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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 § 123

2014/0277

Yttrande till kommunstyrelsen om ansökan om tillstånd
för etablering av vindkraftpark i Simmarp
Fastighet:

Simmarp 1:18 med flera (Erikstad 5:23 och 5:27, Johanneshus
1:4 och 3.1, Simmarp 1:18 och Vittaryds-Nygård 1:5)

Sökande:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunsstyrlsen avstyrker ansökan om
tillstånd till etablering av vindkraftpark med motiveringen att Ljungby kommun
vill avvakta beslut på den pågående revideringen av vindkraftsplanen samt den
folkliga opionen i området är mot etablering.
Reservation
Kent Danielsson (C) och Jenny Anderberg (C) reserverar sig mot förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Eolus Vind AB har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning för en ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Kalmar län. Ansökan avser uppförande och drift av upp till 16 vindkraftverk
med en totalhöjd om maximalt 190 meter vid Simmarp i Ljungby kommun.
Företaget anger att den förväntade elproduktionen per vindkraftverk är cirka
9,5–10 GWh/år och att det sammanlagt för 16 vindkraftverk blir cirka 152-160
GWh/år.
För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd till en vindkraftsetablering måste
kommunen tillstyrka etableringen. I Ljungby kommun är det kommunstyrelsen,
efter beredning från miljö- och byggnämnden som beslutar om etableringen av
en tillståndspliktig vindkraftspark ska tillstyrkas eller avstyrkas.
Projektområdet ligger mellan sjöarna Bolmen och Vidöstern. Området består till
största del av barrskog med inslag av myrar, sumpskog och sjöar. Området
ligger intill Store mosse som sträcker sig mellan Värnamo och Ljungby
kommun.
Projektområdet ligger inom ett grönt område i Ljungby kommuns gällande
vindkraftsplan. I ett grönt område ska vindkraft ges högre prioritet än andra
allmänna intressen. Det finns inget område av riksintresse i projektområdet.
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.
Närliggande sjöar Bolmen och Vidöstern är dock utpekade som riksintresse för
rörligt friluftsliv.
Enligt layout för placering av vindkraftverken kommer vindkraftverk som
närmast till befintlig bostadsbyggelse att placeras cirka 718 meter med en
flyttmån på +/-50 meter.
I ansökan ingår bland annat beräkningar för påverkan från ljud och skuggning.
Ljudberäkningar visar att riktvärdet 40 dB (A) klaras.
Högsta värdet vid en bostad är beräknad till 39,1 dB (A). Beräkningar av
skuggning visar att riktvärdet 8 timmar rörlig skuggtid per år överskrids för 4
bostäder enligt beräkningar för förväntad skuggning. Rörlig skugga som
överskrider riktvärdet åtgärdas med hjälp av skuggstyrning.
Fotomontage och en synbarhetsanalys ingår i ansökan. Dessa visar att
vindkraftsverken framförallt kommer att vara synliga på långt håll på platser
med öppna siktlinjer. Störst synlighet förväntas från bortre änden av de
närliggande sjöarna Vidöstern och Bolmen.
I Värnamo kommun i närheten av Simmarp finns ett annat projektområde för
vindkraft, Hånger. Det projektet drivs av Eno Energy Sweden AB. Eftersom
områdena ligger nära varandra redovisas också de sammanlagda effekterna för
den planerade vindparken i Hånger, gällande ljud, skugga och visuell påverkan i
miljökonsekvensbeskrivningen. Beräkningar för ljudutbredning visar att vid
situationen att båda projekten genomförs kan riktvärden för buller kan klaras om
bolagen anpassar vindkraftsparkerna. Högsta bullervärdet enligt beräkningar är
40 dB (A). Beräkningar för förväntad skuggtid visar att riktvärdet 8 timmar
rörlig skuggtid per år överskrids för 15 bostäder. Rörlig skugga som överskrider
riktvärdet åtgärdas med hjälp av skuggstyrning.
Värnamo kommun har tillstyrkt etablering av vindkraft i området Hånger.
Ärendet prövas hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Östergötlands län.
Miljö- och byggförvaltningen har yttrat sig över ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen den 24 april 2015 och velat få in
kompletteringar. Beslut om ärendet är komplett eller om kompletteringar ska
krävas in har ännu inte fattats av miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen
Kalmar. Ansökan har inte kungjorts. Om etableringen tillstyrks kommer miljöoch byggnämnden kommer att få möjlighet att yttra sig över ansökan innan
beslut tas i ärendet. Länsstyrelsen vill ha besked om kommunal tillstyrkan i ett
tidigt skede. Vid en tillstyrkan då prövningen ske med hänsyn till båda projekten
Hånger och Simmarp.
Ljungby kommun ska lämna besked om kommunal tillstyrkan senat den 16
september 2016.
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.
Yrkande
Kent Danielsson (C) yrkar att nämnden föreslår att kommunsstyrelsen tillstyrker
ansökan om tillstånd till etablering av vindkraftpark.
Henrik Pettersson (SD) och Lars Nordqvist (M), Karl-Gustav Arvidsson (L),
Bengt Carlsson (KD), Irene Svensson (S) och Peter Berg (M) yrkar att nämnden
föreslår att kommunsstyrelsen avstyrker ansökan om tillstånd till etablering av
vindkraftpark.
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Henrik Pettersson (SD)
och Lars Nordqvist (M), Karl-Gustav Arvidsson (L), Bengt Carlsson (KD),
Irene Svensson (S) och Peter Berg (M) yrkande ska gälla.
Förvaltningens bedömning
En utbyggnad av förnyelsebara energikällor som bidra till en minskning av
utsläppen av växthusgaser är ett angeläget allmänt intresse. Vindkraft är en
förnybar energikälla som bland annat bidrar till uppfyllandet av miljömålet
Begränsad klimatpåverkan.
Etableringen ligger inom ett grönt område i Ljungby kommuns gällande
vindkraftsplan. I ett grönt område ska vindkraft ges högre prioritet än andra
allmänna intressen.
Med anledning av kommunens beslut att revidera gällande vindkraftsplan är
bedömningen en politisk fråga som avgör huruvida lokaliseringen är lämplig för
vindkraft eller om användning av marken bör ske på annat sätt. Kommunens
beslut ska vara tydligt och bör motiveras för att öka förståelsen av
ställningstagande enligt energimyndighetens vägledning om kommunal
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk (ER 2015:05).
Förvaltningens bedömning är att etableringen ska tillstyrkas.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

