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Till: 
Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 
 
 
 

 

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för 
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1. Administrativa uppgifter 
 
 
Sökande 
Eolus Vind AB 
Box 95 
281 50 Hässleholm 
Organisationsnummer: 556389-3956 
 
 
Kontaktperson 
Anna Gunnarsson 
E-post: anna.gunnarsson@eolusvind.com 
Tel. 0732-18 66 68 
 
 
Registreringsbevis 
Se bilaga 1 
 
 
Verksamhetskod 
40.90 och tillståndsplikt B i enlighet med 21 kap 13 § Miljöprövningsförordning (2013:251) 
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Fastigheter 
 

Kommun Fastighet 

Hjo ERLANDSTORP 1:1 

Hjo ERLANDSTORP 2:1 

Hjo FAGERLID 1:1 

Hjo FÅGELÅS-KÄLLEBO 1:12 

Hjo GRIMSERYD 1:1 

Hjo ISLERYD 1:14 

Hjo ISLERYD 1:3 

Hjo ISLERYD 4:1 

Hjo ISLERYD 5:1 

Hjo ISLERYD 6:1 

Hjo KULLEN 1:2 

Hjo KULLEN 1:3 

Hjo KÄLLEBOTORP 1:2 

Hjo KÄLLEBOTORP 1:3 

Hjo KÄLLEBOTORP 1:4 

Hjo KÄRRABO 1:1 

Hjo LANDBYN 2:1 

Hjo LILLA ERLANDSTORP 1:3 

Hjo LINDERYD 1:1 

Hjo MISTMARKEN 1:1 

Hjo STACKERYD 1:4 

Hjo STACKERYD 1:7 

Hjo STAKABERGET 1:1 

Hjo STORA STACKERYD 1:6 

Hjo SÖRTELNA 1:5 

Hjo VRÅNGEBÄCK 1:1 

 
 

 
2. Ärende 

 
Eolus Vind AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att uppföra gruppstation för 
vindkraft inom Hjo kommun. 
 
Etableringsområdet för projektet vid Fågelås är till stor del, av Hjo kommun, utpekat som 
lämpligt för vindkraft samt utpekat riksintresseområde för vindbruk enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. Området är ej detaljplanerat och berörs ej av några områdesbestämmelser eller 
skydd enligt 7 kap. miljöbalken med undantag för strandskydd i anslutning till vattendrag i 
området.  
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3. Yrkanden 

 
Eolus Vind AB yrkar tillstånd för uppförande och drift av upp till 10 vindkraftverk med en 
maximal totalhöjd på 250 meter samt därtill hörande anläggningar och kringutrustning inom 
markerat område (Ansökt område) i Figur 1 och Bilaga 2.  
 
Eolus Vind AB yrkar vidare: 

 
• att ingiven miljökonsekvensbeskrivning godkänns, 
• att igångsättningstiden sätts till åtta år efter att tillståndet vunnit laga kraft, samt 
• att giltighetstiden gäller för 40 år efter att tillståndet tagits i anspråk. 

 
 

 
Figur 1. På kartan visas ansökt område samt ett exempel på placering av tio vindkraftverk inom området.
  
 

4. Sökanden 
 
Eolus Vind AB projekterar, etablerar, förvaltar och säljer vindkraftsanläggningar. Bolaget har 
sedan starten år 1990 medverkat vid etableringen av över 600 vindkraftverk. Första 
etableringen skedde på södra Öland 1991. Eolus har idag ca 40 anställda och verksamheten 
bedrivs i Sverige från kontor i Hässleholm, Halmstad, Göteborg och Sundsvall. Verksamhet 
bedrivs även med projekt utomlands via lokalkontor i Estland, Lettland, Norge och USA. 
Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 
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5. Förslag på villkor 
 

1. Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt 
i ärendet åtagit sig. 
 

2. Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet överskrida ekvivalent 
ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. 
 
Inom ett år från det att vindkraftsanläggningen tagits i drift ska en kontroll av den 
ekvivalenta ljudnivån utföras. Metod för detta ska lämnas in till tillsynsmyndigheten för 
godkännande. Kontroll ska därefter ske så snart det föreligger förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller när tillsynsmyndigheten anser 
att kontroll är befogad. Om särskilda skäl föreligger får tillsynsmyndigheten 
senarelägga den tid inom vilken kontroll av den ekvivalenta ljudnivån enligt detta 
villkor ska vara utförd. 
 

3. Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 5 × 5 meter intill 
befintliga bostadshus får inte belastas med en faktisk rörlig skuggbildning som 
överstiger åtta timmar per kalenderår och 30 minuter per enskilt dygn. 
 

4. Vid gryning, skymning och mörker ska ljusstyrkan för hinderbelysningen ställas ner så 
mycket som gällande bestämmelser medger. Blinkande ljus inom parken ska 
synkroniseras. 
 

5. Vindkraftverk, vägar, fundament, el- och teleledningar m.m. får inte placeras inom 
tjäderområde T1 och T2 inklusive 50 meters skyddszon enligt Bilaga 2 och ska i 
övrigt anläggas på ett sätt som minimerar skador på natur- och kulturvärden och 
områdets hydrologi.  
 
Planering och genomförandet av exakt placering av vindkraftverk, vägdragning, 
ledningar och övriga detaljer i infrastrukturen ska fastställas i samråd med 
tillsynsmyndigheten. I planeringen ska ljudberäkningar ingå. Ljudberäkningen ska 
baseras på den typ av verk som ska etableras och till beräkningen ska sökanden 
redovisa om en eventuell effektreglering är nödvändig som skyddsåtgärd för att 
innehålla villkor 2.  
 
Vindkraftverken får inte placeras inom 250 meter från allmän väg. Vindkraftverk får 
inte placeras närmare befintliga bostäder än fyra gånger vindkraftverkens totalhöjd.  
 
Anläggningsarbeten får inte ske inom 50 meter från identifierade naturvårdsobjekt 
eller inom 50 meter från identifierade sumpskogar.  
 
Anläggningsarbeten ska undvikas inom fornlämningar och deras 
fornlämningsområden. Övriga kulturhistoriska lämningar ska bevaras i största möjliga 
mån. 
 
Restriktionsområdena visas på kartan i Bilaga 4.  
 

6. Anläggningsarbeten får inte ske under perioden 1 mars – 31 maj inom 200 meter från 
identifierade tjäderområden samt under perioden 15 maj – 31 augusti inom 
identifierade nattskärreområden enligt vad som framgår av Bilaga 3. 
 

7. En arbets- och tidsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader 
innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas. Av planen ska framgå de olika 
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byggnads- och anläggningsmomenten och transporttider. Även försiktighetsåtgärder 
mot påverkan på skyddsvärda natur- och kulturvärden samt från damning, ska 
redovisas.  
 
Ritningar över slutlig utformning av gruppstationen ska ges in till tillsynsmyndigheten 
inom tre månader från det att anläggningsarbetena avslutas.  
 
Till slutlig layout ska bifogas en ljudberäkning och en skuggberäkning för 
tydliggörande av att föreskrivna villkor kan innehållas med den slutliga 
verksplaceringen och slutligt val av vindkraftverk. Ljudberäkningen ska även innehålla 
beräkning av lågfrekvent buller. 
 

8. De exakta placeringarna av verk, uppställnings- och monteringsytor, vägsträckningar, 
ledningsdragningar samt transformatorstationer ska samrådas med Länsstyrelsen, 
enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950), i god tid innan arbetena utförs. 
 

9. Hantering av kemiska produkter inklusive uppkommet farligt avfall ska ske på sådant 
sätt att risken för förorening av mark och vatten minimeras. 
 

10. Om elproduktion vid något av vindkraftverken inte har bedrivits under ett år ska en 
anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Senast två år efter produktionsstoppet ska 
berörda verk, med tillhörande utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten 
medger annat. 
 

11. Fundamenten och platserna för vindkraftverken ska när vindkraftverken avlägsnas, 
tas bort eller anpassas till omgivande naturmiljö. Arbetet ska utföras i samråd med 
berörda markägare och tillsynsmyndigheten. 
 

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet ska 
bland annat ange hur verksamheten kontrolleras med avseende på mätmetod, 
mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till kontrollprogram ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att detta tillstånd tagits i anspråk. 

 
 

 
6. Ekonomisk säkerhet 
 

Sökanden ska ställa en säkerhet motsvarande 650 000 kronor per vindkraftverk som 
uppförs. Säkerheten måste godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan 
ändringstillståndet får tas i anspråk. 
 
 

7. Samråd  
 
Samråd har hållits med myndigheter och särskilt berörda under 2019, samrådsredogörelsen 
kan ses i bilaga 5.  
 
 

8. Miljöeffekter och verksamhetsbeskrivning 
 
Verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning samt dess förutsedda miljöeffekter 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, se Bilaga 6. Den tekniska beskrivningen av 
verksamheten ingår i miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 7. 
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9. Försiktighetsåtgärder och restriktionsytor 
 
Inför framtagande av ansökan och utredning av lokaliseringens lämplighet har ett antal ytor 
betecknats som restriktionsytor, se Bilaga 4. Inom restriktionsytorna gäller stopp för 
etablering av vindkraftverk, vägar och övriga anläggningar. Utöver dessa undantagna ytor 
åtar sig Eolus att vidta ett antal försiktighets- och skyddsåtgärder för att minimera påverkan 
på människa och miljön. Restriktionsytor och försiktighetsåtgärder har sammanställts i 
tabellen nedan. 
 

Skyddsåtgärd Kommentar 

Restriktionsytor 

Områden inom etableringsområdet har undantagits etablering 
av vindkraftverk, vägar och ledningar med hänsyn till 
boendemiljö, fågelliv, natur- och kulturvärden samt infrastruktur. 
 

Skyddsavstånd naturvärdesobjekt/ 
våtmarksområden 

Anläggningsarbeten kommer att undvikas inom samt även i 
direkt anslutning (50 m skyddszon) till de tidigare identifierade 
naturvårdsobjekten/sumpskogarna. 

Skyddsavstånd fågel 
Anläggningsarbeten kommer att undvikas inom tjäderområdena 
T1 och T2 samt även i direkt anslutning till dessa områden (50 
m skyddszon). 

Skydd kulturmiljö 
Anläggningsarbeten kommer att undvikas inom fornlämningar 
och deras fornlämningsområden. Övriga kulturhistoriska 
lämningar kommer att bevaras i största möjliga mån. 

Strandskydd 

Generellt strandskydd om 100 m från strandlinjen gäller för 
vattendrag inom etableringsområdet. Inga åtgärder som 
omfattas av förbud enligt regelverket kring strandskydd kommer 
att utföras inom dessa områden. Vid en vägdragning i den 
nordvästra delen av etableringsområdet kan dock vägdragning 
inom Kasullamossens strandskydd bli aktuellt. Ett 
skyddsavstånd om minst 50 m kommer dock att hållas till såväl 
bäck som våtmark och åtgärden kommer inte att hindra eller 
avhålla allmänheten från att beträda område. Åtgärden kommer 
inte heller att väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Skyddsavstånd närboende 
Vindkraftverken kommer inte att placeras närmare befintliga 
bostäder än fyra gånger vindkraftverkens totalhöjd.  
 

Skyddsåtgärder anläggningsarbete 

Vägarnas utformning kommer att anpassas så att den naturliga 
ytvattenavrinningen inte förhindras.  
Vägtrummor kommer att användas där vattendrag eventuellt 
korsas. Halvtrummor prioriteras. Anmälan om vattenverksamhet 
kommer att göras separat om så bedöms krävas. 
Arbetsmaskiner kommer att ha saneringsutrustning. 
Vid upptäckt av okänd kulturlämning kommer anläggningsarbete 
omedelbart att och expertis tillkallas. 
 

Reglering anläggningstider 

Anläggningsarbeten kommer inte att förekomma under perioden 
1 mars-31 maj inom 200 m från tjäderområdena och under 
perioden 15 maj-31 augusti inom nattskärre-områdena. 
 

Ljudreducering 

Buller från vindkraftverken skall inte överskrida ekvivalent 
ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Tekniska möjligheter finns att 
reducera vindkraftverkens källjud om störning pga ljudnivån 
ändå skulle uppstå. 
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Skuggreducering 

Befintliga uteplatser intill bostadshus skall inte belastas med en 
faktisk rörlig skuggbildning som överstiger åtta timmar per 
kalenderår och 30 minuter per enskilt dygn. Skuggurkoppling 
kommer att användas på ett eller flera vindkraftverk för att inte 
överstiga dessa värden. 
 

Hinderljusreducering 

Hinderbelysning ska dimmas ner vid skymning/gryning samt 
under mörker. 
Hinderbelysningen skall riktas uppåt för att minska störningar för 
omgivande bebyggelse. Detta gäller om ljuset installeras på 
nivån 150 m över marken eller lägre.    
 

Infrastruktur 
Vindkraftverken kommer inte att placeras inom 250 m från 
allmän väg eller luftledning.  
 

Säkerhet 

Vindkraftverken är försedda med is-detektionssystem och 
åskledare. I området skyltas med varning för fallande is och 
snö. 
 

 
 
 

10. Utveckling av ansökan 
 
Boxmodellen 
För att göra det möjligt att optimera elproduktionen vid upphandlingstillfället och därmed 
nyttja bästa möjliga teknik anges inte vindkraftverkens eller övriga anläggningars placering i 
föreliggande ansökan, utan den ofta benämnda Boxmodellen har nyttjats. Detta innebär inte 
att Bolaget ansöker om att få placera vindkraftverken ”fritt” inom etableringsområdet. Liksom 
framgår av yrkandet önskar placering ske inom etableringsområde med undantag för 
markerade restriktionsområden i Bilaga 4. Restriktioner som påverkar möjlig placering 
framgår även i ovanstående tabell. Restriktionsområdena har kunnat fastläggas efter 
omfattande utredningsarbeten med inventeringar av generella naturvärden, fåglar (generellt 
samt sträckande), fladdermöss (generellt samt sträckande) samt kulturmiljövärden, utöver de 
kartstudier som alltid föregår en miljökonsekvensbeskrivning. Etableringsområdet har också 
avgränsats av skyddsavstånd till bostäder samt för att klara föreslagna, och vedertagna, 
villkor för ljud- och skuggpåverkan, såväl för den ansökta verksamheten som kumulativt 
tillsammans med närliggande vindkraftparker. Genom att exkludera värdefulla områden och 
områden med oacceptabel påverkan på boende har de områden som kvarstått bedömts så 
homogena att miljökonsekvenserna av anläggningen har kunnat bedömas även utan angivna 
placeringar därinom. För att ytterligare tydliggöra att olika placeringar inom 
etableringsområdet medför liknande konsekvenser för människors hälsa och miljön har två 
alternativa utformningar presenterats i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Sökanden menar därför att man preciserat den sökta verksamheten på sådant sätt att det 
går att bedöma den slutliga påverkan och störningar på omgivningen även med beaktande 
av möjliga placeringsalternativ. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att påverkan kan 
bedömas oavsett val av layout. Även om två exempellayouter beskrivits och använts som 
illustrationer har bolaget i MKB:n och övriga utredningar beskrivit påverkan på motstående 
intressen oavsett var i ansökansområdet vindkraftverk, vägar m.m. placeras. Som framgår 
ovan har detta skett bland annat genom att tydliga restriktionsområden beskrivits i kartor och 
text. Vid sidan av begränsningen av etableringsområdet och markeringarna av 
restriktionsområden som beskrivs ovan har följande åtgärder vidtagits för att säkerställa att 
det går att bedöma alla konsekvenser som verksamheten kan komma att ge upphov till vid 
olika alternativutformningar: 
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• Inga samråd har genomförts med bestämda koordinater som underlag, alla samråd 
har genomförts för hela det ansökta området. 

• De inventeringar och utredningar som genomförts avser särskilt definierade 
utredningsområden, inte exempellayouterna. 

• Bedömningarna i MKB:n har genomförts så att de omfattar alla möjliga utformningar.  
 
 
Igångsättningstid 
Igångsättningstiden för tillstånd för vindkraftparker har tidigare normalt bestämts till fem år 
från det att tillståndet vunnit laga kraft. Det är bolagets erfarenhet att en längre tidsperiod ofta 
är nödvändig. Handläggningstiden för koncessioner enligt ellagen, som ofta inte kan 
påbörjas innan tillståndsbeslutet vunnit laga kraft, tenderar ofta att vara långa, med 
överklagningsprocesser som drar ut på tiden. Även upphandlingen av vindkraftverken och 
byggnation är tidskrävande, särskilt med hänsyn till de åtaganden som gjorts att inte utföra 
anläggningsarbeten under vissa perioder under året. Bolaget har därför yrkat att 
igångsättningstiden ska vara åtta år från det att tillståndet vunnit laga kraft.  
 
Giltighetstid  
Vad avser giltighetstiden för tillståndet så kan man konstatera att livslängden för moderna 
vindkraftverk ökar. Bolaget arbetar kontinuerligt och målinriktat med att förlänga den tid som 
ett vindkraftverk kan vara i drift. För de vindkraftverk som byggs idag bedöms livslängden 
kunna uppgå till ca 30 år och utvecklingen mot allt längre tekniska livslängder bedöms 
fortsätta. En sådan utveckling medför positiva miljöeffekter och bidrar till god hushållning 
eftersom vindkraftverkens största miljöpåverkan i form av råvaruåtgång, energiåtgång och 
utsläpp till luft sker i tillverkningsfasen. Den infrastruktur som byggs upp med vägar och 
uppställningsytor bör också utnyttjas så länge som möjligt. Miljöpåverkan per producerad 
kilowattimme blir därför lägre ju längre vindkraftverken kan vara i drift. Mot bakgrund av detta 
och då det inte är möjligt att förlänga ett tillstånds giltighetstid genom ändringstillstånd eller 
liknande förfarande, är det angeläget att en för kort giltighetstid inte föreskrivs. Eolus har 
därför yrkat att giltighetstiden för tillståndet bör ska vara 40 år efter att tillståndet tagits i 
anspråk. 
 
Försvarsmakten 
Föreliggande ansökan omfattar upp till 10 vindkraftverk med maximalt 250 m totalhöjd inom 
ett område vid Fågelås med undantag för angivna restriktionsytor som har undantagits all 
etablering med hänsyn till boendemiljö, natur- och kulturvärden och infrastruktur. 
 
Tidigare har tillstånd beviljats för en vindkraftspark i samma område med upp till 16 
vindkraftverk och 150 m totalhöjd som genom ett ändringstillstånd (MPD Västra Götalands 
län daterat 2020-04-22, dnr 551-11859-2019) ändrades till maximalt sju vindkraftverk med 
250 m totalhöjd inom den västra delen av det ansökta området. Den östra delen av det 
ansökta området avslogs med hänvisning till Försvarsmaktens intressen.  
 
Försvarsmakten hade i både samrådsprocessen för ändringstillståndet (2018-07-02) och 
angående ansökan om ändringstillstånd (2019-05-06) lämnat yttranden där det framgår att 
de inte har något att erinra avseende vindkraftverk med 250 m totalhöjd inom hela det 
ansökta området. I ett sent skede (2020-02-10) ändra de dock inställning och motsätter sig 
vindkraftverk inom den östra delen av ansökt område.  
 
Vid ändringsansökans inlämnande i mars 2019 fanns osäkerheter om ansökan skulle kunna 
prövas som ett ändringstillstånd i enlighet med 16 kap. 2 § miljöbalken till följd av ändringens 
omfattning. Bolaget inledde därför i maj 2019 en parallell tillståndsprocess för en ny prövning 
av parken enligt 9 kap. miljöbalken. I samband med samrådet för den nu aktuella 
tillståndsansökan meddelade Försvarsmakten att man motsätter sig vindkraftverk inom den 
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östra delen av ansökt område, eftersom det ligger inom ett område med särskilt behov av 
hinderfrihet.  
 
Den del av etableringsområdet som Försvarsmakten motsätter sig vindkraftverk inom, utgör 
en mycket liten del (mindre än 0,1%) av hela det område som Försvarsmakten menar är av 
särskilt behov av hinderfrihet, och ligger dessutom i utkanten av området. Bolaget gör därför 
bedömningen att påverkan på Försvarsmaktens intressen inte blir påtaglig.  
 
Försvarsmaktens begränsning, gör det är omöjligt att nyttja områdets fulla potential och att 
på bästa sätt ta tillvara och hushålla med vindresursen i området. Ett område som uppvisar 
bekräftat goda vindförhållanden och utgör riksintresse för vindbruk i enlighet med 3 kap 8 § 
miljöbalken och utpekat som lämpligt för vindbruk enligt den kommunala vindkraftsplanen. 
Begränsningen bidrar också till att försvåra möjligheterna för Sverige att uppnå målet om 100 
% förnybar el till år 2040. 
 
Förutom att vindresursen inte tas tillvara på ett optimalt sätt innebär de ändrade 
förutsättningarna ett hot mot vindkraftsprojektets lönsamhet och därmed möjligheter att 
realiseras. Bortfall av tre stycken vindkraftverk med 250 m totalhöjd motsvarar en förlorad 
produktion om ca 57 GWh/år. Fler vindkraftverk ger mer intäkter och de fasta kostnaderna 
kan fördelas på fler vindkraftverk, vilket ökar sannolikheten att parken kan bli lönsam och 
faktisk möjlig att realisera i ett marknadsläge med hård konkurrens och pressade elpriser. 
 
Enligt 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden 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. 
 
Vindkraft är en förnybar energikälla och kan bidra till miljöbalkens mål om hållbar utveckling 
enligt 1 kap. 1 § miljöbalken. Utbyggnaden av vindkraft har i praxis ansetts vara ett mycket 
angeläget allmänt intresse med hänvisning till samhällets intresse av fortsatt utbyggnad av 
vindkraft. För att kunna nå de nationella målen för förnybar elproduktion på ett hållbart sätt är 
det av största vikt att ta goda vindlägen i anspråk.  
 
Försvarsmaktens begränsning av anläggningen kan inte anses vara en god avvägning 
mellan olika intressen i området eller vara rimlig med hänsyn till nyttan av begräsningen eller 
försiktighetsåtgärden jämfört med kostnaderna för åtgärden och den allmännytta som 
förloras. Det kan inte heller anses vara ett främjande en hållbar utveckling eller god 
hushållning med resurser i enlighet med miljöbalkens mål. 
 
 

11. Kontroll av verksamheten 
 
För verksamheten gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Bolaget kommer vidare att upprätta ett kontrollprogram för verksamheten.  
 
 

12. Allmänna hänsynsregler 
 
Nedan redovisas hur relevanta delar av de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens 2 kap. 
har beaktats. 
 

Bevisbördsregeln 
 

”Den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska visa att hänsynsreglerna följs” 
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Bolaget anser att underlaget i tillståndsansökan med tillhörande MKB visar att de förpliktelser 
och krav som kan ställas på verksamheten uppfylls. 

 

Kunskapskravet 
 
”Den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur 
människors hälsa och miljön påverkas och kan skyddas” 

Eolus Vind AB har sedan början av 1990-talet medverkat vid etableringen av över 600 
vindkraftverk. Därmed är det rimligt att anse att Bolaget har skaffat sig erforderlig kunskap 
och erfarenhet för att skydda människors hälsa och miljö mot skador och olägenheter på 
grund av den sökta verksamheten. 

 

Försiktighetsprincipen 
 

”Risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön medför en skyldighet att 
vidta åtgärder för att förhindra en störning” 
 
Paragrafens krav bör anses uppfyllt genom att de planerade vindkraftverken är kvalitets- och 
säkerhetstypgodkända i ett EU-land, att de är lokaliserade på behörigt avstånd från 
bebyggelse samt att vindkraftverken använder modern teknik. De skyddsåtgärder som 
nämns i tillståndsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen kommer att tillämpas vid 
uppförandet, driften och avvecklingen av vindkraftsanläggningen. Behov av ytterligare 
skyddsåtgärder kan inte förutses. 

 

Produktvalsprincipen (Bästa möjliga teknik) 
 

”Produkter som kan vara skadliga för människor eller miljö ska ej användas om produkterna 
kan ersättas med andra, mindre farliga produkter” 
”Bästa möjliga teknik ska användas för att förebygga skador och olägenheter” 
 
I vindkraftverk och transformatorstationer används oljor och fetter. Val av produkt skall 
baseras på att påverkan på människors hälsa eller miljön så långt som möjligt undviks. 

 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
 

”Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt och att förbrukningen och avfallet 
minimeras. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, återvinnas eller bortskaffas på ett 
miljöriktigt sätt. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.” 
 
Vindkraftverkens livslängd beräknas till cirka 30 år. Livslängden kan förlängas genom att 
vissa komponenter såsom rotorblad, växellåda och generator, byts ut eller uppgraderas. 
Eventuellt kan verken i framtiden komma att bytas mot en ny generation vindkraftverk.  
Om så inte är fallet skall vindkraftverken demonteras. De delar av torn och av maskinhus 
som består av stål och aluminium kan återvinnas. Rotorbladen samt de delar av maskinhuset 
som består av glasfiberarmerad epoxi kan energiåtervinnas. Transformatorstationer skall 
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avlägsnas. Markförlagda elkablar kan, om så krävs, grävas upp. Metallen och isoleringen i 
kablarna kan återvinnas. Det är också möjligt att låta kablarna ligga kvar i marken. De tätas 
då i ändarna och kan då återanvändas. 
De energiresurser som åtgör för att tillverka och resa vindkraftverket har tjänats in efter cirka 
6–8 månaders drift. Vindkraftverken kommer under sin drifttid att producera energi 
motsvarande cirka 40 gånger sin egen tillverkningsenergi. Etableringen av vindkraftverk 
innebär en hushållning med energi, eftersom en förnybar energikälla utnyttjas. Samtidigt 
utnyttjas inte ändliga resurser såsom kol och olja. 
 

Platsvalsprincipen 
 

”Verksamhetens lokalisering ska väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö” 
 
Etableringsområdet har valts för att avsett ändamål här nås utan påtagligt intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljö. Det bedöms att befintliga intressen i området är 
väl förenliga med elproduktion genom vindkraft. 
 

Skadeståndsansvaret (PPP) 
 

”Det är den som har orsakat en skada på miljön som är ansvarig för att skadan blir avhjälpt” 
 
Verksamhetsutövaren är medveten om paragrafens innebörd och ansvaret för att inneha 
ekonomiska möjligheter, alternativt försäkringsskydd, som täcker kostnader för att avhjälpa 
eventuell skada. 
 

Stoppregeln 
 

”En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort 
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras 
avsevärt” 
 
Vindkraftverken förväntas inte innebära påtaglig skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 
 
 

13. Aktförvaring 
 
Hjo kommun föreslås som aktförvarare av tillståndsansökan för projekt Fågelås. 
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Samrådsredogörelse 
 
I denna samrådsredogörelse redovisas de samråd som har genomförts för vindkraftpark 
Fågelås och de yttranden som inkommit. Relevanta synpunkter som inkommit genom 
samråden har beaktats vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Länsstyrelse och kommun 

Samrådsunderlag samt inbjudan till samrådsmöte skickades till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och Hjo kommun den 29 maj 2019.  

Samrådsmötet hölls på kommunhuset i Hjo den 19 juni 2019. Under samrådsmötet med 
Länsstyrelsen och kommunen presenterade Eolus Vind projektet och dess bakgrund. Under 
mötet diskuterades framförallt miljökonsekvensbeskrivningen innehåll. Efter mötet gjorde 
Eolus Vind och länsstyrelsen ett besök i det tilltänkta området. Anteckningar från 
samrådsmötet finns i Bilaga 1. Skriftligt yttrande från länsstyrelsen redovisas i Bilaga 2. 

 

Allmänhet och särskilt berörda 

Inbjudan till samråd skickades den 23 september 2019 med brev till ägare till bostadshus 
inom 3 km från ansökningsområdet samt ägare till fastigheter som gränsar till 
ansökningsområdet, se Bilaga 3. I inbjudan fanns information om att samrådsunderlaget 
kunde hämtas via en länk eller beställas från Eolus Vind. Sista dag för att lämna synpunkter 
sattes till den 15 november 2019. I inbjudan informerades om att Eolus Vind skulle finnas 
på plats i Södra Fågelås församlingshem under två tillfällen för att svara på frågor och ta 
emot synpunkter. 

Annonsering om samråd gjordes den 1 oktober 2019 i Skaraborgs Allehanda (SLA) och Hjo 
Tidning (Bilaga 4) samt den 2 oktober 2019 i Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning 
och Västgöta-Bladet (Bilaga 5). I annonsen informerades om att samrådsunderlag kunde 
beställas från Eolus Vind, att Eolus skulle finnas på plats i Södra Fågelås församlingshem 
vid två tillfällen samt att synpunkter skulle lämnas senast den 15 november.  

Onsdagen den 16 oktober kl. 14:00-19:00 samt lördagen den 19 oktober kl. 10:00-15:00 
fanns representanter för Eolus Vind på plats i Södra Fågelås församlingshem. Ett antal 
person kom till församlingshemmet och hade möjlighet att få information, ställa frågor och 
lämna synpunkter.  

Fyra skriftliga yttranden har inkommit från allmänhet och särskilt berörda, se Bilaga 6-9. 
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Övriga myndigheter, organisationer, företag och föreningar 

Inbjudan till samråd (Bilaga 10) skickade den 4 oktober 2019 enligt sändlistan i tabellen 
nedan. I inbjudan fanns information om att samrådsunderlaget (samma underlag som 
samrådet med allmänhet och särskilt berörda) kunde hämtas via länk eller beställas från 
Eolus Vind. Sista dag för att lämna synpunkter sattes till den 15 november 2015. 

 

Samrådspart Yttrande inkom 
Tidaholms kommun Har ej inkommit med yttrande 
Energimyndigheten Har ej inkommit med yttrande 
Naturvårdsverket Har ej inkommit med yttrande 
Skogsstyrelsen 191106 (se Bilaga 11) 
Trafikverket Region väst 191007 (se Bilaga 12) 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) 191106 (se Bilaga 13) 
Svenska Kraftnät 191115 (se Bilaga 14) 
SGU (Sveriges geologiska undersökning) 191021 (se Bilaga 15) 
Boverket Har ej inkommit med yttrande 
Riksantikvarieämbetet Har ej inkommit med yttrande 
Kammarkollegiet Har ej inkommit med yttrande 
Skaraborgs Naturskyddsförening 200113 (se Bilaga 16) 
Västergötlands Ornitologiska Förening 200113 (se Bilaga 16) 
Vattenfall 191122 (se Bilaga 17) 
Fridene Fröjered Korsberga 
Hembygdsförening (inbjudan skickades 
190923) 

Har ej inkommit med yttrande 

Klämmesbo Bygdegårdsförening 
(inbjudan skickades 190923) 

Har ej inkommit med yttrande 

Skaraborgsvattens kommunalförbund 
(inbjudan skickades 191101) 

Har ej inkommit med yttrande 

 

 

Remisser/inbjudan till samråd skickades 2019-11-08 enligt sändlista i tabellen nedan.  

Samrådspart Yttrande inkom 
Försvarsmakten 2020-01-14 (se Bilaga 18) 
PTS (Post- och telestyrelsen) 2020-02-14 (se Bilaga 19) 
3GIS 2019-11-22 (se Bilaga 20) 
Telenor 2020-02-17 (se Bilaga 21) 
Telia 2019-11-11 (se Bilaga 22) 
Tele2 2019-11-12 (se Bilaga 23) 
Hi3G 2019-11-11 (se Bilaga 24) 
Teracom 2019-11-08 (se Bilaga 25) 
Jönköping Airport 2020-03-02 (se Bilaga 26) 
Skövde Airport 2020-03-02 (se Bilaga 27) 
Karlsborgs flygplats Har ej inkommit med yttrande 
LFV (flyghinderanalys) 2020-03-02 (se Bilaga 28) 
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Anteckningar från myndighetssamråd (avgränsningssamråd) i Hjo kommunhus 
avseende vindkraftpark Fågelås 2019-06-19 

Närvarande:  
Anna Gunnarsson, Eolus Vind 
Mikael Henriksson, Eolus Vind,  
Max Olsson, Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Viktor Karlsson, Hjo kommun 
Carl-Johan Persson, markägare 
Thomas Berglund, markägare 
Svante Andren, Hjo kommun 
Charlotte Paulsson, Hjo kommun 
Susann Lundman, Länsstyrelsen 
Kristina Patriksson Höök, Länsstyrelsen 

Efter att samtliga presenterat sig höll Anna en inledning där hon förklarade bakgrunden. Idag finns ett 
tillstånd för 16 maskiner med 150 m totalhöjd som kan placeras fritt i området, sk boxmodell. Höjden 
i befintligt tillstånd omöjliggör dock kommersiellt gångbart projekt därför har en ansökan om 
ändringstillstånd lämnats in. Eftersom det råder en viss tvekan om en större höjning av verken ryms 
inom ett ändringstillstånd har vi inlett processen med ett nytt tillstånd. 

Detta samråd omfattar alltså ett nytt tillstånd med 10 vindkraftverk på upp till 250m inom samma 
område som nuvarande tillstånd. 

LST: Kommer tillståndet sökas som boxmodell? Eolus svarar att detta inte är bestämt och att utfallet 
av detta möte kan avgöra val av ansökan. 

Området är utpekat som riksintresse för vindkraft samt med i kommunens vindbruksplan. 

Kommunenskrav på 4 gånger verkens totalhöjd till bostäder har beaktats i ansökan. 

LST: I samband med tidigare ansökan diskuterades om hus som fanns i området skulle betraktas som 
bostäder. Markägarna svarade att de bostäder öster om projektet som fanns på hans fastighet inte var 
att betrakta som bostäder utan förvaltades som ”kulturminnen” och hade inte status som möjliggjorde 
dem som bostäder. Ett ”hus” nordväst om projektet, Håkahemmet, kommer dokumenterar med foto 
enligt Eolus. 

Skuggoptimering kommer användas på eventuellt utsatta bostäder. Sumpskogar kommer undvikas för 
verksplatser och vägdragning. Förutsättning att ingen ytterligare inventering av dessa krävs. 

Den analys av sträckfåglar som gjorts i samband med ändringstillståndet kommer skickas till LST efter 
mötet så att respons kan ges på om ytterligare studier är nödvändiga. 

De fasta fornlämningar som finns i området kommer undvikas. 

LST: De fornminnen som hittats vid gjorda inventeringar finns inte med i fornminnesregistret? Eolus 
svarar att de som inventerat kommer att kontaktas för att be dem göra detta. 

Diskussion förekom om det var möjligt att söka enligt boxmodellen. LST svarade att det fanns ett 
prejudikat i mark- och miljööverdomstolen om ett projekt Grönhult där boxmodell godkänts. Där var 
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det dock väl dokumenterat vilka områden som avsågs för vindkraft och vilka som ej var aktuella för 
placering av verk och väger. LST poängterade detta. 

Kommunen: Har inga synpunkter på om boxmodell söks. 

Eulos undrade om det ska vara med exempel på placeringar om det söks enligt boxmodell. LST svarade 
att det var bra om så gjordes. 

Markägare påpekade att det beviljats bygglov för två maskiner (150 resp 200m söder om 
projektområdet). Kommun och LST ansåg med koppling till detta att kumulativa effekter bör beskrivas. 

Markägare påpekade även att elnätet är förberett och transformatorstation byggts för att ta emot 
effekten från parken. 

LST: Kulturmiljöutredningen behöver uppdateras med avseende på de högre verken som ansökan 
innebär. En sammantagen värdering bör göras. 

LST: Riksintressen skall redovisas även om de förefaller ligga på stort avstånd från parken. Bör även 
bedömas i vilken mån de påverkas. 

LST: Beskrivning av samrådet skall finnas med i ansökan. 

LST frågade om siktbarheten var gjord med skog. Eolus svarade att så var fallet. LST frågade om verken 
kommer synas om skogen togs bort. Eolus svarade att verken kommer bli synbara om skogen tas ner 
förutom om det inte fanns kullar eller hinder som skymde. 

Kommunen tyckte att fotomontage borde göras från platser där klagomålen på tidigare ansökningar 
varit stort.  

LST: Om kulturmiljöanalysen visar någon känslig plats bör den platsen kompletteras med fotomontage. 

LST undrade om en sträckfågelinventering kommer göras under hösten. De påtalade att det är av 
särskild vikt då närheten till Vättern som är ett viktigt flyttstråk. Eolus svarade att gjord 
sträckfågelanalys skickas till LST innan semestern så att de kan respondera på den. 

LST: Vattenförhållandena är viktiga att få med i MKB:n. Även vattenverksamhet skall beskrivas i MKB:n 
eftersom denna prövas i tillståndet. 

LST: Samråd även ska ske med kommunalförbundet Skaraborgsvatten med tanke på vattenledningen 
från Vättern, även så Skaraborgs Ornitologiska förening och Vattenfall. 

LST: Lågfrekvent buller ska redovisas. De informerade även om Naturvårdsverket arbetar med en ny 
vägledning angående buller som bör bevakas. 

LST: Alternativ lokalisering och nollalternativ ska beskrivas. 

Frågan om kalkning med helikopter kom upp. Markägarna informerade om att det var länge sedan 
sådan förekom. Man enades då om att det inte fanns behov av att redogöra påverkan på denna. 

Vid pennan! 

Mikael Henriksson Eolus Vind 
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Meddelande Diarienummer Sida 
2019-06-26 551-22696-2019

Dossienummer
1497-1138

1(5) 

Miljöskyddsavdelningen 
010-224 46 00

Eolus Vind AB 

anna.gunnarsson@eolusvind.com 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Avgränsningssamråd om planerad vindkraftpark vid 
Fågelås i Hjo kommun 

Samrådet avser ansökan om en vindkraftpark med maximalt 10 verk och med en 

maximal totalhöjd av 250 m vid Fågelås, fastigheterna Björstorp 1:1 m.fl. i Hjo 

kommun.   

Verksamheten avser nyetablering av en verksamhet som finns uppräknad i 6 § i 

miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Denna typ av verksamhet antas 

alltid medföra en betydande miljöpåverkan. Ni omfattas därför av kraven att 

genomföra ett avgränsningssamråd1.  

Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av 

ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska 

bifogas ansökan. 

Med vem ska samråd hållas? 

Samråd ska förutom med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda 

även ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som 

kan antas bli berörda. Länsstyrelsen anser att samråd, förutom dem som redovisats 

i samrådsunderlaget, även bör hållas med Västergötlands Ornitologiska förening, 

Vattenfall och Skaraborgsvattens kommunalförbund.  

Samrådsunderlaget ska delges de som ingår i samrådskretsen men som inte tidigare 

fått ett samrådsunderlag. Samrådsunderlaget bör uppdateras med en karta som 

beskriver närliggande riksintresseområden inklusive Natura 2000 inför utskick i 

samrådskretsen.  

Miljökonsekvensbeskrivning 

I 6 kap. 35 § miljöbalken (MB) och i 16-19 §§ i miljöbedömningsförordningen 

(MBF) anges vilka uppgifter som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB).  

MKBn ska tas fram av den som har sakkunskap om verksamhetens särskilda 

förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Hur detta har beaktats ska redovisas i 

MKBn. 

1 6 kap. 29-32 §§ Miljöbalken 
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Detta meddelande syftar till att Länsstyrelsen ska lämna synpunkter på innehållet i 

och den detaljeringsgrad på MKBn som behövs för tillståndsprövningen.  

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att följande 

aspekter är särskilt viktiga att behandla i MKBn: 

Allmänt: 

• Redogör för nollalternativ, alternativa lokaliseringar och alternativa

utformningar för planerad verksamhet samt motivera ansökt lokalisering

och utformning.

• Redovisa planerade och befintliga vindkraftanläggningar inom 1-1,5 mils

radie. Belys kumulativa effekter för bland annat buller, skugga,

kulturmiljö, landskapsbild och fåglar.

• Belys eventuella intressekonflikter med flyget, teleoperatörer,

försvarsmakten m.fl. och klargör vilken hänsyn som tas.

• Om ansökan gäller fasta placeringar av verken ska placering av verksplats

inkl. kranplats och uppställningsyta, kabel- och vägsträckning samt

eventuell transformatorstation redovisas och miljöpåverkan ska bedömas

utifrån det. Beskriv i text med stöd av tydligt kartmaterial vilka delar av

vägen som behöver rätas, breddas eller förstärkas samt vilka delar av vägen

som behöver nyanläggas. Verksplats inkl flyttmån, kranplats och

uppställningsyta, kabel- och vägsträckning samt eventuell

transformatorstation bör även lämnas in som shapefiler. De åtaganden som

görs ska redovisas tydligt.

• Om ansökan gäller mer flexibla placeringar av verk, vägar, kabelsträckor,

uppställningsytor och annan kringutrustning, behöver det tydligt redovisas

vilka områden som undantas från placeringar och vilka åtaganden som

genomförs. Verksamhetens miljöpåverkan ska kunna förutses och

bedömas.

Planer 

• Beskriv hur planerad anläggning förhåller sig till kommunala planer.

Buller och skuggor: 

• Utför buller- och skuggberäkningar. Redovisa källjud och

beräkningskriterier (mode, råhetslängd mm.). Motivera vald råhetslängd.

Av skuggberäkningarna bör tydligt framgå vid vilka årstider och tider på

dygnet som skugga förekommer vid närliggande bostäder. Redovisa både 8

timmar/år och 30 minuter/dygn för skugga samt kurvor för 35 dBA och 40

dBA för buller. Redovisa vilka eventuella skyddsåtgärder som planeras för

att klara bullervärden och skuggbildning. Beakta om möjligt eventuell ny

vägledning om buller från vindkraftverk, från Naturvårdsverket, som

beräknas komma under 2019.

• Redogör för om det finns risk för att lågfrekvent buller kan komma att bli

störande för omgivningen. Utför bullerberäkningar som visar om

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om lågfrekvent buller kan komma att

klaras.

Page 27 of 94



Meddelande Diarienummer Sida 
2019-06-26 551-22696-2019 3(5) 

Natur- och kulturvärden 

• Redovisa analys av fågelsträck över området samt hur de sträckande

fåglarna kan komma att påverkas av vindkraftparken.

• Redovisa förslag till ekologisk kompensation för den fragmentisering som

vindkraftverk, hårdgjorda ytor samt vägar åstadkommer i det nu

sammanhållna skogsområdet. En möjlig kompensation kan vara att utföra

biotopförbättrande åtgärder som gynnar tjäder och nattskärra efter

ingreppen.

• Analysera och redovisa om det finns risk för påtaglig skada/betydande

påverkan för riksintresseområden för natur-, och friluftsliv inklusive

Natura 2000.

• Ny kulturmiljöutredning ska göras för den omfattning på vindkraftpark

som ansökan avser. Inriktning och omfattning motsvarande tidigare

utredning bedöms tillfredsställande med följande tillägg. Bedöm påverkan

på kulturvärden i riksintresseområden för rörligt friluftsliv 4 kap 1-2 §

(Vättern), riksintresse för kulturmiljövården (R33 Norra och Södra

Fågelås) och kommunala kulturmiljöer i olika områden och från olika vyer.

Genomför också en sammantagen bedömning på kulturmiljön och redovisa

rekommendationer inklusive förslag på alternativa placeringar.

Bedömningen av påverkan på kulturvärdena behöver kompletteras med

bedömning av om olika placering av verken inom området innebär olika

påverkan. Analysera och redovisa risk för skada på riksintresseområden

och åtgärder för att tillgodose riksintressena.

• I kulturmiljöutredningen ska även ingå en sammantagen bedömning av

kumulativa effekter på kulturmiljöernas värden tillsammans med

närliggande vindkraftverk.

Landskapsbild: 

• Beskriv etableringens påverkan på landskapsbilden (inklusive

hindersbelysning). Redovisa fotomontage med minsta storleken av ett A3-

format per bild. Förutom de fotomontage som redovisas i

samrådshandlingen kan fotomontagevyer tas fram utifrån resultat i

kulturmiljöanalysen.

• Vindkraftsverkens utseende (t.ex. färg, reklam) bör beskrivas.

• Redovisa i vilken utsträckning hinderbelysningen kan vara störande för

närboende, t.ex. med stöd av synbarhetsanalys och avstånd. Bedöm hur

många som kan komma att bli störda. Beskriv vilka effekter nedsläckning

av verken nattetid skulle få för närboende och uppge om sådan teknik

avses att användas.

Vatten 

• Ingrepp i vattenområden, våtmarker och sumpskogsområden bör

minimeras. Beskriv vattenförhållanden inom området. Redovisa var

anläggningsarbeten för vägar, verk och elkablar inte kommer att utföras.

Föreslå skyddsavstånd till sumpskogar, vattendrag och våtmarker. Om ett

kortare avstånd än 50 meter bör detta motiveras.

• Redovisa eventuell påverkan på vattenförekomster och

miljökvalitetsnormer (MKN).

• För anläggning av vägar med tillhörande diken i blöt mark krävs dispens

eller tillstånd om det är fråga om markavvattning. Om det ska prövas i
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samband med ansökan om tillstånd för vindkraftparken ska lokalisering och 

alternativ för vägdragning belysas.   

Övriga upplysningar 

Säkerhet  

Redovisa en beräkning av den ekonomiska säkerhet som behövs för återställande 

av den aktuella platsen med aktuell typ och ansökt storlek av vindkraftverk. 

Säkerheten ska omfatta etableringsfas, driftfas och återställandefas för 

vindkraftsanläggningen.  

Den ekonomiska säkerhetens storlek ska täcka samtliga kostnader för ett 

fullständigt och korrekt återställande av platsen där verksamheten har bedrivits 

inklusive borttagande av kablar och eventuella transformatorer. Beräkningarna ska 

även inkludera borttagande av övre delen av fundamenten och markanpassning till 

kringliggande miljöer. Om intäkter tas med i beräkningen ska de särskiljas så att 

det tydligt går att utläsa vad kostnaderna skulle bli om intäkter inte togs med. 

Kostnadsberäkningen ska redovisas så att den vid behov kan verifieras av tredje 

man.  

Tydligt kartmaterial  

Länsstyrelsen vill understryka vikten av tydligt kartmaterial för redovisning av 

forn-/kulturlämningar, biotopkartering, fågelinventering mm. 

Arkeologi 

I den arkeologiska utredningen redovisas flera påträffade fornlämningar, 

bevakningsobjekt, möjliga fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa 

har dock inte rapporterats till Riksantikvarieämbetet, således finns de inte 

registrerade i kulturmiljöregistret/Fornsök. Dessa lämningar bör registreras, av 

utförande konsult, för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma vilka andra arkeologiska 

åtgärder som krävs. 

Länsstyrelsen bedömer att tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs, då verken samt 

gator kommer att ställas inom fornlämningsområden som har samma lagskydd som 

fornlämningar. Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning ska lämnas in i god 

tid till länsstyrelsen, där exakta positioner för verken samt vägar ska finnas 

representerade. Kartor samt digitalt material i from av SHP filer (ytor) ska bifogas 

till ansökan. 

Vattenverksamheter 

Anmälningspliktiga vattenverksamheter, som anläggande av trummor, flytt av 

vattendrag, grävning i vattenområde med mera ska anmälas till Länsstyrelsen.  

Tillståndsansökan inkl antal exemplar 

Ansökan med tillhörande MKB ska ha inkommit till Miljöprövningsdelegationen 

senast den 19 juni 2020. Har inte ansökan inkommit inom den angivna tiden kan 

nytt samråd krävas på grund av ändrade förhållanden.  

Om de framkommer att inget tillstånd kommer sökas ska ni meddela länsstyrelsen 

det. 
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Ansökningshandlingar lämnas till vastragotaland@lansstyrelsen.se i en digital 

version och ska vara av sådant format som möjliggör bearbetning av textmaterialet. 

Det digitala materialet ska lämnas som separata pdf-filer för varje dokument 

(ansökan, MKB, teknisk beskrivning osv.) Ansökan ska även inges i tre 

papperskopior, gärna med ett tydligt fliksystem. 

Vid handläggningen av detta ärende har representanter från Naturavdelningen, 

Vattenavdelningen, Kulturmiljöenheten och Samhällsbyggnadsenheten deltagit. 

Susann Lundman 

Länsmiljöingenjör 

Kopia 

Miljösamverkan östra Skaraborg, miljoskaraborg@skovde.se 

Hjo Kommun; kommunen@hjo.se  

Internt Länsstyrelsen 

Kristina Höök-Patriksson 

Pia Frid 

Madeleine Elisabethsdotter Sjölander 

Emma Ahlgren 
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Inbjudan till samråd om vindkraftsanläggning 

Ni inbjuds härmed till avgränsningssamråd (6 kap 29-30 §§ Miljöbalken) avseende ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftsanläggning Fågelås. Anläggningen omfattar upp till tio 

vindkraftverk inom markerat område på bifogad karta. Samrådet avser verksamhetens lokalisering, 

omfattning och utformning, de miljöeffekter som den kan antas medföra samt 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.  

Representanter från Eolus Vind kommer att finnas på plats i Södra Fågelås församlingshem onsdagen 

den 16 oktober kl. 14:00 – 19:00 samt lördagen den 19 oktober kl. 10:00 – 15:00 för att svara på frågor 

och ta emot synpunkter. 

Samrådsunderlag finns att hämta på länken nedan eller kan beställas från Eolus Vind. Eventuella 

synpunkter på verksamheten skall vara Eolus Vind skriftligen tillhanda senast 15 november. 

Bakgrund 

Triventus Wind Power AB beviljades 2013 (laga kraft 2014) tillstånd enligt miljöbalken för 

vindkraftsanläggning Fågelås i Hjo kommun. Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 

16 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 150 m inom markerat område på bifogad karta. Tillståndet 

har sedermera överlåtits till Eolus Vind AB. Uppförandet av vindkraftverken har inte påbörjats.   

Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har de senaste åren gått mycket snabbt framåt. För att på 

bättre sätt nyttja områdets vindtillgångar genom att tillämpa idag bästa möjliga teknik har en ansökan 

Link: https://fileshare.eolusvind.com 

User: 6w3Bu5 

Password: 9Yh3G 
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om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 250 m i mars 2019 

inlämnats till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det är dock i dagsläget oklart om ändringen kan 

prövas genom ändringstillstånd eller om det krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Med anledning 

av detta har Eolus Vind valt att påbörja samrådsprocessen för ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Den 

nya tillståndsansökan kommer att avse max 10 vindkraftverk med max 250 m totalhöjd.  

Halmstad 2019-09-20 

Anna Gunnarsson 

Eolus Vind AB 

Stationsgatan 37 

302 50 Halmstad 

Tel. 010-199 88 03 

E-post: anna.gunnarsson@eolusvind.com
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Annons införd 2019-10-01 i Skaraborgs Allehanda och Hjo Tidning 
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Annons införd 2019-10-02 i Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning 
och Västgöta-Bladet 
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Mottagare: Eolus vind AB


Synpunkter på vindkraftsanläggning Fågelås Hjo kommun.


Fågelås är ett område med hög livskvalité genom en rofylld och naturskön miljö med frilufts- och

rekreationsmöjligheter och med ett omfattande djur- och fågelliv.

Det vore ett mycket stort steg tillbaka för den lokala miljön, livskvalitén för de permanent

närboende, för sommargäster och andra människor som begagnar sig av området i fall att

dessa vindkraftverk realiseras.


Ett tillstånd till den planerade verksamheten kan förväntas skapa stor frustration och

besvikelse för alla de människor som bor och vistas i området och skulle också i avsevärd

omfattning begränsa människors ”möjligheter”.


Buller, ljus, skugga och störningar 
Det förväntas kraftiga ljussken och skuggningar från verksamheten och som kommer att

spridas över omkringliggande fastighetsägares marker med sämre möjligheter till

återhämtning och vad som upplevs vara ett hälsosamt liv.


Hälsorisker och säkerhet 
En ökad hälsorisk kan förväntas för både vuxna och barn genom kraftiga ljussken, buller och

minskad möjlighet till vila samt återhämtning. Ingenstans står det redovisat människors påverkan 
på hälsan.


Boxmodellen 
Hur kan era beräkningar anses trovärdiga utifrån boxmodellen då ni inte kan redovisa var verken 
ska stå någonstans.


Grundvattenmagasin 
Ett omfattande grundvattenmagasin ligger under det aktuella etableringsområdet. Områdets

beskaffenhet innebär en hög genomsläpplighetsrat för vatten och grundvattenmagasinet har en

sträckning från Gate i söder och ända upp och förbi Mullsjön i norr.

Sökanden har i och med de större markanspråk som krävs för uppförandet av större

kraftstationer inte beaktat påverkansriskerna genom anläggningsförfarandet. En förorening

eller störning av påfyllnadskapaciteten på grundvattenmagasinen skulle kunna få katastrofala

följder över ett mycket stort område.

En fråga som särskilt borde beaktas efter de senaste somrarnas mycket varma temperaturer

och risk för minskade vattennivåer. Lägg därtill att vattnet i detta fall är i förbindelse med

Vättern, som är ett av Sveriges största sötvattenmagasin.

Området för den tilltänka etableringen är dessutom av riksintresse för vattenförsörjning vilket 
borde tas i beaktande.


Minskande fastighetsvärden och markvärden, sämre boendemiljö och problem med 
bygglov etc. 
Den planerade verksamheten skulle på flera sätt komma att förändra omkringboendes

förutsättningar till det sämre.

Eventuella och kommande utvecklingar på omkringliggande fastigheter skulle komma att

försvåras samtidigt som omfattande värdesänkningar på mark, husbyggnader och gårdar

skulle komma att bli en följd av den planerade verksamhetsetableringen. Dessutom skulle helt

naturligt ett mindre intresse infinna sig för köp av fastigheter i området och för uppförande av

ny bebyggelse.

Ett allmänt minskat marknadsvärde kommer att följa för omkringliggande fastigheter som inte

har ekonomisk vinning att hämta genom arrenden av vindkraftsparken eller dylikt.

Ett mindre intresse kommer också att följa för de hus som hyrs ut inom omkringliggande

fastigheter och detta kommer att påverka ägarna ekonomiskt.


Ljudeffekter 
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Eftersom bullernivåerna i flera av fallen ligger mycket nära gränsvärdena så kommer 
kraftstationernas effekt snart att strypas för att ligga inom angiva riktvärden om 40 dB. Detta gör 
sammantaget att produktionssiffrorna som tagits fram inte kan ses som trovärdiga.


Skuggbildning 
Inte på något sätt beskrivs det hur verksamheten genom skuggbildning påverkar människor

och djurs långsiktiga hälsa.


Hinderbelysning 
”Högintensivt blinkande ljus” har negativ inverkan på människors hälsa. Det är otydligt vilka typer 
av långsiktiga hälsoeffekter som exponeringen av detta högintentisva blinkade ljus kan ge upphov 
till och det finns inget förtroende för att sökande kan garantera att dessa inte kommer att uppstå 
som ett resultat av ofrivillig långsiktig exponering.


Utsläpp, föroreningar och riskbedömningar 
Det framgår inte av huruvida det finns möjlighet till utsläpp och föroreningar. Det

finns ingen riskvärdering och det framgår heller inte hur föroreningar skall minimeras. Det

redogörs heller inte för vilka föroreningsrisker som föreligger vid och under etableringsfasen

och med betydande markarbeten.


Anläggningsyta 
Det preciseras inte hur anläggningsarbetet skall gå till och inte heller hur omfattande ingreppen 
blir i den aktuella faunan. Hur stora blir uppställningsplatserna som ska tas i anspråk.

Platsen för verksamheten är en grusås med hög genomsläpplighetsrat för vatten och som

dessutom har ett omfattande grundvattenmagasin under sig.

Hur kan sökanden garantera att anläggningsarbetet samt etablerade kraftstationer ovanpå en

grusås inte leder till kontaminering och förorening av aktuellt grundvattenmagasin?


Djurliv 
På vilka grunder hävdar sökanden att djurliv inte kan bedömas störas i någon ökad

utsträckning av verksamheten? Inventeringen visar på ett flertal skyddsvärda fåglar. Hur 
garanteras att dessa inte kommer att påverkas.


Beredskapsplaner 
Vilka krav på omfattning ställs på system och planer för beredskap i nödlägessituationer?


Äskelid 2:3


Petrus och Ellen Lannemyr
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Eolus Vind AB Anders Jakobsson 

Torsgatan 5A Lämmagården Bäckafall 2 

411 04 Göteborg 544 93 HJO 

0730-974800 

Lämmagården, 2019-11-14 

Med detta brev vill jag framföra mina synpunkter på den framlagda ansökan om 

byggnation av vindkraftsanläggning i Fågelås, Hjo kommun. 

Först vill jag framföra att jag i grunden är positiv till vindkraft som en ren energikälla 

beträffande föroreningar i form av koldioxid och andra liknande utsläpp. 

En parameter som dock i mina ögon är mycket viktig när vindkraftsexploatering görs är 

att se till de föroreningar som vindkraften medför i form av visuella och akustiska 

utsläpp. Dessa utsläpp har ingen global klimatpåverkan, men de har en mycket stark 

miljöpåverkan i närområdet för både boende, friluftsliv och djurliv. Vidare har vindkraft 

en stor ekonimisk påverkan på olika sätt för närområdet. Jag kommer utveckla tankarna 

vidare nedan. 

Visuell förorening 
Hökensås, på vars sluttning detta område kan sägas ligga är en påtaglig höjd i området då 

det reser sig från Vättern på ca 90 m höjd över havet till ca 130m vid väg 195, vidare till 

ca 230 m på krönet för att sedan på västra sidan sjunka ner till ca 130 m igen i 

Klämmesbo. Ser man till den 6 km långa sträckan från väg 195 till Korsbergavägen i 

Klämmesbo är det alltså en påtaglig ås med 100 m höjdskillnad. 

Att på denna natursköna sluttning bygga ett stort antal vinkraftverk är ett stort ingrepp i 

miljön och kommer påverka hela landskapsbilden starkt. Att i denna lanskapsbild resa 

vinkraftverk på 250m, betydligt högre än den naturliga höjdskillnaden, med de verk som 

ligger närmast kraftledninngen är nära krönet kommer att påverka lanskapsbilden enormt 

mycket i milsvida områden. 

Mig veterligt är 250 m höjd de absolut största vindkraftverken som finns i världen så de 

föreslagna verken är ohyggligt stora vilket gör påverkan på landskapsbilden ännu mycket 

värre. Turning Torso som dominerar stadsbilden i hela Malmö regionen mäter 190 m. De 

föreslagna verken är närmare Eifeltornet (328 m) i höjd än Turning Torso, det är 

fruktansväert höga maskiner som kommer dominera hela bygden. I Sverige finns inga 

verk i närheten av dessa höjder om jag uppfattat läget rätt. 

Att placera sådana giganter i ett område där det i övrigt är en lantlig låg bebyggelse med 

en levande landsbygd som detta är är ett övergrepp mot landskapsbilden. 
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Akustisk förorening 
Ett boende på landsbygd har för- och nackdelar där ett av de starka incitamenten till att 

välja det lantliga boendet är att komma bort från den ständiga ljudbild som finns i 

tätorter. Vid vindkraftsexploatering ska miljökonsekvensbeskrivningen visa beräkningar 

på att bullernivån inte överstiger 40 dB(A) enligt Miljövårdsverkets normer. Men 

Miljövårdsverket talar vidare om att ”I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där 

bakgrundsljudet är lågt och där låga ljudnivåer eftersträvas, bör ljud från vindkraftverk 

enligt Naturvårdsverket inte överskrida 35 dBA” vilket talar för att 40 dB(A) är störande. 

Ljud är ofta väldigt subjektivt och ett ingenjörsmässigt mått som 40 dB(A) kan vara svårt 

att jämföra och relatera till. För att ändå göra någon slags jämförelse kan nämnas att en 

modern diskmaskin kan ha ett bullervärde på cirka 40 dB(A). Att ute i trädgården ha 

ljudnivån av en diskmaskin i köket anser jag vara en hög bullernivå i en för övrigt oftast 

relativt tyst lantlig miljö. 

För att inte drabba boende på landsbygd och framtida attraktionskraft på lantligt boende 

och därmed värdet på bostadsfastigheter är detta ett område där respektfull exploatering 

handlar om att utifrån förutsättningarna sträva efter lägsta möjliga bullernivå vid 

bostäder, inte att klara ett gränsvärde. 

När vindriktningen är ofördelaktig kan jag redan i dag höra ”swishljudet” från ett 

vindkraftverk som är placerat söder om väg 193 nära gränsen mellan Tidaholm och Hjo 

kommuner trots att det är bortom synhåll. Att ett antal verk på 250 m inte ska generera ett 

störande ljud i stora områden finner jag ytterst osannolikt, även om jag är fullt medveten 

om att när likvärdiga ljudkällor placeras på lite varierande avstånd från en mätpunkt 

kommer bidraget från den närmast belägna vara klart dominerande. Att verken blir så 

höga att den fria siktlinjen når allt fler bostäder bör rimligen ge ökade ljudproblem.  

Ekonomisk påverkan 
En aspekt som inte heller ska ringaktas i sammanhang av exploatering för vindkraft är 

den ekonimiska aspekten för närområdet. 

Fastigheter som får del av den ersättning som utgår till markägare påverkas troligen 

positivt av en vindkraftetablering på fastigheten, eftersom ersättningen utgår till 

markägaren vilket ökar avkasrningen på marken och därmed ett ökar värde på marken. 

En allvarlig frågeställning för alla ägare till bostadsfastigheter i närområdet till 

vindkraftsexploatering är vad som händer med bostäders marknadsvärde. Mäklare 

nämner ibland stora värdeminskningar, 30 % har nämnts. Så de som ”bara bor” i området 

kan se sina fastigheter minska radikalt i värde då gigantiska vindkraftsverk försämrar 

både den visuella och den akustiska miljön för boendet. Konsekvensen blir försämrad 

boendemiljö och försämrade värden på bostadsfastigheter. 

Ett närliggande problem är också möjlighet till framtida bostadsbyggande där en 

vindkraftexploatering kan blockera möjlighet till framtida bostadsbyggande, och därmed 

förstöra värden av tomtmark och utveckling av lantligt boende. 
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Som avslutning vill jag citera Er tidigare VD på Eolus Vind AB, Bengt Simmingsköld, 

som i Kvällsposten (på Internet) 2010-01-27 poängterar att utbyggnaden bör ske med 

varsamhet och hänsyn: ”Vindkraften är lite som med vargen - det är lättare att tycka om 

den, om man slipper ha den inpå knuten. Man kan förstå att närboende ibland har 

synpunkter på ljud, utseende och skuggor. Därför bör man sträva efter att hamna så 

långt bort ifrån boendet som möjligt.” 

Ibland pratas i samband med vindkraftsexploatering om ett ”respektavstånd” på 3 gånger 

vindkraftverkets totala höjd. I detta fall skulle det bli 750 m. Att ha ett 250 m verk 750 m 

från sin bostad skulle kännas som att verket är alldeles inpå knuten. 

Vid denna typ av exploatering av naturresurser handlar respekt, som jag ser det, om att 

eftersträva så liten miljöpåverkan som möjligt utifrån de förutsättningar som råder, både i 

form av påverkan på naturen och påverkan på boendemiljö. 

Att i ett område som har boendemiljöer i den omedelbara närheten föreslå att bygga ett 

stort antal verk i en storlek som världen knappt har skådat är inte respekt för de 

påverkade. 

Med detta brev sätter jag mig starkt emot att området i Fågelås exploateras för vindkraft, 

det har het enkelt för mycket negativ påverkan för boende i området för att anses vara en 

lämplig plats för en industriell vindkraftspark vilket detta handlar om. 

Med vänlig hälsning 

Anders Jakobsson 
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Mottagare:  Eolus Vind AB 

Torsgatan 5 A

411 04 Göteborg 

Synpunkter kopplat till avgränsningssamråd gällande vindkraftpark i 

Fågelås, Hjo kommun 

Det är i sammanhanget helt ointressant för oss vilket behov som föreligger för att bygga och 

färdigställa denna vindkraftpark .Det är inte en verksamhet av denna storlek som vi vill ha i 

vår närhet och som det ämnas sökas tillstånd för. 

Det finns en hel del oklarheter och otydligheter i de ambitioner som företaget presenterar. 

Dessa behöver klargöras och förtydligas: 

 Hur ämnar företaget säkerställa efterlevnad av art- och habitatdirektivet liksom

fågeldirektivet?

 Tydliggöra behov av uppställningsytor/monteringsytor och var dess placering kommer

att ske. Om boxmodellen tillämpas ska detta redovisas för varje enskilt

placeringsalternativ.

 Boxmodellen som företaget avser att tillämpa med dess osäkerheter innebär att

företaget behöver redovisa varje enskilt placeringsalternativ. För varje enskilt

placeringsalternativ behöver specifika bilagor skapas gällande skuggbildning, buller

och störande ljuseffekter. På samma sätt behöver fotomontage presenteras för varje

tilltänkt placeringsalternativ inom ramen för boxmodellen.

 En uttömmande beskrivning av verksamhetens påverkan på vatten.

 En riskanalys kopplat till bygdens utveckling med anledning av minskade

fastighetsvärden och attraktivitet för bygden för de som inte gagnas av den tilltänka

etableringen

 Hur företaget anser sig ta sitt sociala ansvar genom fullvärdesersättningar för

minskade fastighetsvärden för bygdens invånare?

 Hur naturturism och övriga naturupplevelser påverkas, detta behöver styrkas genom

adekvata underlag.

 Tydligt redovisa vilka buller som uppstår vid högre vindhastigheter än referensvärdet

om 8 m/s. Bullerbegränsningen är som bekant 40 dB vid bostäder, detta värde får

aldrig överskridas för något enskilt verk oberoende av hur mycket ett närliggande träd

exempelvis låter vid 9 m/s.
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 Tydligt redovisa de långsiktiga negativa hälsoeffekter som en långsiktig exponering av

hindersbelysningen ger upphov till.

 Tydliggöra vad som ryms inom åtagandet för en fullständig återställning av den

fysiska platsen efter eventuell avslutad verksamhet.

Äskelid 2019-11-15 

Äskelid 2:4 

Rickard Gustafsson 

Sara Spaak 
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Inbjudan till samråd om vindkraftsanläggning 

Ni inbjuds härmed till avgränsningssamråd (6 kap 29-30 §§ Miljöbalken) avseende ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftspark Fågelås i Hjo kommun. Anläggningen omfattar upp till 

tio vindkraftverk inom markerat område på bifogade kartor. Samrådet avser verksamhetens 

lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som den kan antas medföra samt 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.  

Samrådsunderlag finns att hämta på länken nedan eller kan beställas från Eolus Vind. Eventuella 

synpunkter på verksamheten skall vara Eolus Vind skriftligen tillhanda senast 15 november. 

Bakgrund 

Triventus Wind Power AB beviljades 2013 (laga kraft 2014) tillstånd enligt miljöbalken för 

vindkraftsanläggning Fågelås i Hjo kommun. Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 

16 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 150 m inom markerat område på bifogad karta. Tillståndet 

har sedermera överlåtits till Eolus Vind AB. Uppförandet av vindkraftverken har inte påbörjats.   

Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har de senaste åren gått mycket snabbt framåt. För att på 

bättre sätt nyttja områdets vindtillgångar genom att tillämpa idag bästa möjliga teknik har en ansökan 

om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 250 m i mars 2019 

inlämnats till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det är dock i dagsläget oklart om ändringen kan 

prövas genom ändringstillstånd eller om det krävs ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Med anledning 

Link: https://fileshare.eolusvind.com 

User: 6w3Bu5 

Password: 9Yh3G 
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av detta har Eolus Vind valt att påbörja samrådsprocessen för ett nytt tillstånd enligt miljöbalken. Den 

nya tillståndsansökan kommer att avse max 10 vindkraftverk med max 250 m totalhöjd.  

Halmstad 2019-10-04 

Anna Gunnarsson 

Eolus Vind AB 

Stationsgatan 37 

302 50 Halmstad 

Tel. 010-199 88 03 

E-post: anna.gunnarsson@eolusvind.com
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Ärendenummer Dokumentdatum
TRV 2019/110255 2019-10-07 

Ert ärendenummer Sidor
1(2) 

Trafikverket 
Box 110 
541 23 SKÖVDE 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Anna Möller 
Planering - Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 24 23 
anna.moller@trafikverket.se  
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Eolus Vind AB 

Anna Gunnarsson 

anna.gunnarsson@eolusvind.com 

Trafikverkets yttrande gällande samråd om
vindkraftsanläggning Fågelås, Hjo kommun

Ärende
Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande avgränsningssamråd avseende 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftspark Fågelås i Hjo kommun. 
Anläggningen omfattar upp till 10 vindkraftverk med en totalhöjd av 250 meter. 

Tidigare samråd
Trafikverket har tidigare yttrat sig gällande avgränsningssamråd inför ändringstillstånd 
för vindkraftpark Fågelås, TRV 2018/67533 daterat 2018-06-18. Samma yttrande 
lämnas i det ärende som nu är aktuellt. 

Trafikverkets synpunkter

Transporter på det allmänna vägnätet

Transporter till området måste ske på det allmänna vägnätet vilket på vissa sträckor har 

begränsningar när det gäller att framföra stora och tunga transporter. Det kan därför 

vara bra att redan i ett tidigt skede diskutera dispensfrågan med aktuell väghållare och 

upprätta en transportplan. Transportplanen kan sedan ligga till grund för bedömningen 

av vilka åtgärder som kan behövas av de statliga vägarna med avseende på vägarnas 

bärighet, justering av väglinjer och vägprofiler.  

Åtgärder på det allmänna vägnätet

I det fall åtgärder kommer att krävas på det statliga vägnätet för transport av 

vindkraftverk, ska ett avtal gällande finansiering tecknas mellan exploatören och 

Trafikverket. Mer information finns i Trafikverkets handbok ”Transporter till 

vindkraftsparker” (2010:033). 

Ifall ny eller förändrad anslutning till det statliga vägnätet krävs ska ärendet lämnas till 

och behandlas av Trafikverket enligt väglagen 39 §, se Trafikverkets hemsida: 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-

allman-vag/ 

Vindkraft invid det allmänna vägnätet

Vindkraftverk bör inte anläggas närmare allmän väg än vindkraftsverkens totalhöjd, i 

detta fall 250 meter. Trafikverket tolkar handlingarna som att avståndet från mellan väg 

193 och närmaste vindkraftverk är avsevärt större än detta avstånd. 
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Ärendenummer Dokumentdatum
TRV 2019/110255 2019-10-07 

Ert ärendenummer Sidor
2(2) 

Trafikverket 
Box 110 
541 23 SKÖVDE 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 15D 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Anna Möller 
Planering - Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 24 23 
anna.moller@trafikverket.se  
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Luftfart

Det aktuella området för vindkraftsparken ligger inom MSA-ytan för Jönköpings 

flygplats, men även Skövdes och ev. också Karlsborgs flygplatser kan påverkas av höga 

föremål som inkräktar på luftrummet. MSA står för Minimum Sector Altitude. 250 

meter höga vindkraftverk i det föreslagna området kan eventuellt påverka 

inflygningsprocedurer för luftfarten. Det är därför viktigt att Eolus Vind AB samråder 

med aktuella flygplatser, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

Sammantagen bedömning

Trafikverket har utöver det som angivits ovan inga synpunkter på etableringen. 

Med vänlig hälsning 

Anna Möller 

Samhällsplanerare 
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Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap YTTRANDE 1 (1) 

Datum 

2019-11-06 
Diarienr 

2019-11958 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress 

651 81 Karlstad 

Besöksadress:  

Stockholm: Fleminggatan 14 

Karlstad: Norra Klaragatan 18 

Sandö: Sandövägen 7 

Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 

Fax: 010-240 56 00 

registrator@msb.se 

www.msb.se 

Org nr. 

202100-5984 
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Rakel & Ledningssystem 

System & Tjänster 

Carl-Fredrik Östman 

010 240 40 69 
Carl-Fredrik.Ostman@msb.se 

Ert datum 

2019-10-04 
Er referens 

Anna Gunnarsson 

Eolus Vind AB 

Att: Anna Gunnarsson 
302 50 Halmstad  

E-post: anna.gunnarsson@eolusvind.com

Yttrande angående vindkraftpark Fågelås i Hjo 

kommun. 

MSB har utrett konsekvenserna av vindkraftpark för påverkan på 

radiokommunikationssystemet Rakel, på de positioner som angavs i er 

förfrågan, 2019-10-04. 

Slutsatsen är att vindkraftparken inte kommer att ha någon påverkan på 

Rakelnätets befintliga länkstråk samt att verkens placering inte kommer att 

påverka radiosystemet Rakel. 

MSB har inget att invända mot etablering av vindkraftparken i området. 

Med vänlig hälsning 

Carl-Fredrik Östman 

Systemarkitekt 
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SVENSKA
KRAFTNÄT

Framkomlighet och samhällsplanering Eolus Vind AB
Planhandläggare anna.gunnarsson@eolusvind.com
Kristofer Agdahl 
samhallsplanering@svk.se

2019-11-15 2019/2709 YTTRANDE

Yttrande angående vindkraftspark Fågelås i Hjo kommun

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingen
ting att erinra mot upprättat förslag.

Vi vill informera om att anläggningen är anmälningspliktig enligt elberedskapsla- 
gen. Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift (SvKFS 2013:2) anger såväl vilka an
läggningar som vilka typer av förändringar som omfattas av anmälningsskyldig
heten. Den planerade förändringen ska i ett så tidigt skede som möjligt anmälas till 
Svenska kraftnät för att Svenska kraftnät i egenskap av elberedskapsmyndighet ska 
kunna vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en robust elförsörjning i Sve
rige. Föreskriften och blankett för anmälan om förändring i elförsörjningen finns 
att hämta på Svenska kraftnäts webbplats, https://www.svk.se/aktorsportalen/el- 
beredskap/anmala-forandringstorning/Här finns även ett förtydligande dokument 
i form av ”Frågor och svar om Elberedskapsföreskriften”.

Ytterligare information om lagar, föreskrifter, förordningar och vägledning kopp
lade till för elberedskapsverksamheten återfinns på vår webb
plats, https://www.svk.se/aktorsportalen/elberedskap/regelverk/

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. In
formationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, 
stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra 
ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggnings- 
information används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam
nätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dokumentet 
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
www.svk.se
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Med vänliga hälsningar

Kristofer Agdahl

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med 
Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsporta- 
len/samhällsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningslcorri- 
dorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 
1200 172 24 Sundbyberg
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Från: Paula Lindgren
Till: Anna Gunnarsson
Kopia: SGU Diariet
Ärende: Eolus Vind AB vindkraftpark Fågelås Hjo / SGU diarienummer 33-2116/2019
Datum: den 21 oktober 2019 10:19:29
Bilagor: image003.jpg

Hej,

Vi avstår från att svara i ärendet, och hänvisar till vår checklista för planering av
infrastrukturprojekt. Den är till hjälp för att hitta till relevant information på vår hemsida.
https://www.sgu.se/globalassets/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/checklista_infrastruktur_sgu_2017-12-31.pdf

Med vänliga hälsningar,
Paula Lindgren
__________________________
Paula Lindgren
Statsgeolog
Epost: paula.lindgren@sgu.se
Telefon, växel: 018-17 90 00

Sveriges geologiska undersökning
Kiliansgatan 10
225 50 Lund
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Mark- och miljödomstolen vid 

Vänersborgs tingsrätt 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

462 82 Vänersborg 

Överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut gällande
komplettering av ansökan om ändring av tillstånd för Vindkraftpark
Fågelås, Hjo kommun, med diarienummer 551-11859-2019 i
samband med föreläggande enligt 22 kap. 1 och 2 §§ Miljöbalken

Skaraborgs Naturskyddsförening och Västergötlands Ornitologiska Förening
överklagar härmed miljöprövningsdelegationens beslut gällande att godkänna den
kompletterade ansökan om ändring av tillståndet.

Eolus Vinds ansökan om ändring och utökning av tillståndet för den här aktuella 

vindkraftparken skall enligt föreningarna avvisas, eftersom miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB) är bristfällig och inte presenterar tillräckligt underlag för ett beslut. Föreningarna 

SkNF och VgOF får tyvärr åter anledning att ifrågasätta miljöprövningsdelegationens (MPD) 

generösa bedömning av de krav som lagen ställer inför prövning av etablering av miljöfarlig 

verksamhet (9 kap. 1 § miljöbalken).  

Ärendet har pågått i flera år, och som en röd tråd i sammanhanget saknas en ambition från de 

drivande företagen att genomföra en adekvat MKB. Länsstyrelsens MPD har visserligen 

återkommande ställt krav på komplettering av bristfälliga inventeringarna särskilt gällande 

fågellivet, med det bristfälliga material som företagen presenterat i form av 

skrivbordsprodukter, har ändå resulterat i att tillstånd givits. 

Föreningarna har återkommande påpekat att stora brister föreligger gällande inventeringar – 

såväl inventeringar av hackande, rastande/övervintrande och sträckande fågel. Hökensås med 

närhet till vätternkusten utgör en utmärkt miljö inte minst för häckande och sträckande 

rovfågel. Särskilt vid västlig vindriktning – såväl vår som höst – är Hökensås (inkl. Fågelås) 

av stor betydelse som lämplig flyttväg mot söder och norr. Vi saknar ännu en 

flyttfågelinventering för detta koncessionsärende. En inventering som bör genomföras vid ett 

stort antal tillfällen under vår och höst och dessutom under minst två på varandra följande år. 

Mark- och miljödomstolen (MMD) beslutade 2018 ifråga om vindpark i Västra Kinneskogen 

att flyttfågelinventeringar måste genomföras där – trots att MPD menat motsatsen  MPD’s 

beslut 2017-09-27 (dnr 551-12939-2013) ogillades således av MMD.  

Inte mycket nytt har framkommit i sak på senare tid – utöver att det föreligger rapport om 

kungsörn inom det aktuella området. Det handlar nu om några principiella frågor. Vi bifogar 

vårt senaste yttrande och menar att våra krav är relevanta och bör ställas i förnyad prövning. 

Vi upprepar än en gång det som borde vara en självklarhet:  
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Beslutande myndigheter måste fastställa och följa användbara riktlinjer för hur 

fågelutredningar inför vindkraftsetableringar bör vara utformade i tid och rum, för att kunna 

ge ett tillräckligt noggrant faktaunderlag, och inte minst för hur kravet på vetenskapligt 

relevanta bedömningar ska kunna tillgodoses. De kumulativa effekterna av eventuella 

närliggande vindkraftsanläggningar måste också ingå i bedömningen. Att 

Miljöprövningsdelegationen stödjer sina beslut på helt otillräckliga inventeringar och på 

lättvindiga slutsatser, såsom vi anser vara fallet i det här aktuella ärendet, är minst sagt ytterst 

otillfredsställande och helt oacceptabelt.  

Skaraborgs Naturskyddsförening och Västergötlands ornitologiska förening vill slutligen med 

all kraft framhålla att ytterligare inventeringar måste utföras och vetenskapligt relevanta 

bedömningar därefter göras, om ett beslut som tillgodoser Miljöbalkens väsentliga krav ska 

vara möjligt att ta. Föreningen yrkar således på att Miljöprövningsdelegationens nu fattade 

beslut i det aktuella ärendet upphävs och ansökan om uppförande av vindkraftanläggning Hjo 

Fågelås avvisas.   

Hjo och Trollhättan den 13 januari 2020 

För Skaraborgs Naturskyddsförening För Västergötlands Ornitologiska Förening 

Ulla Kjellander  Ulf Lindell  

Ordförande  Vice ordförande/fågelskyddskommittén  

Skaraborgs Naturskyddsförening  VgOF  

c/o Hjo-Nygården 1  c/o Varpgatan 6  

544 92 Hjo  461 53 Trollhättan  

(kjellander@gmail.com)  (ulf.lindell@telia.com)    

Bilaga: 
Yttrande över komplettering av ansökan om ändring av tillstånd för Vindkraftpark Fågelås, Hjo 

kommun, med diarienummer 551-11859-2019 i samband med föreläggande enligt 22 kap. 1 och 2 §§ 

miljöbalken 
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Från: joel.evonson@vattenfall.com
Till: Anna Gunnarsson
Ärende: Samråd för vindkraftspark Fågelås i Hjo kommun
Datum: den 22 november 2019 13:26:21
Bilagor: Karta1.pdf

Karta2.pdf

Hej ursäkta för sent svar.

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av samråd för vindkraftspark Fågelås i
Hjo kommun och lämnar följande yttrande.

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av området vilket visas av bifogade
kartor. Lila linje = 130 kV högspänningsledning, röd linje = 10 kV högspänningsledning,
blå linje = 0,4 kV lågspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och streckade
linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt, hänvisar till
https://www.ledningskollen.se/ för att få kabelutsättning.

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas
av exploatören.

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post
och telestyrelsens https://www.ledningskollen.se/ Om ärendet brådskar kontakta
Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då
beställaren.

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste
uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra
åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.

Vattenfall har följande riktlinjer gällande vindkraftsverks:

Ny mast och nytt vindkraftverk invid luftledning
Vattenfall flygbesiktigar alla luftledningar med en spänning från 11 kV och uppåt.

Luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen har utgett en rekommendation om
hinder i närheten av kraftledningar med beteckning TSL 2010-5867 daterad 2010-
11-15.

Transportstyrelsens ståndpunkt är: för att säkerställa flygsäkerheten vid
kraftledningsinspektion bör hinder i kraftledningens närhet vara så få som möjligt.
Om hinder av olika skäl ändå uppförs i kraftlednings närhet ska dessa hinder
förvarnas genom skyltning i enlighet med rådande EBR-standard, på kraftledning,
samt markeringar på såväl hindret som eventuella staglinor eller liknande. Även
nätägarens kartmateriel ska uppdateras med tillkommande hinder.

Som hinder anses fasta eller rörliga föremål som intränger i det område runt
kraftledningen inom vilket helikoptern kan behöva röra sig. Även staglinor som
intränger i det hinderfria området räknas alltså som hinder. Hinderfri zon:
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· 100 meter ut från kraftledningens yttersta del från marken upp till 50 meter.
· 200 meter ut från kraftledningens yttersta del från 51 meter och uppåt.

Transportstyrelsen har följande inställning beträffande markering av hinder i
närheten av kraftledningar 10-400 kV med hänsyn till driftbesiktning och
driftinspektioner med helikopter. Följande säkerhetsavstånd:
· Master med höjd 50 meter och lägre placeras inte närmre kraftledning än 100
meter.
· Master med höjd över 50 meter och master med stag placeras inte närmre
kraftledning än 200 meter.
· Generellt gäller att master med höjder mellan 20 och 100 meter förses med
tydliga varningsmarkeringar synliga i 3 till 4 huvudriktningar. En nivå för
varningsmarkeringar vid master under 50 meters höjd, lämpligen i toppen.
Dessutom ytterligare en till två nivåer varningsmarkeringar vid master mellan 50
och 100 meters höjd, denna/dessa nivåer placeras på lämplig höjd, vilken
bestäms av lokala förhållanden. Vidare bör också markering monteras på staglinor
i kraftledningens närhet.

Rekommendationen för hinder vid kraftledningar gäller även vindkraftverk och
avstånden bör då räknas från rotorspets, eller det som annars finns närmast
kraftledning.

Dock gäller alltid att ett hinder skall placeras på sådant avstånd från luftledning att
ingen del kan nå luftledningen vid ett eventuellt fall.

Vattenfall vill ha bekräftelse på att yttrandet har kommit fram.

Med vänliga hälsningar
Joel Evonson

Tillstånd och rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
461 88 Trollhättan
Österlånggatan 60 

072-538 45 41
joel.evonson@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution.se

Confidentiality: C2 - Internal
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Yttrande 

Datum Beteckning

2020-01-14 FM2019-24888:6 Sida 1 (3) 

(EMA)

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Sändlista 

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Elous Vind AB, 

Anna Gunnarsson 

2019-11-08 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

HKV PROD RPE INFRA, Emil Markström,        

08 – 78 88 949, fysplan@mil.se 

Yttrande avseende samråd 6 kap miljöbalken avseende 

uppförande av vindkraftverk vid Fågelås, Hjo kommun, 

Västra Götalands län 

Försvarsmakten motsätter sig delar av föreslagen vindkraftpark i rubricerat ärende och 

framför följande. 

Försvarsmakten har för närvarande inget att erinra på uppförandet av 5 av de föreslagna 

vindkraftverken på nedan angivna positioner (SWEREF 99 TM). Beräknad totalhöjd för 

vindkraftverken är 250 m. 

Vindkraftverk N E 

1 6455145 450773 

2 450799 6455716 

3 450269 6455474 

5 450331 6455959 

6 450698 6456229 

Ovan gäller dock bara ovan angivna positioner och höjd. Flyttas positionen i någon riktning 

mer än 30 m alternativt om totalhöjden ändras måste Försvarsmakten få in en ny remiss. 

Försvarsmakten vill upplysa sökanden om att bedömningen avseende ovan angivna positioner 

kan komma att ändras då myndigheten genomför en översyn av sina riksintressen och 

påverkansområden under år 2020. 
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Yttrande 

Datum Beteckning

2020-01-14 FM2019-24888:6 Sida 2 (3) 

Delar av den föreslagna vindkraftsparken föreslås på positioner inom av Försvarsmakten 

utpekat område med särskilt behov av hinderfrihet tillhörande riksintresset 

Karlsborgsområdet. De föreslagna verkspositioner som är inom detta område motsätter sig 

Försvarsmakten. Inom Karlsborgsområdet återfinns Karlsborgs övningsflygplats samt flera 

skjut- och övningsfält som är utpekade riksintressen eller områden av betydelse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Dessa riksintressen utgör omistliga 

produktionsresurser för Försvarsmaktens förmåga att utveckla och upprätthålla förmågan till 

väpnad strid. Karlsborgsområdet är av väsentlig betydelse för flygstridskrafternas totala 

verksamhet samt för Försvarsmaktens förutsättningar att genomföra samövningar mellan 

flygstridskrafterna och markförband. 

Försvarsmakten motsätter sig uppförandet av föreslagna vindkraftverk inom 

Karlsborgsområdet då dessa skulle riskera att medföra påtaglig skada på de riksintressen och 

områden av betydelse som återfinns inom området. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

Bramer, Camilla 

Chef, sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Yttrande 

Datum Beteckning

2020-01-14 FM2019-24888:6 Sida 3 (3) 

Sändlista 

Eolus Vind AB, genom 

Anna Gunnarsson anna.gunnarsson@eolusvind.com 

För kännedom 

FMV LedM Nät tillstandsarende.trv@fmv.se 

Totalförsvarets forskningsinstitut registrator@foi.se 
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Datum
2020-02-14

Frekvensuppgifter inför etablering av vindkraftverk

PTS har enligt förfrågan sammanställt information om vilka tillståndshavare 
med radiolänkstråk som finns i närheten av den/de position(er) som ni har 
angivit. 

Nedan ges en sammanställningen över hur läget är just nu och situationen 
kan förändras över tid. Behöver ni uppdaterad information måste ni göra en 
ny förfrågan till PTS. Vid frågor kontakta oss på pts@pts.se

Fyra tillståndshavare har frekvenstillstånd för användning av radiolänk över 
hela landet. När det gäller dessa tillstånd har PTS inga detaljuppgifter om 
var radiolänkarna är placerade. Tillståndshavarna är:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, TeliaSonera AB, Hi3G Access 
AB och Net4Mobility HB. 

Sökkriterier för information om enskilda tillstånd fast radio
Koordinatsystem: RT90 2.5 gon V
Radie: 2 km  från angiven referenskoordinat
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6457969
Y:1403457

Operatörer med radiolänkar i området:

-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6458540
Y:1403489

Operatörer med radiolänkar i området:

-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6458304
Y:1402956

Operatörer med radiolänkar i området:

-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6458423
Y:1404089

Operatörer med radiolänkar i området:

-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6458789
Y:1403024

Operatörer med radiolänkar i området:

-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6459055
Y:1403395

Operatörer med radiolänkar i området:

-3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6459583
Y:1403205

Inga operatörer har radiolänkar i angivet område.
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6458960
Y:1403964

Inga operatörer har radiolänkar i angivet område.
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6459213
Y:1404572

Inga operatörer har radiolänkar i angivet område.
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Referens: Vindkraft Fågelås

X:6458764
Y:1404430

Inga operatörer har radiolänkar i angivet område.
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Från: 3GIS WindPower
Till: Anna Gunnarsson
Ärende: Re: Remiss vindkraft Fågelås
Datum: den 22 november 2019 10:56:39
Bilagor: image001.png

Vindkraftverk på de angivna koordinaterna för vindkraftparken Fågelås
utgör inget hinder för 3GIS mobiltelenät.

På uppdrag av 3GIS AB.

Mvh
Johnny Rydén
Huawei, Transmissonsplanering
Stockholm

From: Anna Gunnarsson <anna.gunnarsson@eolusvind.com>
Sent: 08 November 2019 14:38
To: pts@pts.se <pts@pts.se>; 3GIS WindPower <windpower@3gis.net>;
vindkraftsremisser@telenor.com <vindkraftsremisser@telenor.com>;
vindkraft@net4mobility.com <vindkraft@net4mobility.com>; forfroga@quadracom.se
<forfroga@quadracom.se>; telia-vindkraft@teliasonera.com <telia-vindkraft@teliasonera.com>;
vindkraftverk@tele2.com <vindkraftverk@tele2.com>; windpower@tre.se <windpower@tre.se>
Subject: Remiss vindkraft Fågelås

Hej!

Bifogat finns en remiss avseende vindkraftpark Fågelås.

Med vänlig hälsning / Yours sincerely

Anna Gunnarsson
Projektledare / Project Manager

Eolus Vind AB (publ)
Stationsgatan 37, SE-302 50 HALMSTAD
SWEDEN

Direct: +46 (0)10-199 88 03 | Fax: +46 (0)451-491 40
Text: +46 (0)732-18 66 68
anna.gunnarsson@eolusvind.com | www.eolusvind.com
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Telenor Sverige AB, S-371 80 Karlskrona. Besök: Campus Gräsvik 12. Telefon: +46 455 33 10 00. Fax: +46 455 33 14 99, telenor.se 
Säte: Karlskrona. Företaget innehar F-skattesedel. Org. nr: 556421-0309 

Sensitivity: Internal 

anna.gunnarsson@eolusvind.com 
Ärende: Fågelås 

Karlskoga 2020-02-17 

Svar på vindkraftsremiss gällande vindkraftverk i Hjos Kommun 

Telenor Sverige AB eller Net4Mobility har inga invändningar mot uppförande av 
vindkraftverk enligt remissansökan inkommen 2020-02-14, med placering enligt de 
bifogade koordinaterna. 

Med vänliga hälsningar 

Huawei Technologies Sverige AB / Telenor Sverige AB 
Access Transmission 

Erik Jonasson 
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Datum Sida
2019-11-11 1 (2)

1. Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra kraftiga störningar på radio- och
teleutrustning i befintlig radiolänkstation samt på radiobaserade teleförbindelser till
och från stationen. Det är därför viktigt att hänsyn tas till befintliga anläggningar. För
att undvika störningar på befintlig radiokommunikation krävs en frizon om 100-350
meter på var sida om länkstråket samt en radie om 350 meter runt
radiolänkstationen.

Organisationsuppgifter
Telia Sverige AB
Stjärntorget 1, 169 94 Stockholm
Styrelsens säte: Stockholm
Org. nr 556430-0142, Momsreg.nr SE556430014201

Remissvar gällande etablering av vindkraftverk Hjo/Fågelås

Telia Sverige AB har inget att erinra gällande uppförandet av  kommun  enligt er remiss.
Radiolänkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen.1

Med vänlig hälsning

Uno Mattsson
Telia Sverige AB

Bilagor

Remiss sida 2

Eolus Vind 

Stationsgatan 37 

302 510 Halmstad 

Tel. 010-199 88 03 

E-post:

anna.gunnarsson@eolusvind.com

Handläggare
Uno Mattsson 
 0706-122024
 
Referens
CSS0000906423 
Er referens
 Anna Gunnarsson 
Ert datum
2019-11-08 
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Date Page
2016-11-08 2 (2)

Remiss

191108 

Remissförfrågan inkl kartor.pdf

Page 79 of 94



Från: vindkraftverk
Till: Anna Gunnarsson
Ärende: Sv: Remiss vindkraft Fågelås
Datum: den 12 november 2019 09:11:18
Bilagor: image001.png

Hej Anna,
Tele2 har inget att invända mot denna remiss.

Med vänliga hälsningar

Anders Bergman
Network Planner
Network Planning/ Mobile Access Network
Tele2 Sverige AB
Adress: Gamlestads Torg 5, Vån 13, 415 02 Göteborg
Telefon: +46 31 720 59 03
www.tele2.com

Från: Anna Gunnarsson <anna.gunnarsson@eolusvind.com> 
Skickat: den 8 november 2019 14:38
Till: pts@pts.se; windpower@3gis.net; vindkraftsremisser@telenor.com;
vindkraft@net4mobility.com; forfroga@quadracom.se; telia-vindkraft@teliasonera.com;
vindkraftverk <vindkraftverk@Tele2.com>; windpower@tre.se
Ämne: Remiss vindkraft Fågelås

Hej!

Bifogat finns en remiss avseende vindkraftpark Fågelås.

Med vänlig hälsning / Yours sincerely

Anna Gunnarsson
Projektledare / Project Manager

Eolus Vind AB (publ)
Stationsgatan 37, SE-302 50 HALMSTAD
SWEDEN

Direct: +46 (0)10-199 88 03 | Fax: +46 (0)451-491 40
Text: +46 (0)732-18 66 68
anna.gunnarsson@eolusvind.com | www.eolusvind.com

******** IMPORTANT NOTICE ********
The content of this e-mail is intended for the addressee(s) only and may contain
information that is confidential and/or otherwise protected from disclosure. If you are not
the intended recipient, please note that any copying, distribution or any other use or
dissemination of the information contained in this e-mail (and its attachments) is strictly
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prohibited. If you have received this e-mail in error, kindly notify the sender immediately
by replying to this e-mail and delete the e-mail and any copies thereof.

Tele2 AB (publ) and its subsidiaries (“Tele2 Group”) accepts no responsibility for the
consequences of any viruses, corruption or other interference transmitted by e-mail.
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Från: windpower
Till: Anna Gunnarsson
Ärende: RE: Remiss vindkraft Fågelås
Datum: den 11 november 2019 10:43:36
Bilagor: image002.png

image003.png

Hej Anna,

Hi3G Access AB (tre) har inger att invända mot etablering av vindkraftparken Fågelås, i enlighet
med erhållna underlag.

Mvh//Lars
Lars Edholm 
Transmission
Mobil: +46 (0) 72 701 40 39
Växel: +46 (0) 763 33 33 33
Hi3G Access AB, Box 7012
121 07  Stockholm-GLOBEN

From: Anna Gunnarsson <anna.gunnarsson@eolusvind.com> 
Sent: den 8 november 2019 14:38
To: pts@pts.se; windpower@3gis.net; vindkraftsremisser@telenor.com;
vindkraft@net4mobility.com; forfroga@quadracom.se; telia-vindkraft@teliasonera.com;
vindkraftverk@tele2.com; windpower <windpower@tre.se>
Subject: Remiss vindkraft Fågelås

CAUTION: External email. Please do not click on links/attachments unless you recognize the sender.

Hej!

Bifogat finns en remiss avseende vindkraftpark Fågelås.

Med vänlig hälsning / Yours sincerely

Anna Gunnarsson
Projektledare / Project Manager

Eolus Vind AB (publ)
Stationsgatan 37, SE-302 50 HALMSTAD
SWEDEN

Direct: +46 (0)10-199 88 03 | Fax: +46 (0)451-491 40
Text: +46 (0)732-18 66 68
anna.gunnarsson@eolusvind.com | www.eolusvind.com
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Det här e-postmeddelandet kan innehålla personuppgifter om dig som sändare eller mottagare samt om andra
personer. Information om hur vi på Tre behandlar personuppgifter finns att läsa på www.tre.se/gdpr.
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Från: noreply@teracom.se
Till: Anna Gunnarsson
Ärende: Remissvar vindkraftsansökan 5461
Datum: den 8 november 2019 15:02:45

Remissvar vindkraftsansökan

Ärendenummer: 5461

Datum: den 8 november 2019

Vi har mottagit följande uppgifter:

Organisation: Eolus Vind
Kontaktperson: Anna Gunnarsson
Adress: Stationsgatan 37, 30250 Halmstad
E-postadress: anna.gunnarsson@eolusvind.com
Er benämning: Anna Gunnarsson

Vindkraftverk utan erinran

Position Angiven
Lat

Angiven
Long

Sweref99TM
Lat

Sweref99TM
Long Navhöjd Rotordiameter

#1 6457969 1403457 6455144,77 450773,413 175 150
#2 6458540 1403489 6455715,832 450798,566 175 150
#3 6458304 1402956 6455473,589 450268,688 175 150
#4 6458423 1404089 6455606,074 451399,628 175 150
#5 6458789 1403024 6455959,13 450330,849 175 150
#6 6459055 1403395 6456229,418 450698,459 175 150
#7 6459583 1403205 6456754,849 450502,25 175 150
#8 6458960 1403964 6456141,277 451268,276 175 150
#9 6459213 1404572 6456401,408 451872,908 175 150
#10 6458764 1404430 6455950,961 451736,359 175 150

Ansökan godkännes härmed. Teracom har inget att erinra mot placering av vindkraftverk på
dessa positioner

Remissvaret gäller i tolv(12) månader från ovanstående datum
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Från: Anders Hallin
Till: Anna Gunnarsson
Ärende: SV: Remiss vindkraftverk Fågelås
Datum: den 2 mars 2020 12:14:04
Bilagor: image002.png

image003.png
image004.jpg
image005.png

Hej Anna,

Jönköping Airport har inget att erinra angående denna etablering.

Vänligen / Anders

Anders Hallin
Administrative Manager
Jönköping Airport AB
SE-555 93 JÖNKÖPING
+46 36 31 12 18
+46 70 922 69 63
anders@jkgairport.se
jonkopingairport.se

Från: Anna Gunnarsson <anna.gunnarsson@eolusvind.com> 
Skickat: den 2 mars 2020 09:34
Till: Anders Hallin <anders.hallin@jkgairport.se>
Ämne: VB: Remiss vindkraftverk Fågelås

Hej Anders!

Skickar ännu en påminnelse ang. denna. Bifogat finns också en uppdaterad flyghinderanalys.

Mvh
Anna Gunnarsson
Eolus Vind
Tel. 010-199 88 03

Från: Anna Gunnarsson 
Skickat: den 14 februari 2020 11:07
Till: info@jonkopingairport.se
Kopia: sofie.hagman@jkgairport.se; anders@jkgairport.se
Ämne: VB: Remiss vindkraftverk Fågelås
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Hej!

Jag kan inte se att vi fått något svar ang. bifogad vindkraftsremiss, och skickar därför denna
påminnelse. Om vi inte fått något svar senast 2 mars, så utgår vi från att ni inte har något att
erinra.

Mvh
Anna Gunnarsson
Eolus Vind

Från: Anna Gunnarsson 
Skickat: den 8 november 2019 14:13
Till: anders@jkgairport.se
Ämne: Remiss vindkraftverk Fågelås

Hej!

Bifogat finns en remiss avseende vindkraftverk. Flyghinderanalysen avser exakt samma område
men ett exempel med 15 vindkraftverk (istället för de 10 som nu remissas).

Med vänlig hälsning / Yours sincerely

Anna Gunnarsson
Projektledare / Project Manager

Eolus Vind AB (publ)
Stationsgatan 37, SE-302 50 HALMSTAD
SWEDEN

Direct: +46 (0)10-199 88 03 | Fax: +46 (0)451-491 40
Text: +46 (0)732-18 66 68
anna.gunnarsson@eolusvind.com | www.eolusvind.com
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Postadress  Telefon Telefax 
541 91 SKÖVDE +46 500 463030 (växel) +46 500 463288

Yttrande 2, Landbyn 2;1 m.fl - Vindkraftpark Fågelås, Hjo kommun 

Anna Gunnarsson 
Eolus Vind AB 
Stationsgatan 37 
302 50 Halmstad 

Upprättad av  Datum 
Marcus Larsson 2020-03-02 

Direkttelefon 
0500 - 46 31 83, 0702 - 20 36 20 

Yttrande angående uppförande av vindkraftverk i Hjo kommun, 
Landbyn 2:1 med flera - Vindkraftpark Fågelås. 

Skövde Flygplats har tagit del av LFV:s utredning, ärendenummer Ä-2020-011485/D-2020-193626. 

I egenskap av sakägare (verksamhetsutövare) får Skövde Flygplats anföra följande: 

Flygplatsen har inga invändningar mot uppförandet av vindkraftparken, då parken inte ses påverka 
Skövde Flygplats i negativ riktning. 

Observera flyghinderanalysens giltighetstid samt att kontakt även måste tas med företräderare för 
Karlsborgs flygplats. 

Detta yttrandet är giltigt i 12 månader efter det datum det upprättades. 
I de fall objektet inte uppförts inom 12 månader kräver Skövde Flygplats en reviderad 
flyghinderanalys samt rätten till ett nytt yttrande för att ha möjlighet att konstatera eventuellt 
förändrad påverkan på flygplatsens anläggningar och där med möjlighet att ompröva detta yttrande. 

Lycka till med projektet. 

Med vänlig hälsning/ Best regards 

Marcus Larsson 
Cheif Operation Air Traffic Service 
Safety Manager 
Skövde Airport 
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LFV 

GSF 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

2020-03-02 Anna Gunnarsson 

Eolus Vind 

Stationsgatan  37 

302 50 Halmstad 

Flyghinderanalys gällande Uppförande av Vindkraftpark Fågelås i Hjos 

kommun - Landbyn 2:1 m fl 

Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till LFV och vi återkommer nu med 

resultatet. Följande flygplatser är berörda1 och omfattas således av denna 

flyghinderanalys: Skövde, Karlsborg samt Jönköping. 

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en 

sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 

Analysen består av två delar; 

Del 1: Analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV 
Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning lämnar vi vår syn på 
etableringen av hindret i egenskap av sakägare3. 

Del 2: Analys avseende berörd flygplats med dess luftrum, in- och 

utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt hinderbegränsande 

områden. Uppsättaren uppmanas att kontakta berörd flygplats för att 

få dess inställning till etableringen i egenskap av sakägare. 

Kontaktuppgifter se www.lfv.se/sv/Om-oss/Sveriges-flygplatser 

Mer information om flyghinderanalyser hittar du på 
www.lfv.se/flyghinderanalys 

Intern LFV info: 705656-07-22 

1 Med berörd avses att planerat byggnadsverk hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 

från flygplats där civila start- och inflygningsprocedurer finns publicerade, enligt svensk  

civil AIP. MSA står för Minimum Sector Altitude. 
2 CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar) 
3 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att 

föra talan och överklaga beslut och domar 

Dokumentnummer 
D-2020-193626 
Ärendenummer 
Ä-2020-011485 

Ert datum 
2020-02-18 

Handläggare 
Per-Ola Kårbro  
011-19 25 22T
011-19 25 75F 
per-ola.karbro@lfv.se 

OSL 18 kap 8 § Bevakn & 
säkerhet 
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LFV 

GSF 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk 
Beteckning RT90 2.5 

gon V (X) 
RT90 2.5 
gon V (Y) 

SWEREF 
99 TM (X) 

SWEREF 
99 TM (Y) 

Markens 
höjd 

(möh) 

Bygg- 
höjd (m 
ö mark) 

Total- 
höjd 

(möh) 

Vkv 1 6455145 450773 231 180/250 411/481 

Vkv 2 6455567 450728 245 180/250 425/495 

Vkv 3 6455474 450269 225 180/250 405/475 

Vkv 4 6455606 451400 222 180/250 402/472 

Vkv 5 6455959 450331 224 180/250 404/474 

Vkv 6 6456246 450626 224 180/250 404/474 

Vkv 7 6456748 450472 215 180/250 395/465 

Vkv 8 6456142 451268 230 180/250 410/480 

Vkv 9 6456402 451873 224 180/250 404/474 

Vkv 10 6455951 451736 220 180/250 400/470 

Vkv 11 6455937 450876 240 180/250 420/490 

Yttrandet gäller för den totalhöjd som anges ovan (byggnadsverket får dock 
placeras inom en radie av 100 m från de i ansökan angivna koordinaterna utan att 
analysresultatet förändras). 

Om ni beställer revidering av denna flyghinderanalys, var god hänvisa till 
LFV Ärendenummer och Dokumentnummer enligt ovan. 

Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in 

före uppförandet av ett högt objekt. Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast 

fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45m inom sammanhållen 

bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Blankett och ytterligare information finns på www.forsvarsmakten.se 

Hindermarkering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter,  
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 14 
genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 
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LFV 

GSF 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

Del 1 – LFV remiss-svar 
- LFV är sakägare

CNS-UTRUSTNING* (enl. ICAO EUR DOC 015, Svensk standard, SS 447 10 12 samt 
LFV intern instruktion skydd mot elektromagnetiska störningar, EMC, för LFV 
tjänster, anläggningar och utrustningar) 

Innanför 
skyddsavstånd 

Ja Nej Kommentar 

VOR X 

DME X 

NDB X 

Radaranläggning X 

Radioanläggning X 
*CNS: Communication, Navigation, Surveillance (Radar)

LFV:s yttrande: 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 
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LFV 

GSF 
601 79  Norrköping 
011-19 20 00 T, 011-19 25 75 F 

lfv@lfv.se 
www.lfv.se 
Org nr. 202100-0795 

 

 

Del 2 – Flyghinderanalys – BERÖRDA FLYGPLATSER 

- Berörd flygplats är sakägare 
 
LUFTRUM  
Så här läser du denna del av analysen: Denna analys svarar bara på frågan om verket/masten/byggnadsverket 
hamnar inom ett luftrums sidogränser. Berörd flygplats bedömer eventuell påverkan. 

 Inom  
området 

 

 Ja Nej Kommentar 

TMA (Terminalområde)   X  

CTR (Kontrollzon)*  X  

TIA (Trafikinfor-
mationsområde)  

 X  

TIZ (Trafikzon)  X  
 
*) Upplysningsvis är kontrollzon, CTR, det kontrollerade luftrummet närmast flygplatsen (Jmf 
Transportstyrelsens Airspace Policy TSL 2009-846).  CTR utformas för att skydda trafiken 
under start- och landningsfasen.  I CTR flyger luftfartygen på låga höjder och hinder i zonen 
kan påverka bl a flygplanens möjliga flygbanor.   
 
Karta: Planerad etableringsposition/område (pilen) med omkringliggande luftrum. 
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CIVILA IN- och UT-FLYGNINGSPROCEDURER (enl. ICAO Doc 8168) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

MSA/TAA X  
Inom Skövde samt Jönköping.  
Ingen påverkan.    

Vektoreringshöjd X  

Inom Karlsborg buffertzon. Kräver 
höjning från 2200ft till 2400ft/2700ft. 
alternativt att en 3NM cirkel upprättas 
runt parken med 2400ft/2700ft (se 
Motalamasten). Kontakta flygplatsen. 

  

Holding X  Skövde RWY 01. Ingen påverkan.   

Racetrack, Baseturn  X    

Intermediate segment  X    

Final segment  X    

ILS  X    

Circling  X    

Missed approach  X    

RNP X  
Skövde RWY 01 holding. Ingen  
påverkan.   

SID N/A   

STAR N/A   

Omnidirectional departure Utanför ytan.   

 
 
CNS – UTRUSTNING (enl. ICAO EUR DOC 015 och Svensk standard, SS 447 10 12) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar innanför utrustningens skyddsavstånd, detta 
markeras med ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar utrustningen finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en utrustning, markeras detta 
med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Innanför 
skyddsavstånd 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

VOR  X    

DME  X    

NDB/Locator  X    

ILS  X    
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Radioanläggning  X    

Markrörelseradar  X    

 

 
FLYGPLATSENS HINDERBEGRÄNSANDE OMRÅDEN (enl. ICAO Annex 14) 
Så här läser du denna del av analysen: Vi anger om hindret hamnar inom ytans sidogränser, detta markeras med 
ett kryss i Ja-kolumnen. Om det inte påverkar höjdmässigt finner du en grön bock i kanten.  
Om någon form av åtgärd krävs eller konsekvens identifieras, dvs hindret  påverkar en yta höjdmässigt, markeras 
detta med ett rött kryss samt kommentar. Berörd flygplats skall alltid kontaktas för bedömning av påverkan. 

 Inom  
ytan 

 Utan 
anm. 

Anm. 

 Ja Nej Kommentar 

Övergångsytan  X    

Horisontella ytan  X    

Koniska ytan  X    

Start- stigytan  X    

Inflygningsytan  X    

 

Med vänliga hälsningar 

 
Per-Ola Kårbro 
 
För Cecilia Dahlgren 
Gruppchef, TU Com 

 
Kopia till berörda flygplatser via epost: 
Skövde 
Karlsborg 
Jönköping 
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Allmän information, roller och flyghinderanalysens 
omfattning     
 

Allmän information om LFV:s och Flygplatsernas roll 
LFV har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för 
civil och militär luftfart. LFV ska också inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt 
service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten

4
. 

När förfrågan om flyghinderanalys kommer in till LFV kontrollerar LFV dels om hindret berör LFV:s 
egna utrustning (sk CNS-utrustning) samt om hindret berör

5
 någon civil flygplats.  

Om hindret berör LFV:s CNS-utrustning är LFV sakägare
6
 och lämnar då sin syn på etableringen av 

hindret. Om LFV finner att någon civil flygplats är berörd utför LFV flyghinderanalys inom ramen för 
sin konsultverksamhet. Ägaren till flygplatsen är dock sakägare och den som ska tillfrågas som sådan. 
 

Vad analysen omfattar med avseende på flygplatser 
Analysen omfattar publicerade instrument-, in- och utflygningsprocedurer (IFR-flygvägar), CNS-
utrustning, hinderbegränsande områden, vidare anger den om etableringen ligger inom flygplatsens 
kontrollzon (CTR) eller terminalområde (TMA). Observera att analysen endast omfattar civila 
procedurer (finns publicerade i svensk civil AIP). Om civila inflygningsprocedurer finns publicerade på 
militära flygplatser analyserar vi också påverkan på dessa, men vi analyserar aldrig påverkan på 
militära inflygningsprocedurer. 
Med avseende på publicerade IFR-flygvägar, CNS-utrustning samt hinderbegränsande områden 
besvarar analysen frågan om huruvida etableringen är inom ytan respektive skyddsavståndet eller 
inte. Om LFV finner att etableringen medför behov av förändring anges detta som en anmärkning 
med kommentar. 
Utlåtandet med avseende på kontrollzon och terminalområde är ett konstaterande i syfte att 
uppmärksamma frågeställare och flygplats på faktorer som utöver ovanstående analys kan medföra 
påverkan på flygplatsens verksamhet, med detta avses t.ex visuella in- och utflygningsprocedurer 
(IFR-flygvägar), kapacitet och regularitet i förhållande till flygplatsens utvecklingsplaner. Dessa 
konsekvenser omfattas således inte av denna analys. Ytterligare analyser kan behöva vidtas för att 
utreda konsekvenserna av etableringen i dessa avseenden.  
 

Analysens giltighetstid 
Del 1 gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om 
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i 
hindrets närhet.  
Del 2 gäller på utfärdandedatum, och LFV ansvarar ej för förändringar i luftrum, procedurer och 
hinderytor som förändras efter analysens utfärdande. 

 

                                                                    
4 Näringsdepartementets förordning (2010:184) 
5
 Med berörd avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. 

MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. 
6 Den juridiska person som saken angår brukar benämnas sakägare och har därmed rätt att föra talan, 

    överklaga beslut och domar 
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