25 - 27 november 2015 utfört en inventering
av markområden som berörs av vindparken och vilka omfattas av etapp 1-utredningen (Bilaga K2).
En etapp 1-utredning omfattar en förstudie och en fältinventering av de berörda markområdena
inklusive vindparkens vägnät och vindkraftverkens etableringsplatser inom en radie av 200 meter vid
varje verk.
Utredningen omfattade även möjliga lägen för lämningar dolda under mark, exempelvis boplatslägen.
Den sammanlagda ytan som har inventerats uppgår till cirka 96 hektar. Övriga kulturhistoriska
lämningar som har påträffats har mätts in med hjälp av D-GPS i koordinatsystemet SWEREF 99 TM.

11.4 Vindparken Lönhults påverkan på arkeologiska värden
Inom Vindparken Lönhults utredningsområde för den kulturhistoriska förstudien finns ett flertal
arkeologiska lämningar av vilka några är utpekade som fornlämningar. Dessa lämningar ligger
huvudsakligen utanför vindparkens utredningsområde för etapp 1-utredningen.
Vid Brokafall norr om Verk 6 finns en stensättning med stort arkeologiskt värde. För att minska
vindkraftens påverkan vid denna fornlämning har, i det fortsatta utvecklingsarbetet, den södra
alternativa placeringen av Verk 6 valts som slutlig placering av verket. Placeringen ligger cirka 100
meter söder om den tidigare placeringen.
Vid etapp 1-utredningen har man, inom utredningsområdet för vägdragningen fram till Verk 6,
identifierat några kulturhistoriska lämningar som vägen kan komma att beröra: Ett gränsmärke (objekt
202) samt några röjningsrösen (objekt 201, 203 och 204). I övrigt har man identifierat en grusgrop
norr om vägen mellan Verk 2 och Verk 3 (Objekt 206).
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Arkeologerna, Statens historiska museer, bedömer att: "... inga antikvariska hinder föreligger för
uppförandet av vindkraftparken. Däremot behöver hänsyn tas till stensättningen, gränsmärket och
röjningsrösen, så att dessa ej berörs. Arkeologerna har samrått med Länsstyrelsen när det gäller
bedömningen." (Bilaga K2, sid 5).

Etapp 1-utredning: utredningsområdet för vägen fram till Verk 6. Lämningar är markerade med gröna
pentagoner - gränsmärke (202) och rörningsrösen (201, 203 och 204).

Arkeologisk utredning etapp 1. Kartunderlag som visar utredningsområdes avgränsningar runt
vindkraftverken och utmed vägnätet.
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11.5 Sammanfattning
Den kulturhistoriska förstudien indikerar att inga kända arkeologiska och kulturhistoriska värden finns
inom Vindparken Lönhults omedelbara etableringsområde. Den genomförda arkeologiska etapp 1utredningen med fältinventering av vindparkens närområdet visar att några kulturhistoriska lämningar
finns inom utredningsområdet för vägdragningen till Verk 6. Om hänsyn tas till dessa och
stensättningen vid Brokafall bedömer Arkeologerna, Statens historiska museer, att inga antikvariska
hinder föreligger för uppförandet av vindkraftparken.
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12. Påverkan på friluftslivet
12.1 Beskrivning av värdefulla friluftsmiljöer
Anebyleden
I anslutning till Vindparken Lönhults projektområde passerar vandringsleden Anebyleden. Anebyleden
är en del av Höglandsleden vilken har sin början i trakten av Gränna och sträcker sig genom hela
Aneby kommun för att sedan fortsätta in i Eksjö kommun och Ydre kommun. På sin väg genom
Aneby kommun passerar leden ett antal sevärdheter i form av speciella natur- och kulturmiljöer
(Källa: Anebyleden, turistinformation från Aneby kommun).
På vägen förbi projektområdet kommer leden från Skyttlingebäck i väster, passerar Brokafall,
Hjälmsrödjan, Åsnaryd och Lilla Lönhult, för att sedan fortsätta västerut mot sjön Västra Lägern.
Leden vänder sedan mot söder och följer sjön mot Breviken och Måletorpet för att sedan, söder om
sjön, grena av sig i Östgötaleden och Höglandsleden.
Strax efter Brokafall passerar leden norr om Verk 6 på cirka 130 meters avstånd. Leden berörs inte
av verkets väganslutning då denna anläggs öster om verket.
Mellan Lilla Lönhult och Västra Lägern passerar leden cirka 30 meter söder om Verk 5. I anslutning till
verket nyttjas cirka 160 meter av leden som tillfartsväg till verket.
I projektområdet följer vandringsleden befintliga landsvägar, skogsbilvägar och skogsvägar.

Anebyleden är markerad på karta med ett rosa streck.

12.2 Vindparken Lönhults påverkan på friluftslivet
Upplevelsen av vindkraftverken i samband med en vandring utmed Anebyleden kan ge olika intryck
och associationer för vandrare. För vissa kan det upplevas som ett störande moment som inte hör
hemma i den miljön. För andra kan ett vindkraftverk ge en signaleffekt om miljöhänsyn och ett hållbart
samhälle och energisystem. Som så ofta i samband med vindkraft är upplevelsen starkt färgad av
individens inställning till vindkraft.
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Utöver den rent känslomässiga påverkan av vindkraftverken bidrar de naturligtvis till viss påverkan för
vandraren. Vid passagen förbi verken kommer vandraren att utsättas för ett förhöjt buller från verken.
Vid verk 5 kommer bullernivån överstiga 40 dB(A) på en sträcka av cirka 1 300 meter, vid verk 6 är
motsvarande sträcka cirka 1 000 meter. Vintertid, vid vissa väderförhållanden som kan medföra
isbildning på vindkraftverkens rotorblad, finns en risk för iskast och nedfallande is.
Om is frigörs från rotorbladen hamnar den vanligtvis på marken direkt nedanför verket. Orsaken ligger
i att centrifugalkraften, som uppstår av rotorbladens rotation, samverkar med tyngdkraften. Härav
följer att risken för islossning är störst när rotorbladen befinner sig närmast marken. Iskast som når
längre från verken uppstår i de situationer verken startar upp från stillastående med ispåbyggnad på
rotorbladen (18).

12.3 Skydds- och kompensationsåtgärder
Risken för iskast och nedfallande is vintertid kommer tydligt att varnas för genom att varningsskyltar
placeras utmed vandringsleden i båda riktningarna vid varje verk. Skyltarna ska placeras på ett
sådant avstånd från verken att ett godtagbart säkerhetsavstånd för iskast uppfylls.
Säkerhetsavståndets storlek är beroende av rotordiameter och navhöjd. Säkerhetsavståndets storlek
blir därför beroende av valet av verk - här hänvisas till boverkets rekommendationer.
Som en kompensationsåtgärd kan det vara lämpligt att anordna en inbjudande rastplats i anslutning
till Verk 5 som ligger närmast vandringsleden. Rastplatsen kan också med fördel innehålla en
informationstavla eller liknande som ger intressant och matnyttig information om vindkraft, dels
generellt men också specifik information om Vindparken Lönhult.

12.4 Sammanfattning
Vandringsleden Anebyleden passerar förbi Vindparken Lönhult. Verk 5 i vindparken ligger i anslutning
till vandringsleden och Verk 6 ligger nära vandringsleden. Vindkraftverken kan upplevas på olika sätt
av förbipasserande, alltifrån nyfikenhet, intresse och en påminnelse av omställningen av vårt
energisystem, till att man upplever verken som ett störande inslag i naturen.
Vid ogynnsamma väderleksförhållanden vintertid kan risken för iskast uppstå med nedfallande is från
vindkraftverkens rotorblad. Tydliga varningsskyltar ska sättas upp utmed vandringsleden som varnar
för iskast.
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13. Påverkan på fåglar och fladdermöss
13.1 Vindvals syntesrapport angående påverkan på fåglar och fladdermöss
I november 2011 utgav kunskapsprogrammet Vindval syntesrapporten "Vindkraftens effekter på
fåglar och fladdermöss" (19). Rapporten är resultatet av ett projektarbete från februari 2009 till
september 2011.
Kunskapsprogrammet Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket med
uppgiften att ta fram och sprida vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa,
natur och miljö.
I syntesrapporten har experter sammanställt och bedömt de samlade forskningsresultaten och
erfarenheterna av vindkraftens effekter nationellt samt internationellt. Rapporten ska ge underlag för
miljökonsekvensbeskrivningar och planerings- och tillståndsprocesser i samband med etablering av
vindkraftsanläggningar.

Risker vid fullt utbyggd vindkraft till 2020
Fram till 2020 finns en planeringsram från riksdagen och regeringen med en utbyggnad av
vindkraften i Sverige till 30 TWh till 2020. Härav följer att det är oundvikligt att fåglar och fladdermöss
kommer att dödas eller påverkas negativt.
Rapportförfattarna menar dock att planeringsramen (30 TWh fram till 2020) inte står i konflikt med
målet att bevara livskraftiga bestånd av fåglar och fladdermöss. Riskerna för negativ påverkan går att
begränsa betydligt med hjälp av planering och samarbete och genom att använda den kunskap som
redan finns.
Rapporten konstaterar att de flesta vindkraftverk dödar få eller inga fåglar och fladdermöss medan
några få verk dödar många. Den viktigaste och samtidigt enklaste åtgärden blir sålunda att identifiera
de riskabla lägena och där undvika placeringar av vindkraftverk.
För fåglar sker flest olyckor i områden där en stor koncentration av fåglar förekommer såsom vid
våtmarker och vatten samt i höjdlägen såsom åsryggar och krön. Speciella områden med
koncentration av häckande vadare och rovfåglar är känsliga såsom havsstrandängar, fågelskär, vissa
myrmarker och fjällområden.
Riskområden för fladdermöss utgörs i första hand av kustlinjer och distinkta höjder. Ledlinjer i
landskapet såsom sjöstränder, floder, dalgångar och större vägar utgör också riskområden. I mindre
skala bör även alléer, skogsbryn, stenmurar och liknande, betraktas som risklägen.

13.2 Vindkraftens påverkan på fåglar
Vindkraftens generella påverkan på fåglar
Generellt kan man identifiera tre olika aspekter av negativ påverkan av vindkraftetableringar på fåglar:
(1) kollisionsrisk, (2) habitatförlust och (3) barriäreffekt. Kollisionsrisken har redan berörts ovan.
Habitatförlust följer av att fåglar undviker områden med vindkraftetableringar. Habitatförlust kan också
uppkomma indirekt genom att nyanläggning av vägar i ett orört sammanhängande naturområde
fragmenterar området. Anläggningen av en vindpark ökar också den mänskliga närvaron i området
genom servicepersonal, men också genom att infrastrukturen skapar en generell tillgänglighet för
mänskliga aktiviteter i ett tidigare otillgängligt område.
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Barriäreffekten uppkommer genom att flyttande eller födosökande fåglar måste ta längre flygvägar för
att passera en vindpark. Detta kan innebära en större energiförbrukning, eller i sämsta fall att fåglar
utestängs från områden som ligger bortom vindparken.

Vindkraftens påverkan i relation till arters status och utvecklingsprognoser
En viktig fråga i sammanhanget är om dödligheten vid vindkraftverk är additiv eller kompensatorisk.
Är den additiv kan den långsiktigt tänkas leda till negativ påverkan på vissa populationer (minskande
populationsstorlek), särskilt om dessa av andra skäl redan visar en stabil eller nedåtgående trend. För
en population i ökning behöver en additiv förhöjd dödlighet inte få samma konsekvenser, utan kan
exempelvis enbart leda till en minskad ökningstakt. Om dödligheten är kompensatorisk, skulle de
dödade fåglarna ha dött av andra orsaker om inte vindkraften funnits. I det senare fallet har olyckorna
vid vindkraftverk ingen betydelse för populationsstorleken.

Vindkraftens risker i jämförelse med andra risker
I Sverige bedöms oljeutsläpp döda uppåt 100 000 fåglar per år, kraftledningar och liknande 200 000
och fönsterrutor 500 000 fåglar. De viktigaste dödsorsakerna kopplade till mänskliga aktiviteter för
fåglar är dock trafik och katter. I trafiken bedöms 6-7 miljoner fåglar dö årligen och katter bedöms
döda uppåt 10 miljoner fåglar årligen i Sverige (sidan 49, rapport 6467, Rydell m.fl.)
En utbyggnad till 5 000 vindkraftverk till 2020 skulle, om kollisionsfrekvensen förblir 2,3 fåglar per
vindkraftverk och år, medföra att 11 500 fåglar dödas årligen. I jämförelse med andra risker för fåglar
är detta en relativt begränsad risk, men effekten beror givetvis på vilka arter som drabbas och var
dödligheten sker.

13.3 Vindparken Lönhults påverkan på fåglar
För att skapa en bra bild över fågelfaunan inom projektområdet och dess omgivningar har ett mycket
omfattande inventeringsarbete genomförts. Inventeringens fokus har lagts på de fågelarter som kan
vara känsliga för vindkraft, där ingår främst rovfåglar, ugglor och skogshöns samt rödlistade arter eller
arter som ingår i EU:s fågeldirektiv. Inventeringen har genomförts från mitten av februari till och med
juni 2015 och omfattar 75 timmars fältinventering. Miljökonsulten Calluna AB har genomfört
inventeringen som sammanställts i rapporten Lönhult vindkraft, Aneby kommun 2015 (Bilaga L1).

Fågelinventeringens resultat
Det inventerade området ligger strax väster om Västra Lägern och består huvudsakligen av ett
skogsområde präglat av modernt skogsbruk med medelålders skogsbestånd, ungskog och hyggen
spridda i området. På vissa platser finns mindre rester av äldre tallskog och små hällmarker.
Av de fågelobservationer som gjordes under inventeringstiden omfattas åtta av rödlistade arter
(duvhök, fjällvråk, gröngöling, gulsparv, havsörn, kungsfågel och spillkråka) och ytterligare åtta av
arter som ingår i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 (fiskgjuse, nattskärra, orre, tjäder, sparvuggla, storlom,
trana och törnskata).
Av de observerade arterna är flera inte speciellt frekventa i området och dess omgivningar. Sex av de
aktuella fågelarterna (fjällvråk, havsörn, sparvuggla, storlom, spillkråka och törnskata) observerades
enbart vid ett tillfälle under hela inventeringstiden.
Ytterligare två arter, duvhök och trana, observerades enbart tre till fyra gånger under
inventeringstiden.
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Skogshöns - tjäder/orre: Inom det inventerade området finns en tidigare känd tjäderspelplats.
Spelplatsen ligger i ett område av likåldrig gallringsskog med lite kvarvarande äldre tallar. Spelplatsen
är omkringskuren i norr och väster av grusvägar och i öster och söder av hyggen. De observerade
tjädrarna använde sig av två spelplatser inom det aktuella område - en östlig och västlig där den
östliga är huvudspelplats. På huvudspelplatsen observerades som mest tre tuppat tillsammans med
två hönor. På den västra spelplatsen observerades som mest två tuppar tillsammans med en höna.

Det grönstreckade området markerar det området inom vilket tjäderspel förekommer. Den rosa
punkten markerar huvudspelplatsen och den blå punkten den mindre spelplatsen.

Kompensationsåtgärder för tjädrarna i området
Callunas förslag till kompensationsåtgärd: "Runt den befintliga tjäderspelplatsen är det lämpligt att
inrätta ett hänsynsområde. De planerade verksplaceringarna som ligger närmast huvudspelplatsen
ligger på ett avstånd av cirka 500 meter och enligt vår bedömning är det ett tillräckligt skyddsavstånd
med tanke på hur fåglarna använder spelplatsen samt med tanke på dess storlek och lokalisering i
landskapet med befintliga vägar och hyggen runtomkring." (Bilaga L1, sid 23).
Markägaren Sveaskog Förvaltnings AB har valt att avsätta en 5 hektar stor naturvärdeslokal med 80årig tallskog i anslutning till tjäderspelplatsen. Naturvärdeslokalen utgör en lämplig biotop för tjädern
och garanterar på så sätt en framtida spelplats i orådet för tjädern (Bilaga L2).
Som kompensationsåtgärd från Lönhult Vind AB har Verk 5 flyttats cirka 200 meter i västlig riktning så
att ett minimiavstånd på 500 meter hålls till huvudspelplatsen.
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Det rödstreckade området markerar den av satta naturvärdeslokalen med 80-årig tallskog.
Koordinatangivelsen på vit bakgrund anger placeringen av Verk 5 i den tidigare layouten från 2011.

13.4 Vindkraftens påverkan på fladdermöss
Vindkraftens generella påverkan på fladdermöss
Fladdermöss riskerar att dödas vid vindkraftverk i samband med att de jagar insekter som ansamlas
kring tornen. De omkommer antingen genom direkt kollision med rotorbladen eller genom att de sugs
in bakom dem och då drabbas av inre blödningar, som uppstår på grund av tryckfallet. Olyckorna sker
oftast (till 90 procent) under varma nätter med svag vind på sensommaren och hösten (slutet av juli september) och ibland (10 procent) även på våren (maj - början av juni). På högsommaren och under
vinterhalvåret dödas däremot mycket få fladdermöss vid vindkraftverk.
Olycksrisken för fladdermöss vid vindkraftverk är förutsägbar avseende tidpunkt och
väderförhållanden och är dessutom begränsad till en del av året (sensommaren).
Risken att fladdermöss dödas vid vindkraftverk varierar kraftigt mellan olika arter. Många dödas
endast i undantagsfall, medan andra är mer utsatta. Högriskarterna är anpassade för jakt av insekter
på relativt hög höjd i fria luften och utgörs av stor-, gråskimlig-, nordisk- och dvärgfladdermus samt
deras lite ovanligare släktingar Leislers fladdermus, pipistrell och trollfladdermus. Dessa arter svarar
tillsammans för 98 procent av dödsfallen vid vindkraftverk i Europa. Övriga arter, av vilka en del är
mycket vanliga, vistas av allt att döma sällan på en sådan höjd att de riskerar att kollidera med
rotorbladen. Några arter (exempelvis barbastell) är dock svåra att kategorisera. Att de sällan hittas
döda vid vindkraftverk kan i huvudsak bero på att de förekommer med få individer.
I Vindvals syntesrapport ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” (19) dras följande
slutsatsen: Riskerna, som fladdermöss utsätts för från vindkraftetableringar, kan i princip elimineras
med relativt enkla och kostnadseffektiva metoder, genom vilka vindkraftverkens startvind anpassas
under den för fladdermöss känsliga perioden på året, nattetid under augusti till september (sid 129).
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Med hänvisning till denna möjlighet fastställer rapporten att förekomsten av fladdermöss inte i sig är
ett avgörande hinder för vindkraftutbyggnad i ett givet område (sid 6).

13.5 Vindparken Lönhults påverkan på fladdermöss
Miljökonsulten Calluna AB har anlitats att utreda fladdermusfaunan i området samt bedöma
vindkraftens påverkan på denna i samband med utredningsarbetet inför planeringen för Vindparken
Lönhult.
Under 2014 har ett mycket omfattande inventeringsarbete utförts i, och i anslutning till, vindparkens
projektområde. Inventeringarna har pågått under juli, augusti och september och genomförts med
autoboxar och manuell inspelningsutrustning. 28 platser har inventerats med hjälp av
inspelningsutrustning under 64 nätter, och 14 platser med manuell utrustning under sommaren. Totalt
har området övervakats med autoboxar under 672 timmar. Utredningen har sammanställts i rapporten
"Inför tillståndsprövning av vindkraftverk vid Lönhult och Brokafall - Inventering av fladdermöss"
(Bilaga M).

Utredningsområdets karaktär enligt Callunas beskrivning
Calluna beskriver utredningsområdet på följande sätt: "Utredningsområdet utgörs främst av
skogsmark. Den brukade skogen karakteriseras av mer eller mindre slutna skogsskiften, ungskogar
och hyggen. Skogsmarker som präglas av unga till medelålders brukade barrskogar är normalt av låg
betydelse för fladdermusfaunan. Inslaget av mossar, myrar och andra typer av våtmarker samt
sumpskogar förekommer sparsamt i området. Någon enstaka damm förekommer i området. I
utredningsområdet och dess närhet finns aktivt djurhållande jordbruk med tillhörande betesmarker,
äldre bebyggelse och ekonomibyggnader, vilket kan vara positivt för fladdermöss och sannolikt
påverkar artrikedomen och aktiviteten i området. Flera av gårdsmiljöerna ligger inom 2 km från
vindkraftverken." Calluna 2014 (Bilaga M, sid 8).

Inventeringens resultat
Tio arter fladdermöss påträffades, vilket Calluna bedömer vara en artrik fladdermusfauna. Två av
dessa arter är rödlistade; fransfladdermus, med hotkategorin sårbar, VU; samt barbastell med
hotkategori starkt hotad, EN. Fyra arter bedöms vara vanliga i området, varav artkomplexet
mustasch/Brandst fladdermus och nordisk fladdermus är överlägset vanligast i området. De följs av
långörad fladdermus och dvärgfladdermus som också tillhör de vanligare arterna. Bland mer ovanligt
förekommande arterna finns troll- , stor, och gråskimlig fladdermus. Dessa verkar inte finnas i
området under högsommaren, utan noterades först under senare delen av undersökningen med
relativt få observationer. Utöver dessa arter finns även vattenfladdermus i området.
Angående aktiviteten i området anger Calluna sammanfattningsvis: " Vi bedömde aktiviteten i
området som medelhög och såg att den som helhet avtog i området under perioden juli till september.
Den var högst i anslutning till bebyggelse och kring vattenförande biotoper." (Bilaga M, sid 1).
Calluna gör följande sammanfattande bedömning avseende Barbastell och fransfladdermus:
"Barbastell och fransfladdermus jagar i utredningsområdet under sommar och sensommar. Barbastell
noteras mycket sparsamt under juli och augusti med enstaka inspelningar vid enstaka platser, men
aktiviteten tycks öka påtagligt under september. Vi sluter oss därför till att det inte finns någon koloni i
det undersökta området, men att arten jagar i området med ökande intensitet efter
reproduktionsperioden. Fransfladdermus noterades med enstaka observationer under hela perioden."
(Bilaga M, sid 1).
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Calluna gör följande sammanfattning avseende högriskarter: "Bland arter med högre risk att påverkas
av vindkraft, de s.k. högriskarterna, återfanns nordisk fladdermus, dvärgfladdermus, trollfladdermus,
stor fladdermus, och gråskimlig fladdermus." (Bilaga M, sid 1).

Förslag till hänsyn och åtgärder för minimering av risken för fladdermusfaunan, (Bilaga M, sid 19-20)
Nya vägar bör planeras så att de inte ansluter vindkraftverken direkt till miljöer som är attraktiva för
fladdermöss som exempelvis jordbruksmark, nedlagd jordbruksmark, eller större våtmarker, sjöar.
igenväxande gårdsmiljöer och större lövskogsbestånd. Detta minskar risken för att fladdermöss ska få
nya ledlinjer fram till vindkraftverken.
Miljön närmast verken bör utformas så att den blir så ogästvänlig som möjligt för fladdermöss (och
insekter). Det mest effektiva är att hålla nere storleken på gläntan genom att spara främst barrträd.
Som ett komplement kan man hugga bort lövträd längs brynet. Ytan närmast verket får gärna vara en
grusplan. Det är en fördel om vindkraftverken anläggs i unga barrskogar som kommer att stå kvar
under hela vindkraftverkens livslängd.
Inventeringen påvisar att arten barbastell kan finnas i varierande omfattning i hela området som
undersökts. Calluna föreslår att verksamhetsutövaren bör undersöka möjligheten att använda modern
teknik för att stänga av vindkraftverken nattetid då det råder svag vind under årstider när barbastell är
aktiv.
Att anpassa driften till fladdermusfaunan är också motiverat utifrån att migrerande individer verkar
passera området, då högriskarterna trollfladdermus, stor fladdermus och gråskimlig fladdermus
främst dyker upp i området under sensommaren. Under den senare delen av sommaren tycks också
aktiviteten hos barbastell öka här. Förslagsvis begränsas vindkraftverkens drift under perioder med
låga vindstyrkor under perioden juli till september (oktober).
För att vid behov kunna effektivt undvika skador men också för att begränsa behovet av föreslagen
skyddsåtgärd kan det vara värdefullt att genomföra en uppföljning. Den genomförs lämpligtvis genom
att, under den känsliga perioden på året, kartlägga fladdermössaktiviteten genom autoboxar som
placeras direkt på vindkraftverkens turbinhus.

13.6 Sammanfattning
Fåglar
Calluna AB gör följande sammanfattande bedömning av påverkan på fåglar: "Sammantaget bedöms
konsekvenserna för fågellivet i området bli små om föreslagen hänsyn tas, och en skyddszon runt
tjäderspelplatsen inrättas. Viss påverkan kan ske genom störning och då främst i bygg och
anläggningsfasen. Kollisionsrisk i driftfasen bedöms som liten och den totala påverkan bedöms som
liten om vindkraftsparken byggs." Calluna 2015 (Bilaga L1, sid 23).
I enlighet med Callunas förslag om kompensationsåtgärder för tjädern har en naturvärdeslokal med
80-årig tallskog avsatts som lämplig biotop för tjäderspel.

Fladdermöss
Calluna gör följande bedömning av påverkan på fladdermusfaunan: "De planerade vindkraftverken
bedöms inte ge direkta negativa fysiska effekter på någon fladdermusmiljö om de placeras i
skogsmark.", "Följs föreslagna skyddsåtgärder med en drift som är anpassad till fladdermöss
bedömer vi inte att vi kan avråda från en etablering utifrån insamlade data." Calluna 2014 (Bilaga M,
sid 1 och 20).
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14. Tillåtlighet
14.1 Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken

Bevisbördsregeln (1 §)
Denna ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, med redogörelser för hänsyns- och
kontrollåtgärder, samt samrådsredogörelsen bevisar att hänsynsreglerna uppfylls.

Kunskapskravet (2 §)
Lönhult Vind AB har för avsikt att utveckla vindkraftprojektet fram till dess att miljötillstånd för
projektets realisering och drift beviljats. Projektet kommer sedan att överlåtas till lämplig aktör för
dess realisering samt långsiktiga ägande och drift.
Projektet kommer endast att överlåtas till en långsiktig ägare med kunskap och kompetens för att på
ett professionellt sätt driva anläggningen.
Vindkraft-Gruppen, som företräder Lönhult Vind AB och ansvarar för Vindparken Lönhults utveckling,
har lång erfarenhet av att projektera vindkraftsanläggningar. Lönhult Vind AB har därigenom samma
kompetens som sin företrädare. Inom ramen för ansökan om miljötillstånd har Lönhult Vind AB
upprättat denna miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande utredningar och inventeringar. Det får
därmed anses uppenbart att kunskapskravet uppfylls.

Försiktighetsprincipen (3 §)
De försiktighetsmått som planeras bedöms vara tillräckliga för att skydda människan och miljön mot
skada eller olägenhet.
Dessa innefattar utredningar av vindkraftsanläggningens påverkan på närboende, landskapsbilden,
naturvärden, arkeologiska värden, fågelfaunan och fladdermusfaunan i projektområdet. Dessa
utredningar har utförts av fristående konsultföretag med expertkompetens inom nämnda områden.
För vindkraftanläggningens drift ska följande försiktighetsmått vidtas: funktionskontroll och service ska
regelbundet genomföras av anläggningen, hantering av miljöfarligt avfall ska alltid ske i enlighet med
gällande lagstiftning, och varningsskyltar för iskast och nedfallande is ska placeras vid
vindkraftverken och dess tillfartsvägar.

Produktvalsregeln - bästa möjliga teknik (4 §)
Vid anläggningen och driften av Vindparken Lönhult kommer teknik och produktval att optimeras för
att minimera miljöpåverkan. Vid anpassning och nyanläggning av vägar kommer leverantörens
specifikationer att följas. Anpassningsbehovet av befintliga vägar kommer att minimeras. Vid
byggnation av fundament kommer den typ av fundament att väljas vilken innebär både minst intrång
och bäst ekonomin. Vid anläggningens elnätesanslutning kommer markkabel att nyttjas vilket
minimerar påverkan på miljön. Substitutionsprincipen kommer att tillämpas. Verksamheten medför en
ringa användning av kemikalier.

Resurshushållningsprincipen (5 §)
Vindkraft är en förnybar och ren energikälla som inte efterlämnar någon miljöskuld till kommande
generationer. Ett optimalt utnyttjande av vindenergin i det aktuella området är förenligt med god
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hushållning. Efter avvecklingen är det möjligt att återvinna eller återanvända merparten av materialet i
vindkraftverken. Resurser tas i anspråk vid verkens tillverkning, mark tas i anspråk under byggnation
och drift, fossila utsläpp kommer att koncentreras till byggfasen. För byggnation av vägar och
etableringsytor mm kommer berg- och grusmaterial i möjligaste mån att användas från närområdet.
Vindkraftverken kommer under sin livslängd att producera cirka 60 gånger sin tillverkningsenergi.

Lokaliseringsregeln - val av plats (6 §)
Valet av plats för projektet har styrts av vindförutsättningarna, närheten till en nätanslutningspunkt
med tillgänglig kapacitet för vindparkens anslutning till elnätet samt möjligheten att nyttja befintligt
vägnät i området för vindparkens tillfartsvägar och vägnät. En ytterligare faktor är att projektområdet
är utpekat som ett lämpligt område för vindkraft i kommunens översiktsplan från 2013.
Valet av verkens placering har också styrts av avståndet till befintliga bostäder i området så att rimliga
nivåer av buller- och skuggpåverkan kan innehållas för samtliga närliggande bostäder.
Hänsynstaganden till tjäderspelplatser (Verk 5) och fornlämningar (Verk 6) har också beaktats i det
slutliga valet av verksplaceringar.
De inventeringar som är genomförda av naturmiljö och kulturmiljö visar också att de planerade
verksplaceringarna och parkens vägnät inte innebär någon konflikt med sådana värden.

Rimlighetsavvägning (7 §)
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att hänsynsreglerna kommer att kunna uppfyllas utan
restriktioner eller kostnader som är orimliga för den planerade verksamheten.

Efterbehandlingsskyldigheten - ansvar för skadad miljö (8 §)
Det åligger driftansvarig att, efter drifttidens slut, ansvara för anläggningens avveckling genom
demontering. Detta ska ske på ett sådant sätt att miljön och landskapet i så stor utsträckning som
möjligt återförs till sitt ursprungliga skick. För vindparkens avveckling och markområdets återställande
kommer ekonomisk säkerhet att ställas.

14.2 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
Den planerade vindkraftsanläggningen beräknas producera upp till 60 GWh förnybar el per år, vilket
motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 10 000 hushåll. Det får därmed anses vara god
resurshushållning att vindkraftsanläggningen byggs i enlighet med vad Lönhult Vind AB föreslagit.

14.3 Sammanfattning
Lönhult Vind AB anser sammanfattningsvis att den sökta verksamheten är förenlig med miljöbalkens
syfte och uppfyller de krav som kan ställas enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Tillstånd till den sökta
verksamheten ska därför meddelas.
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15. Redogörelse för samrådsprocessen
15.1 Inledande samråd med berörda myndigheter
Ett inledande samråd med representanter från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Aneby kommun
hölls på Länsstyrelsen i Jönköping 2015-05-22. Länsstyrelsen var representerat med tjänstemän från
Miljöskydds-, Samhällsbyggnads- och Kulturmiljöenheten. Från Aneby kommun deltog miljöchefen.
Från Vindkraft-Gruppen och Lönhult Vind AB redogjorde Eric Paulsson och Peter Karlsson för det
planerade vindkraftprojektet med utgångspunkt från en PowerPoint-presentation (Bilaga N1).
Presentationen redogjorde för projektets tidigare utvecklingsprocess samt redovisade översiktligt
vindparkens layout med verksplaceringar, påverkan på närboende, påverkan på natur- och
kulturmiljö, landskapsbild mm. Planerade inventerings- och utredningsarbeten redovisades också.
Övriga myndigheter som berörs av projektet är Länsstyrelsen i Östergötland, Eksjö och Ydre
kommuner, vilka inte deltog i mötet men via e-post delgavs underlag och information från
samrådsmötet.

Synpunkter från Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet









Länsstyrelsen i Östergötland samt Eksjö och Ydre kommuner ingår i samrådskretsen och ska
informeras och göras delaktiga i samrådsprocessen.
Berörda; boende, föreningar, företag m.fl. inom två kilometers avstånd ska informeras och
ingå i samrådsprocessen.
Remissförfrågningar ska inhämtas från berörda aktörer (Försvaret, luftfarten m.fl.)
Utrednings- och redovisningsbehov: (1) hinderbelysning; (2) iskast - risker, åtgärder; (3)
påverkan på friluftslivet (Anebyleden); (4) påverkan på vattenområden, vattendrag och
grundvatten i samband med markarbeten.
Utreda och redovisa alternativ placering av vindparken samt nollalternativet.
Redovisa ekonomisk säkerhet för vindparkens avveckling.
Redovisa vindkraftprojektet på Vindbrukskollen.

Synpunkter från Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet




Kriterium för landskapspåverkan/landskapsanalys baserad på visualiseringar.
Belysa och motivera placeringen av vindparken inom ett stort opåverkat område, utpekat av
Länsstyrelsen i en utredning 1998.
Lämplig redovisning av hinderljusens påverkan nattetid.

Synpunkter från Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet




Arkeologisk utredning Etapp-I ska beställas av Lönhult Vind - Länsstyrelsen beslutar om
utredningen.
Anpassning ska göras avseende avstånd mellan vindkraftverk och fornlämning på Brokafall.
Redovisa en konsekvensbedömning av hur kulturlandskapet påverkas av
vindkraftetableringen.
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Synpunkter från Aneby kommun, Miljöenheten



Utreda om någon närliggande bostad ligger i vindskyddat läge så kallad "vindskugga" vilket
medför större känslighet för ljud från vindkraftverken.
Förslag till utställning som lämpligt redskap i den utökade samrådsprocessen.

Synpunkter från Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljöskyddsenheten






Enligt Ydre kommuns vindkraftplan är sjöarna Östra- och Västra Lägern utpekade som
särskilt känsliga områden där påverkan på landskapsbilden från vindkraft bör undvikas.
Vindkraftens påverkan på landskapsbilden bör redovisas med fotomontage och
landskapsanalys i miljökonsekvensbeskrivningen.
På Västra Lägerns östra sida finns naturvärden i form av odlingslandskap med vacker
landskapsbild, speciell fladdermusfauna och värdefull miljö för friluftslivet.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa befintligt kunskapsunderlag för bedömningen av
behovet av fortsatta utredningar.
I närheten av vindkraftprojektet finns ett område av riksintresse för totalförsvaret. Detta bör
utredas med Försvarsmakten.

Synpunkter från Eksjö kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
I beslut 2015-06-10 meddelar Samhällsbyggnadsnämnden att ärendet kommer att hanteras efter det
att tillståndsansökan har inlämnats.

Kompletterande underlag i myndighetssamrådet
I det fortsatta projekterings- och utredningsarbetet för Vindparken Lönhult har nya fakta kommit fram
som föranleder vissa mindre förändringar av projektet. Dessa består huvudsakligen i (1) ändrad
placering av Verk 5; (2) ny tillfartsväg samt ändrad placering av Verk 6 och (3) ändrad totalhöjd för
vindkraftverken från 200 till 210 meter.
Ändringarna har delgivits berörda myndigheter i ett PM daterat 2015-11-09 (Bilaga N2). PM:et
skickades via e-post 2015-11-12 till Länsstyrelsen i Jönköpings län (Lund, von Zweigerbergk,
Kristensson), Länsstyrelsen i Östergötland (Fröbom), Aneby kommun (Adolfsson), Eksjö kommun
(Kollberg, Lindholm, Jansson) och Ydre kommun (Kugelberg och Nordström).
Länsstyrelsen i Östergötland (Fröbom) meddelade i e-postmeddelande 2015-11-12 att Länsstyrelsen
inte hade några ytterligare synpunkter med anledning av de ändringar som gjorts i projektet. Övriga
berörda myndigheter har inte yttrat sig över ändringarna i projektet.

Sammanfattning
Ett tidigt myndighetssamråd hölls på Länsstyrelsen i Jönköping 2015-05-22. I samrådet deltog
representanter från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Aneby kommun och Vindkraft-Gruppen / Lönhult
Vind AB. Länsstyrelsen i Östergötland, Eksjö kommun och Ydre kommun, som också tillhörde
samrådskretsen, men inte deltog i mötet, delgavs allt samrådsunderlag via e-post.
Vissa förändringar av projektet som framkommit i samband med utredningar och fortsatt projektering
har i ett extra PM delgivits samtliga berörda myndigheter. Inga synpunkter har framförts avseende
ändringarna.
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Samtliga synpunkter som har framkommit i myndighetssamrådet har sammanställts i ett protokoll som
justerats och godkänts av berörda myndigheter (Bilaga N3). Ett separat protokoll har upprättats med
det samråd som genomförts med Länsstyrelsen i Östergötland (Bilaga N4).

15.2 Utökat samråd med närboende och allmänheten
Samrådsförfarande
Det utökade samrådet med allmänhet och närboende (enligt miljöbalkens 6 kap. 4§) genomfördes i
form av en utställning på biblioteket i Aneby. Utställningen pågick från den 30 november till den 11
december 2015 och var bemannad under eftermiddagen och kvällen torsdagen den 3 december.
Utställningen presenterade Vindparken Lönhult genom redovisning av kartor (lokalisering och layout),
fotomontage, buller- och skuggpåverkan. Utställningen redogjorde också översiktligt för Sveriges
energisystem och omställningen till förnybar elproduktion.
På utställningen fanns också tillgång till en samrådshandling (Bilaga O1) som kortfattat redogjorde för
projektet, dess utformning, layout, miljöpåverkan, miljönytta, avveckling mm. Med samrådshandlingen
fanns också kompletta beräkningar för buller- och skuggpåverkan samt fotomontage.
Berörda personer har inbjudits att delge synpunkter på vindparken på följande sätt: (a) via en
frågelåda, markerad "Lämna gärna Synpunkter / Frågor", i direkt anslutning till utställningen, (b) i form
av e-postmeddelanden via projektbolagets webbsida, och (c) i personliga kontakter med
projektbolagets företrädare som var närvarande på utställningen under torsdagen den 3 december
2015 (kl 16:00 – kl 20:00).
Beskrivet tillvägagångssätt för samrådet har valts för att ge berörda personer omfattande möjligheter
att dels ta del av den presenterade informationen och dels framföra eventuella synpunkter.
Information om samrådet och inbjudan till utställningen delgavs via annonsering i den lokala pressen
(Smålands-Tidningen, Tranås-Tidningen och Tranås Aktuellt) den 18 och 19 november samt genom
en skriftlig information och inbjudan (Bilaga O2) som den 18 december skickades per post till samtliga
närboende inom två kilometers avstånd från vindparken (Bilaga O3).

Annons i dagspressen
Annonsen och den skriftliga inbjudan innehöll också information om webbplatsen www.lonhultvind.se
på vilken samrådshandlingen fanns tillgänglig samt övrigt relevant underlag för projektet. Inbjudan
hänvisade också till utställningens bemanning den 3 december mellan kl. 16:00 - kl. 20:00.
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Utöver närboende informerades skriftligen följande berörda lokala föreningar och intressegrupper om
projektet: Askeryds Byanät, Askeryds Fritidsklubb, Askeryds Hembygdsförening, Aneby Ornitologiska
klubb, Höglandets Fornminnesförening, Fiskevårdsföreningen Västra Lägern, Askeryds
Älgskötselområde och Aneby pastorat (via e-post).
Samrådet pågick från den 19 november till den 17 december 2015 med önskan om inlämning av
eventuella synpunkter och yttranden senast den 12 december 2015. Inga synpunkter eller yttranden
har inkommit från de lokala föreningarna och intressegrupperna inom den angivna tidsperioden.

Inkomna synpunkter från närboende
Under bemanningen den 3 december besöktes utställningen av följande personer som är närboende
vindparken: Christian Peters med partner (ägare till Aneby Djupadal 1:6), Birger Bergwall (ägare till
Aneby Gröndalen 1:2), Rune och Roland Lindgren (ägare till Aneby Måletorpet 1:1).
I dialogen med besökarna framfördes följande synpunkter:
Christian Peters med partner uttryckte en viss oro över hur Verk 5 i vindparken, vilket ligger närmast
deras bostad (med ett avstånd på ca 1 700 m), kommer att påverka landskapsbilden från deras
bostad. I samtalet med Peters erbjöd Eric Paulsson att utföra ett fotomontage från bostaden samt
redogjorde för buller- och skuggpåverkan.
Birger Bergwall, som bor vid Gröndalen på drygt 1 000 m avstånd från Verk 4 och 5, önskade
ytterligare information om hur hans boendemiljö kommer att påverkas. Paulsson redogjorde för detta
genom att i detalj redogöra för relevanta avsnitt i samrådsunderlaget (fotomontage, buller- och
skuggberäkningar mm) varefter Bergwall poängterade att han inte kände någon oro för någon negativ
påverkan och att han sålunda inte heller var negativt inställd till projektet.
Rune Lindgren (boende på Måletorpet) och Roland Lindgren (boende vid Breviken) påpekade att
fotomontaget från Arvebo (Arvebo 1) var felaktigt: verksplaceringarna ligger längre till höger i bilden.
Paulsson påpekade att en möjlig felkälla var svårigheten att relatera objekten i fotografierna från
Arbebo med terrängkartan. Paulsson lovade att återkomma med justerade fotomontage från Arvebo
eller fotomontage från andra området utmed Väg 134 öster om vindparken.
Roland Lindgren, som sköter bostaden på Hesterslid när ägaren är borta, framförde ett önskemal om
att det redovisade fotomontaget från Hesterslid kompletteras med ett fotomontage som baseras på
bilder från huvudbyggnadens veranda. Paulsson lovade återkomma med efterfrågat fotomontage.
Paulsson gick också i detalj igenom buller- och skuggpåverkan samt påverkan av landskapsbilden vid
Måletorpet och Breviken.
Inga frågor eller synpunkter har lämnats i utställningens frågelåda på Aneby bibilotek.
Följande synpunkter har inkommit via e-post och vanlig postgång:
Synpunkter har endast framförts av ägarna till fastigheten Aneby Måletorpet 1:1 (Roland, Rune och
Mats Lindgren), dels via e-post 2015-12-08 och dels brevledes 2015-12-11 (Bilaga P1).
Å ena sidan påtalas följande brister i samrådsunderlaget: (a) påverkan på landskapsbilden är felaktigt
redovisad; (b) beräknad bullerpåverkan är inte trovärdig; (c) vindkraftverkens placeringar saknar
koordinater.
Å andra sidan framförs följande kritik mot vindkraftprojektet: (a) för litet avståndet till betydande
tjäderspelplats; (b) verksplaceringarna 2, 3 och 4 anses ligga för nära bostaden Breviken avseende
bullerpåverkan vid bostaden (3) vindparken gränsar till ett området med rik och varierad förekomst av
fåglar och fladdermöss, vilken anses påverkas negativt av projektet.
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Synpunkterna har bemötts av projektbolaget per e-post och brev daterade 2016-01-08 (Bilaga P2).
De efterfrågade visualiseringarna/fotomontagen från Väg 134, Djupadal och Hesterslid har förmedlats
till respektive parter via e-post och har integrerats med vindparkens övriga visualiseringar i Bilaga E
under punkterna 1, 2 och 9.

Sammanfattning
Vår sammanfattande bedömning är att berörda närboende (inom två kilometer) och andra sakägare
har beretts goda möjligheter att informera sig om projektet.
Det valda tillvägagångssättet har resulterat i en bred information om vindparken, möjligheten att ta del
av ett omfattande informationsmaterial samt möjligheter att personligen framföra synpunkter till
projektbolagets företrädare.
Under samrådsprocessen har ägarna till en närliggande fastighet framfört negativa synpunkter på
projektet. En annan närboende har uttryckt att han inte känner oro eller är negativ till projektet.
Med tanke på den omfattande informationen om projektet genom, postade utskick, annonsering i
dagspressen och utställning, har anmärkningsvärt få negativa synpunkter framförts mot projektet.

15.3 Samråd med övriga sakägare och remissinstanser
Från ett flertal myndigheter, institutioner m.fl. har remissvar inhämtats i samband med att de
informerats om projektet.

Försvaret och Luftfartsverket
Remissvar har inhämtats från Försvaret och Luftfartsverket (LFV). Remissförfrågan har baserats på
ett område med hörnkoordinater som omfattar placeringen av vindparkens samtliga sex vindkraftverk
med en totalhöjd på 210 meter över marken (Bilaga Q1).
Försvarsmakten har gett ett remissvar i tidigt skede, daterat 2015-12-07, där man meddelar att man
inte har något att erinra avseende den planerade vindparken inom det angivna området (Bilaga Q2).
Luftfartsverket har genomfört en flyghinderanalys av det aktuella området daterad 2015-12-11.
Analysen omfattar berörda flygplatser, dess luftrum, in- och utflygningsprocedurer samt övrig teknisk
utrustning. Luftfartsverket har inget att invända mot den planerade etableringen (Bilaga Q3).
Flyghinderanalysen är baserad på samma förfrågningsunderlag som Försvarets remissvar (Bilaga
Q1).

Trafikverket
Remissvar har inhämtats från Trafikverket (Bilaga R2).
Trafikverket hänvisar till att ett säkerhetsavstånd motsvarande minst verkens totalhöjd ska hållas till
de statliga vägarna (Väg 134 och Väg 1045), men att säkerhetsavståndet ska bedömas med hänsyn
till risken för iskast från verkens rotorblad.
Vid behov av nya eller ändrade till- och utfartsvägar krävs att anslutningstillstånd söks.
Inför vindparkens byggnation bör en transportplan upprättas där också bärigheten hos de aktuella
vägarna bör utredas.
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Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Teracom och teleoperatörer
Remissvar har inhämtats från MSB (Radiokommunikationssystemet Rakel), Teracom och följande
teleoperatörer: TeliaSonera, Telenor (Net4Mobility), Tele 2 och 3Gis. Ingen av dessa aktörer har
något att invända mot vindkraftetableringen (Bilagorna R3-R8).

Sveriges Geologiska Institut (SGI) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
Remissvar har inhämtats från SGI och SGU (Bilagorna R9 och R10).
SGI påpekar att kommande handlingar bör redovisa geologiska och geotekniska förhållanden på de
platser där vindkraftverken ska uppföras samt att befintliga vägar som ska användas uppfyller de krav
som ställs för geoteknisk säkerhet avseende de transporter de ska nyttjas för.
SGU noterar att verken är placerade på morän och isälvsmaterial. Isälvsmaterial är av SGU klassat
som en grundvattentillgång. I en kommande MKB bör hänsyn tas till grundvattentillgången och vilka
konsekvenser vindparken kan ge.
Redovisning bör göras för vilken typ av grundläggning som planeras för verken samt vilken typ av
ballastmaterial som kommer att användas vid betongtillverkning samt markbyggnation. SGU förordar
krossat bergmaterial före naturgrus. I övrigt har inte SGU något att erinra mot projektet.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår från att yttra sig i ärendet med hänvisning till att Länsstyrelsen i Jönköpings
län primärt ansvarar för att tillvarata de statliga intressena i det aktuella ärendet.

15.4 Information och dialog med kommunstyrelsen i Aneby kommun
Vid två tillfällen har Lönhult Vind AB informerat kommunstyrelsen i Aneby kommun om den planerade
vindparken och om projektets utveckling. Första presentationen hölls den 23 mars 2015 efter det att
vindparkens preliminära layout och utformning var klar och innan den officiell samrådsprocessen
inleddes med övriga myndigheter, allmänheten och övriga berörda parter. Presentationen
överensstämde med underlaget som presenterades i det inledande myndighetssamrådet (Bilaga N1).
Den andra informationen hölls den 14 december 2015 efter det att den officiella samrådsprocessen
huvudsakligen var avslutad. Kommunstyrelsen informerades om de mindre ändringar som skett av
projektet samt resultatet av den genomförda samrådsprocessen.

15.5 Sammanfattning
Samrådsprocessen inleddes med ett tidigt myndighetssamråd med berörda kommuner och
länsstyrelser. Protokollet från samrådet utgör utgångspunkten i det fortsatta utredningsarbetet med
projektet och dess miljökonsekvenser.
Ett utökat samråd med allmänheten, närboende och berörda sakägare har genomförts under
november och december 2015. Information om projektet har delgivits genom skriftligt utskick till
närboende, lokala föreningar och intressegrupper, genom annonsering i dagspressen och genom en
utställning på Aneby bibliotek. Hänvisning har också gjorts till webbplatsen www.lonhultvid.se, på
vilken all relevant information för projektet finns tillgängligt.
Ett yttrande har inkommit från närboende till projektet.
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Remissvar har också inhämtats från berörda myndigheter och institutioner. Vissa synpunkter och
utredningsbehov har påpekats. Inga invändningar mot projektet har framförts.
Kommunstyrelsen i Aneby har vid två tillfällen informerats om projektet - dels innan
samrådsprocessen påbörjades - och dels i samband med samrådsprocessens avslutning, där
projektets förändringar redovisades vid det senare tillfället.
Sammanfattningsvis har inga synpunkter inkommit som, inom ramen för det aktuella regelverket,
ifrågasätter Vindparken Lönhults realisering.
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