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§ 68

Dnr 2011/1693

Yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län angående ansökan om
ändring av tillståndstext i tillstånd enligt miljöbalken för
vindkraftspark Treriksröset
Beslut
Miljö- och byggnämnden har inget att erinra mot ansökan.
Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen i Hallands län har översänt handlingar på remiss för yttrande.
Arise AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län
lämnat in en ansökan enligt miljöbalken om ändring av tillstånd till vindkraftspark
Treriksröset daterat 2013-05-21 (551-4360-12), slutligen avgjort i MÖD 2014-0827 (M 9473-13), på fastigheterna Äskilt 1:3, Tofthult 1:2, Sännö 1:3 med flera i
Halmstad, Hylte och Ljungby kommun.
Ansökan omfattar en begäran om ändring av följande del av tillståndstexten:
”Vindkraftsverkens totalhöjd får inte överskrida 150 meter. Om
Transportstyrelsen beviljar dispens för att förse vindkraftverken med ett system
som innebär att hinderbelysning bara tänds när ett flygplan eller en helikopter
närmar sig vindkraftverken och sådan utrustning används, får dock verkens
totalhöjd uppgå till högst 198 meter.”
Bolaget yrkar att den ovan givna tillståndstexten istället ska få följande lydelse:
”Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter ska förses med utrustning som
möjliggör att hinderbelysningen bara tänds när ett flygplan eller en helikopter
närmar sig verken. Utrustningen ska användas. För det fall där dispens för sådan
s.k. radarstyrd hinderbelysning inte kan ges ska vid mörker ljusstyrkan för
hinderbelysningen ställas ned så mycket som gällande bestämmelser medger.
För vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 150 meter ska vid mörker
ljusstyrkan för hinderbelysning ställas ned så mycket som gällande bestämmelser
medger. Synkronisering av blinkande ljus ska ske inom parken i enlighet med
gällande bestämmelser om hinderbelysning oavsett totalhöjd på vindkraftverk.”
Arise AB anger att en investering i exempelvis 11 vindkraftverk med totalhöjd på
191 meter och sammanlagd installerad effekt om cirka 36 MW skulle kunna vara
aktuellt för Treriksröset.
Bolaget anger att de har undersökt möjligheten att bygga vindkraftverk med en
totalhöjd på maximalt 150 meter men att ett sådant alternativ inte är möjligt med
dagens förutsättningar eftersom vindhastigheten och därmed produktionen skulle
bli för låg och kostnaden för elanslutning är betydande.
Bolaget anger som skäl för ansökan att beslutstexten i nuvarande form omöjliggör
byggnation av verk med en totalhöjd över 150 meter och att beslutstexten därmed
är strängare än nödvändigt. Dessutom anger bolaget att det föreligger
omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs i och med att Försvaret för
närvarande utreder användandet av OCAS och liknande system och att
Transportstyrelsen därför avvaktar med handläggning av ansökningar om dispens.
Justerandes signatur
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Förvaltningens bedömning
Överensstämmer med förslag till beslut.
Motivering
En tillståndsmyndighet får besluta att ändra eller upphäva andra bestämmelser och
villkor i en tillståndsdom eller tillståndsbeslut, dock får villkoret upphävas eller
mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är
strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte
förutsågs när tillståndet gavs, enligt miljöbalken 24 kapitlet 8 §.
Upplysningar
Yttrande ska lämnas in till Länsstyrelsen Halland senast den 29 april 2015.
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