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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 40

2015/0085

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar om tillståndsansökan
för miljöfarlig verksamhet vindkraft Lyngsåsa,
ärendenummer 551-3573-15 i Alvesta kommun
Beslut
Miljö- och byggnämnden lämnar följande synpunkter:
Området har identifierats som ett område med särskilt goda förutsättningar för
vindbruk ur ett nationellt perspektiv och där med utpekat som Riksintresse för
vindbruk av Staten genom Energimyndigheten. Även i Alvesta kommuns
vindbruksplan anges området som lämpligt för vindbruks etableringar.
Översiktsplanen och Riksintresset ska vara vägledande vid bedömningen om
etableringens lämplighet.
Påverkan i Ljungby kommun blir ringa gällande ljud och skuggning. Den största
påverkar är den förändrade landskapsbilden. Dock vore det önskvärt att
avståndet till närmsta bebyggelse i Ljungby kommun är 1 kilometer.
Att sänka koldioxidutsläppen är ett angeläget allmänt intresse. Vindkraft är en
förnybar energikälla som bidrar till uppfyllandet av miljömålet Begränsad
klimatpåverkan
Reservation
Peter Berg (M), Herman Nordqvist (M), Henrik Pettersson (SD), Carl-Gustav
Arvidsson (L) och Bengt Carlsson (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
HS Kraft AB som företräder Lyngsåsa Kraft AB som verksamhetsutövare,
ansöker om tillstånd för uppförande och drift av en vindbruksanläggning i
Alvesta kommun bestående av maximalt 22 vindkraftverk med en maximal höjd
av 210 meter.
Projektområdet är i Lyngsåsa som ligget mellan Ryssby och Alvesta öster om
sjön Tjurken. Området för vindbruksparken används idag för skogsbruk och
består av produktionsskog.
Verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd för att bedriva verksamhet i ett
område som de redan har ett beviljat tillstånd för uppförande och drift av
vindkraftverk. Detta tillstånd omfattar 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 150
meter. Detta tillstånd har inte tagits i bruk.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Anledningen till att bolaget ansöker om nytt tillstånd för den omarbetade
parkutformningen är att dagens teknik medger verk med högre totalhöjd och
större rotordiameter vilket medför en mer effektiv vindkraftsproduktion.
Området är av Energimyndigheten utpekat som Riksintresseområde för
vindbruk och ett prioriterat område för vindbruk i Alvesta kommuns
vindkraftsplan.
Ljudberäkningar visar att 35 dB kommer att hållas inom Ljungby kommun, sju
fritidshus kommer att påverkas av detta. Inga skuggning förekommer innanför
Ljungby kommuns gräns. Ljungby kommun kommer främst att påverkas av att
vinkraftsetableringen medför en förändrad lanskapsbild.
Bolaget har förelagts om att vid komplettringsförfarande redogöra för eventuell
påverkan från verksamheten på Storlom samt om det finns Storlom i närliggande
sjöar och om det kan innebära att häckande Storlom flyger genom
projektområdet. Bolaget har kompletterat med en utredning som visar att
Storlom finns i Tjurken, Fenen och Sjötorpasjön. Det finns även rapporter om
att ett storlomspar i Moasjön och i Borrasjön samt rapporter om 1-2 vuxna och
ibland ungar.
Ingen Storlom påträffades under inventeringen i den norra delen av sjön men
Storlom bedöms finnas kring Tjurken. Två bon har inventerats men ingen
föryngring förekom under 2015, dock kan dessa platser antas kunna fungera
som häckningsplatser.
I Ljungby översiktsplan 2006 under avsnittet ”Stora opåverkade områden” går
att läsa, ”Området öster om Ryssbysjön och Stensjön är storblockigt och
skogsdominerat. Det innehåller flera sjöar av vilka Tjurken, Fenen och Immen
är de största. Många mindre myrar och vattendrag finns. Diabasryggen mellan
Målensås och Målarskog är speciell. Området sträcker sig in i Alvesta kommun.
Kommunens stora opåverkade områden ger framtida möjligheter för nuvarande
och kommande generationer.
Ljungby kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter senast den 4 mars
2016.
Förvaltningens bedömning
Området har identifierats som ett område med särskilt goda förutsättningar för
vindbruk ur ett nationellt perspektiv och där med utpekat som Riksintresse för
vindbruk av Staten genom Energimyndigheten. Även i Alvesta kommuns
vindbruksplan anges området som lämpligt för vindbruks etableringar.
Översiktsplanen och Riksintresset ska vara vägledande vid bedömningen om
etableringens lämplighet.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Påverkan i Ljungby kommun blir ringa gällande ljud och skuggning. Den största
påverkar är den förändrade landskapsbilden. Dock vore det önskvärt att
avståndet till närmsta bebyggelse i Ljungby kommun är 1 kilometer.
Att sänka koldioxidutsläppen är ett angeläget allmänt intresse. Vindkraft är en
förnybar energikälla som bidrar till uppfyllandet av miljömålet Begränsad
klimatpåverkan
Yrkande
Göran Johansson (C), Kent Danielsson (C), Caroline Holmqvist Henrysson (S),
Tomas Nielsen (S) och Christina Bertilfeldt (S) yrkar att nämnden lämnar
yttrande enligt förvaltningens bedömning.
Peter Berg (M), Herman Nordqvist (M), Henrik Pettersson (SD), Carl-Gustav
Arvidsson (L) och Bengt Carlsson (KD) yrkar att nämnden lämnar yttrande
enligt förvaltningens bedömning med ändring att avståndet till närmsta
bebyggelse i Ljungby kommun är 2 kilometer.
Beslutordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
Göran Johansson (C), Kent Danielsson (C), Caroline Holmqvist Henrysson (S),
Tomas Nielsen (S) och Christina Bertilfelts yrkande.
Skickas till
Länsstyrelsen Kalmar län

Justerandes sign

