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BAKGRUND
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Östergötland avslog den 19 juni
2013 ansökan från E.ON Wind Sweden AB om tillstånd enligt miljöbalken (MB)
till en gruppstation om högst 15 vindkraftverk på fastigheterna Bubbarp 1:2 och
Sandsebo 2:13, 3:3 och 1:10, Gislaveds kommun. Ansökan hade ursprungligen
avsett 37 verk men sökanden hade underhand ändrat sina yrkanden. Avslaget motiverades med bland annat att risken för påverkan på kungsörn sammantaget leder
fram till att den föreslagna lokaliseringen är olämplig för vindkraftsetablering.
Sökanden överklagade beslutet varpå det återförvisades av Mark- och miljödomstolen av formella skäl beträffande handläggningen av ärendet, då det inte hade
kungjorts.

Miljöprövningsdelegationen (MPD) avslog den 31 mars 2015 ånyo ansökan, efter
att sökanden reducerat ansökan till att avse högst 8 vindkraftverk, belägna i den
västra delen av det ursprungligt ansökta verksamhetsområdet, på de tre förstnämnda
fastigheterna enligt ovan. Sökanden menade att tillräcklig hänsyn därmed tagits till
förmodade kungsörnsrevir. Ärendet har kungjorts och remissbehandlats. Avslaget
grundades på att den föreslagna lokaliseringen av miljöprövningsdelegationen fortfarande befanns vara olämplig på grund av risken för påverkan på kungsörn.

E.ON Wind Sweden AB har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut.

YRKANDEN M.M.
E.ON Wind Sweden AB (bolaget) yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver
miljöprövningsdelegationens beslut och lämnat tillstånd till verksamheten.

Till stöd för sitt yrkande har bolaget åberopat dels tidigare genomförda inventeringar (rapportdatum 2011-06-20, 2011-08-24 och 2014-03-3), dels en under sommaren 2105 utförd inventering.

Fågelstudien 2015 genomfördes under sex dagar i början av juni 2015 med observationer under sammanlagt 53 timmar från sex platser inom området, med två-tre ob-
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servationsplatser per dag under drygt en till sju timmar per plats och tillfälle, samt
en 10 minuters observation av kungsörn från väg drygt 6 km söder om området. De
längre observationstiderna, 4-7 timmar, sammanlagt 10-11 timmar per plats, lades
på tre höjder i eller i anslutning till ansökningsområdet (Bubbarpshöjden, Käshultshöjden och Fågelåsen). Vid Högåsaberg söder om området utfördes två observationspass om tre timmar. Observationer utfördes också vid stränder av två sjöar,
Stensjön med fyra tillfällen om 2,5 – 3 timmar och Lillesjön med två tillfällen om
1,3 – 2,4 timmar.

Kungsörn iakttogs vid två tillfällen 5-6 km söderut från Käshultshöjden (belägen
strax söder om ansökningsområdet). Observationerna kan tyda på en kungsörnshäckning 5-6 km söder om området. Enstaka noteringar om förbiflygande glada och
bivråk gjordes vid Fågelåsen. I övrigt gjordes noteringar om storlom i Lillesjön,
lärkfalk vid Högåsaberg, samt sparvhök, duvhök och ormvråk vid bl.a. Bubbarpshöjden och Stensjön.
I rapporten uttalas att ”utifrån tillgänglig kunskap om kungsörnsförekomst vid Palsbo bedömer författaren att det nu minimerade vindparksområdet med åtta vindkraftverk är placerad tillräckligt långt bort från där örnarna mestadels flyger. Inga
kungsörnar visade häckningskriterier inom studieområdet. Söderut noterades tre
flygningar som kan indikera häckning under 2015 men det området ligger alltså 5-6
kilometer bort från den planerade vindparken vid Palsbo.”

I rapporten anges även att avståndet till Fågelåsen, ca 1- 1,5 km, bör vara betryggande och utgöra en tillräcklig skyddszon för samtliga passerande rovfåglar. I rapporten anges också att inventeringen utfördes i juni då man inte kunde göra någon
ny spelflyktsstudie på senvintern 2015 eftersom beslutet om ansökan kom i mars.

E.ON Wind AB har under 2015 stärkts i sin uppfattning att det ansökta verksamhetsområdet är av mindre betydelse, då det är inte är optimalt för vare sig födosök,
spelflyg eller häckning. Det område som är särskilt viktigt för kungsörn och bivråk
är höjdryggar mellan sjön Rakalven i norr och Stensjön i söder, i synnerhet Fågelå-
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sen. En etablering enligt ansökan innebär inte någon risk för negativ påverkan på
kungsörnens utvecklig i Jönköpings län och inte heller sådan påverkan på bivråk att
det motiveras ett förbud mot verksamheten. Bolaget vidhåller att verksamheten är
förenligt med 4 § punkter 2 och 4 artskyddsförordningen och utgör en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sweden (anges nedan som SOF
BirdLife eller föreningen) delar inte bolagets slutsatser utan redovisar sina egna
uppgifter från 2015 om observationer i området. Spelflygningar har iakttagits i projektområdets norra del vid en inventering under vintern. Inga inventeringar har utförts av lokala ornitologer under våren. Ett adult par har rapporterats under sommarhalvåret strax öster om projektområdet. Området anges som viktig rekryteringsplats för nya par och det förekommer rikligt med övervintrande örnar. Föreningen
ser området som ett kärnområde för kungsörn ur ett regionalt perspektiv. Föreningen hänvisar också till ett mål vid Östersunds tingsrätt (M 1394-14) där det framhålls
att bedömningen inte enbart ska styras av avståndsgränser till boplats och risk för
örn att träffas av vindkraftverk. Prövningen ska ske gentemot förbuden i 4 § artskyddsförordningen. Den ansökta verksamheten står i strid med både artskyddsförordningen och lokaliseringsprincipen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län konstarar att det är svårt att rumsligt definiera ett
kungsörnsrevir och att hitta boplatser är än svårare. Som inventeringsmetod förespråkar länsstyrelsen spelflyktsinventering under vårvintern. Länsstyrelsen anger i
yttrandet ett antal svårigheter kring örninventering sommartid och delar inte den
uppfattning som bolagets konsult har om inventering i juni-juli som lämplig för att
hitta kungsörnshäckningar, såvida inte reviret/boplatsen är känd. Länsstyrelsen kan
bekräfta uppgifterna i yttrandet från SOF BirdLife beträffande kungsörn i området
under 2015. I övrigt hänvisar länsstyrelsen till sina tidigare yttranden och vidhåller
MPD:s beslut.

Bolaget vidhåller sitt yrkande och anför beträffande yttrandet från SOF BirdLife
med refererat av dom M 1394-14 (Östersunds tingsrätt) att denna dom inte ännu har
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vunnit laga kraft och inte är prejudicerande. Bolaget ser dock inga konflikter mellan
föreningens citat ur domen och bolagets resonemang. Bolaget menar att inte enbart
syftet att hitta en boplats har varit avgörande, utan även tidigare spelflyktsinventeringar och bedömningar av livsmiljöer och födosöksområden. Bolaget anser att
det med tillräcklig säkerhet har konstaterats att det inte finns några örnbon inom
kritiskt avstånd till planderad vindkraftspark och att projektområdet inte heller i
övrigt har någon stor betydelse för kungsörn. De observationer som SOF BirdLife
anger står inte i motsats till detta konstaterande.

Med kärnområde för kungsörn menas inte i första hand platsen för planerad verksamhet, med närmaste omgivningar, utan ett mycket stort område överlappande
flera kommuner och län. Det är inte rimligt att under alla omständigheter förbjuda
vindkraft och liknande företag som kan störa kungsörnarna. Bolaget tillmäter länsstyrelsen bedömning av inventering i juni-juli mindre betydelse då i de av bolaget
kända inventeringarna inte har konstaterats något kungsörnsbo inom eller på nära
avstånd från platsen för de planerade vindkraftverken.

DOMSKÄL
I målet ska avgöras om miljöprövningsdelegationen har tillämpat lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § MB i fråga om störningar för kungsörn och i viss mån även bivråk
på ett korrekt sätt när man avslog ansökan, eller om bolaget kan anses ha visat att
risken för påverkan på dessa arters förekomst i området är så liten att tillstånd kan
medges i den begränsade omfattning som ansökan nu avser, jämfört med de tidigare
ansökningar i området som fått avslag. Frågan är alltså om det finns tillräckligt underlag för att avgöra om det förekommer kungsörn och bivråk i sådan omfattning att
risk finns för att ansökta vindkraftverk påverkar de skyddade arternas bevarandestatus i området, främst genom risken för att fåglar dödas genom kollisioner med rotorblad, och därigenom förorsakar försämrat häckningsresultat. Vid kraftigt förhöjd
kollisionsrisk, utöver den risknivå som avhandlats i Mark- och miljööverdomstolens
dom i målet M2920-14 (MÖD 2014:47) kan det också vara fråga om förbud mot att
genom indirekt uppsåt döda fågelindivider av arter som omfattas av bilaga till art-
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skyddsförordningen om vindkraftverk skulle uppföras trots kunskap om riskerna.
Här är det dock påverkan på möjligheterna till fortplantning av rovfågel i området
som får anses ha störst vikt.

Riksdagen har satt mål för kungsörnens utveckling. Riksdagen utgår också från att
ansvariga myndigheter aktivt arbetar med åtgärder för att stödja kungsörnsstammens tillväxt och vidare utbredning och framhåller vikten av att kungsörnens
behov av livsmiljö tillgodoses.

MPD har i och för sig godkänt miljökonsekvensbeskrivningen, vilket får anses innebära att tillräckligt underlag har ansetts finnas för i vart fall ett avslag av ansökan.

Ifråga om bivråk synes inte finnas skäl att ifrågasätta att ansökt park kan utformas
med tillräckliga skyddsavstånd till eventuella lämpliga boplatser, vilka av bolagets
inventerare har bedömts mest sannolikt kring Fågelåsen. Målet fokuseras därför till
förekomsten av kungsörn i det aktuella området.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att uppgifter från 2010 t.o.m. 2014 tyder på
att flera observationer av kungsörn i varierande antal förekommit vid de flesta av
bolagets inventeringstillfällen och av rapporterade iakttagelser i övrigt, via bl.a.
länsstyrelsens yttrande till MPD.

Även om bolaget har hävdat att kungsörnar i området företrädesvis rör sig i nordsydlig riktning i förhållande till Fågelåsen, och observationer relativt ofta har förekommit sydost om denna ås, bl.a. flyktspel, har ändå noterats överflygningar inom
och tangerande projektområdet. Det har även konstaterats att flygningarna ofta sker
i rotorhöjd. I underlaget inför MPD:s beslut den 31 mars 2015 skrev bolagets utredningskonsult bl.a. följande i reviderad MKB-bilaga 15 (Rapport den 31 mars 2014):
”Av de yngre kungsörnarna har sex av tio setts vid Fågelåsen, vilken tycks vara en
bra plats för kungsörnarna då den är en brant ås och med kanske fördelaktiga vindar”. Konsulten bedömer dock att spelflygningarna tyder på en förmodad boplats
mer än 2,5 km från projektområdet, samt att detta ligger tillräckligt långt från om-
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rådet där örnarna mestadels flyger, samt att inga häckningskriterier har påträffats
väster om Fågelåsen.

De övriga observationer som har refererats av SOF BirdLife och av länsstyrelsen är
inte detaljredovisade men tyder på en påtaglig förekomst av kungsörn i området
kring Fågelåsen. Noteringar om spelflygningar vid flera tillfällen tyder på att häckning kan förekomma i området. En brist i underlaget inför MPD:s beslut är dock att
inga kungsörnsbon har kunna beläggas. Av det underlag som fanns tillgängligt vid
MPD:s beslut bedömer ändå mark- och miljödomstolen att bolaget inte övertygande
visat att det inte föreligger någon påtaglig risk för att vindkraftsetableringen medför
att bevarandestatusen för kungsörn försämras i området. Å andra sidan kan det
framstå som mycket svårt och kostsamt att genom mycket mer omfattande fältstudier att kunna visa att någon viss företeelse inte finns. Då måste istället göras en
sammanvägd bedömning av biotopens lämplighet för förekomst av reproduktion av
aktuell art, och möjlighet till återkolonisation. För denna tanke finns stöd i den nyligen avgivna domen av Mark- och miljööverdomstolen i mål M 2114-15 (2016-0203). Därvid bedömer mark- och miljödomstolen att inte enbart själva fortplantningseller boplatsen ingår i bedömning av områdets lämplighet utan även viloplatser och
födosöksområden.

Av underlaget framgår att ett flera kvadratkilometer stort område kring Fågelåsen
sannolikt kan hysa lämpliga häckningsplatser för kungsörn, sett även till vindkraftsparken hela livslängd, under vilken tid boplatser kan komma att flyttas kring. Summan av gjorda observationer visar att häckning av kungsörn kan förekomma, om än
inte varje år. Det var därför korrekt gjort av MPD att tillämpa försiktighetsprincipen
i miljöbalken, då det inte heller övertygande har visats att platsen utgör sammantaget bästa av redovisade alternativa lokaliseringar. Frågan är då om 2015 års fältstudie innebär sådan information att bedömningen kan ändras.

Bolagets inventering 2015 gjordes i avsikt att identifiera kungsörnsbon genom att
iaktta flygningar under den tid då ungar förväntas vara kvar i boet och matas av
föräldrarna. Utifrån uppgifter från Naturvårdsverkets rapport 6430 framgår att ör-
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nungarna vanligen är flygfärdiga i början av juli i denna del av landet. Inventeringen företogs dels kring första helgen i juni och dels kring andra helgen i juli. Resultatet var att häckning sannolikt inte förekom nära fågelåsen, men sannolikt drygt
en halvmil söder därom.

Länsstyrelsen har ifrågasatt värdet av 2015 års sommarinventering. Bolagets konsult har själv i tidigare rapport påtalat risken för att inventerarens närvaro kan påverka de skygga fåglarna. Resultaten tyder ändå på att någon häckning inte förekom
i närområdet kring den planerade vindkraftsparken. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning ändrar dock inte det nämnvärt på bedömningsgrunden, då örnar kan
växla mellan boplatser inom ett revir. Någon systematisk eftersökning av kungsörnsbon inom skyddsavståndet upp till 2-3 km från de planerade vindkraftverken
har, såvitt kan utläsas av handlingarna, inte skett.

Bolaget har också hävdat att det ansökta verksamhetsområdet skulle var mindre
intressant som födosöksområde för kungsörn än andra områden i närheten. Det kan
dock konstateras att flera observationer av de möjliga bytena tjäder och orre har
gjorts i området, om än inte några spelplatser. Domstolen anser att man inte kan
avfärda området som ointressant födosöksområde för kungsörn.

Mark- och miljödomstolen har av ett flertal domar från Mark- och miljööverdomstolen dragit slutsatsen att artskyddsbestämmelserna ska ha kraftigt genomslag
vid tillåtlighetsprövningar som denna och att ett långtgående utredningskrav föreligger. Det är dock oklart i form av vägledande domar hur långt bevisbördan sträcker sig för en sökande att påvisa frånvaro av häckning av en viss skyddsvärd art,
såsom kungsörn. Av den ovan refererade domen M 2114-15 framgår dock att det
inte enbart räcker med enstaka noteringar i artdatabanken i förhållande till frånvaro
av observationer vid flera fältinventeringar som följt rekommenderad metodik. Inte
heller Mark- och miljööverdomstolens mål M7865-12 ger tydlig vägledning, men
det framgår att potentiella häckningsplatser inom 3 km hade inventerats där, inga
lokala iakttagelser hade rapporterats och att det saknades fasta revir.
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Sammantaget bedömer mark- och miljödomstolen att bolaget fortfarande inte på ett
övertygande sätt har visat att uppförande av vindkraftverk enligt ansökan inte kan
komma att påverka bevarandestatusen för kungsörn i detta område av södra Sverige
som visserligen inte har utpekats som ett mer betydande område för kungsörn (Naturvårdsverkets rapport 6430), med som av parterna målet ändå anges vara ett regionalt kärnområde för kungsörn, eller i vart fall del av ett sådant. Om det faktiskt
skulle utgöra ett reproduktionsområde för kungsörn faller det, utöver artskyddsbestämmelserna, även under riksdagens mål att stödja kungsörnsstammens tillväxt.
De i MKB:n till ansökan redovisade alternativa lokaliseringarna synes vara bättre
från denna synpunkt, men inte ha andra dominerande nackdelar. Tillämpning av
försiktighetsprincipen enligt 2 kap 3 § 2 st MB och lokaliseringsprincipen enligt
2 kap 6 § 1 st MB innebär därför att miljöprövningsdelegationens beslut ska kvarstå.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV425)
Överklagande senast den 21 mars 2016.

Lena Stjernqvist

Bruno Bjärnborg

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Lena Stjernqvist, ordförande, och
tekniska rådet Bruno Bjärnborg samt de särskilda ledamöterna Hans Eliasson och
Jan Malmström.
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E.ON Wind Sweden AB
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INKOM: 2015-05-05
MÅLNR: M 1797-15
AKTBIL: 3

Ansokan om till stand till gruppstation

for vindkraft pa fastigheterna
Sandsebo 2:13, Sandsebo 3:3 och Bubbarp 1:2 i Gislaveds kommun

BESLUT
Miljoprovningsdelegationen inom Lansstyrelsen avslar E.ON Wind Sweden AB:s
ansokan om tillstand enligt 9 kap. miljobalken (1998:808) till uppforande och drift av
gruppstation for vindkraft pa fastighetema Sandsebo 2:13, Sandsebo 3:3 och Bubbarp 1:2
i Gislaveds kommun.
Miljoprovningsdelegationen godkanner miljokonsekvensbeskrivningen i arendet,

REDOGORELSE

FOR ARENDET

Tidigare beslut
Miljoprovningsdelegationen inom Lansstyrelsen beslutade den 19 juni 2013 att avsla
E.ON Wind Sweden AB:s ansokan om tillstand till uppforande och drift av gruppstation
for vindkraft pa fastighetema Bubbarp 1:2 samt Sandsebo 3.3, 2:13 och 1:10 (dnr 5515354-12). Beslutet overklagades av sokanden, Mark- och miljodomstolen undanrojde det
overklagade beslutet och aterforvisade arendet till Miljoprovningsdelegationen for fortsatt
handlaggning (mal nr M 2930-13).

Samrad
Samrad med Vaggeryds och Gislaveds kommuner och Lansstyrelsen i Jonkopings Ian
genomfordes ar 2010 och 2011. Inbjudan till samrad skickades till alia narboende inom
ett avstand av ca 2 km fran projektomradet samt ett 20-tal foreningar och organisationer.
Samradsmote med allmanheten och ovriga intressenter holls i februari 2011. Ytterligare
ett samradsmote holls i maj 2011. Inbjudan till morena annonserades i lokaltidningar.
Arendets handHiggning
Ansokan, med miljokonsekvensbeskrivning, har kungjorts i Varnamo Nyheter och
J onkopings- Posten. Handlingama har hallits tillgangliga for allmanheten i enlighet med
bestammelserna i miljobalken,
Miljoprovningsdelegationen har genomfort remissforfarande med Lansstyrelsen i
jonkopings Ian, Bygg- och miljonamnden i Gislaveds kommun, Gislaveds kommun,
Vaggeryds kommun, Forsvarsmakten, LFV, Naturvardsverket, Skogsstyrelsen,
Trafikverket och jonkoping Airport AB.

POSTADRESS:

BESOKSADRESS:

TELEFON:

E·POST:

WWW:

581 86 LlNKOPING

Ostgotagatan 3

010-2235000

ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstvrelsen.se/osterootland

sid 2

Sokanden har beretts tillfalle att lamna synpunkter
vad som i ovrigt har tillforts arendet,

pa de remissvar som inkommit

och

ANSOKAN MED YRKANDEN
Yrkanden
E.ON Wind Sweden AB ansoker om tillstand enligt 9 kap. miljobalken att uppfora och
driva en gruppstation for vindkraft med hogst 8 vindkraftverk med tillhorande
fundament, hardgjorda ytor, vagar och intemt elnat inklusive kopplings- och
transformatorstationer inom det omrade och de fastigheter som anges i bilaga loch 2 till
skrivelse daterad 2014-09-15.
Sokanden hems taller att Miljoprovningsdelegationen bestammer igangsattningstiden
enligt 22 kap. 25 § andra stycket miljobalken till 5 ar fran lagakraftvunnet tillstand,
bestammer att tillstandet ska galla i 35 ar fran lagakraftvunnet tillstand, meddelar villkor i
enlighet med vad som anges i ansokan samt godkanner den till ansokan bifogade
miljokonsekvensbeskrivningen.
SOKANDENS

BESKRIVNING

AV VERKSAMHETEN

Av ansokningshandlingarna och av vad sokanden i ovrigt har angett framgar bland annat
foljande:
Lokalisering
Den foreslagna vindkraftparken ligger ca 15 km nordvast om Vaggeryd, i Gislaveds
kommun. Parken planeras att etableras pa fastighetema Sandsebo 2:13, Sandsebo 3:3 och
Bubbarp 1:2. Projektomradet utgors till storsta delen av kuperad skogsmark med inslag
av hyggen, vatmarker och mindre skogsbilvagar. Vindkraftverken kommer att etableras
inom avgransade ytor som bedomts lampliga utifran ett antal styrande faktorer. De
styrande faktorema ar tillgang pa vindenergi, paverkan pa narboende, omradets naturoch kulturvarden samt landskapsbild. Etableringsytoma ar ca 100 x 100 meter.
Ursprungligen innefattade ansokan en vindkraftetablering inom ett betydligt storre
omrade, omfattande maximalt 37 vindkrafter. Utifran kompletteringsforelaggande och
kompletterande kungsornsinventering har sokanden valt att undanta storre delen av
projektomradet.
Produktion
Vindkraftanlaggningen beraknas producera knappt 80 GWh per ar. Det motsvarar ca
4000 eluppvarmda villors arsforbrukning eller 16000 villors arsforbrukning av hushallsel.
AnHiggningsarbeten och transporter
Befintliga vagar inom ornradet kommer att anvandas i mesta mojligaste man. At vagama
av sarnre kvalitet kravs breddning och forstarkning, Dock kommer aven nya vagar att
behova anlaggas. Transporten av vindkraftverken planeras att ledas fran Europa vag E4
vid Skillingaryd, via vag 640 och 638, och na projektomradet fran soder, Aven en
altemativ vag utreds som nar projektomradet fran oster, Lokalisering av kranplatser och
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upplagsplats kommer att goras i enlighet med de styrande faktorer som motsvarar
lokaliseringen av vindkraftverken. Slutlig utformning foreslas bestammas i samrad med
tillsynsmyndigheten.

Buller
Ljudspridningen fran vindkraftverken har beraknats med berakningsmetod Nord2000.
Den slutliga parklayouten kommer att planeras sa att gallande begransningsvarden pa 40
dB(A) innehalls. Skulle det i efterhand nat verken at i drift visa sig att ljudspridningen
maste reduceras £inns ytterligare forebyggande atgarder att vidta. Varje vindkraftverk kan
justeras i efterhand i ett antal fordefinierade reduktionslagen, vilket leder till att varje
vindkraftverksmodell har ett visst antal standardkalljudsnivaer,
En berakning av paverkan i form av lagfrekvent ljud har genomforts, Berakningen visade
att Socialstyrelsens krav pa lagfrekvent ljud inomhus vid bostader innehalls med god
marginal.

Skuggor
Berakningar av den sannolika skuggeffekten har genomforts i berakningsprogrammet
WindPRO. Enbart tva omkringliggande bostader riskerar att fa en skuggtid pa over 8
timmar och enbart sex bostader riskerar skuggning overhuvudtaget, Berakningar for
skuggeffekter har aven utforts for vindkraftverken tillsammans med Eolus Vinds
planerade sex vindkraftverk. Den kumulativa skuggspridningen overskrider den
beraknade sannolika skuggtiden 8 timmar vid samma tva punkter som overskrids vid en
berakning utan Eolus Vinds vindkraftpark.
Dagens moderna vindkraftverk kan utrustas med sensorer som kanner av radande
ljusforhallande, tid pa dygnet och tid pa aret. Om solens ljus at sa pass starkt och
tidpunkten pa dygnet ar sadan att boende kan storas kan verket stangas av tills
forhallandena har andras och darefter startas pa nytt. Vindkraftverkens drift kan darmed
programmeras sa att storande skuggor vid bostader kan hallas inom rekommenderade
varden,
Hinderbelysning
Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifran Transportstyrelsens
krav. Sokanden har kompletterat sin ansokan med ett atagande om
hinderbelysningssystem. Sokanden ar villig att ata sig ett villkor som innebar att
hinderbelysningen ska MIlas slackt, utom nar flygande farkoster narmar sig anlaggningen,
Om inget lampligt system godkanns av Transportstyrelsen kommer vindkraftverkens
totalhojd att begransas till 150 meter. Vindkraftverken forses da med hinderbelysning
enligt gallande foreskrift,
Naturmiljo
Inget fysiskt intrang kommer att goras i omrade av riksintresse for naturvard eller Natura
2000-omrade. Riksintresseomraden och Natura 2000-omraden som ligger inom drygt 2
km kan komma att paverkas visuellt.
En biotopkartering har genomforts i projektomradet. Barrskogsbestanden i omradet
ingar i ett intensivt och rationellt skott skogslandskap som omfattar stora delar arealer av
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hyggen eller yngre-medelaldriga skogsbestand. Naturvardsintressanta
omraden pa denna
typ av mark ar fa och ytmassigt begransade, Vatmarkerna i omradet ar dock i mycket
lagre grad paverkade av ingrepp. Inget intrang kommer att ske i omraden av hagt
naturvarde,

Mark oeh vatten
Byggnation av vindkraftparken kommer att genomfaras pa ett satt sa att paverkan pa
ornradets hydrologi blir sa minimal som mojligt, Omradets vatmarker kommer att
undvikas eftersom dessa till stor del ingar som delomraden i omraden med utpekade
naturvarden enligt genomford biotopkartering. Det kan dock bli aktuellt att ta mindre
ytor av vatmark i ansprak far forstarkning och breddning av vag. Sokanden bedomer att
breddning och forstarkning av be£intlig vag medfor mindre paverkan pa mark och vatten
an ianspraktagande av ny mark far byggnation av ny vag gar.
Om vag behover forlaggas aver vatmarker kommer vagbanken under mark byggas upp
av en grov genomslapplig sprangsten far att inte stoppa det naturliga flodet i marken. Vid
vagpassager aver oppna vattendrag anvands trummor sa att vatten och vattenlevande
organismer fritt kan passera under vagen, Markavvattning undviks genom att vagdiken
inte anlaggs aver eller i anslutning till vatmarker, oppet vatten eller vattendrag. Par att
undvika grumling i vattendrag kommer markarbeten att genomfaras under perioder med
lag vattenforing,
Strandskydd
Etableringsytan vid vindkraftverk 6 med tillhorande tillfartsvag ar delvis belaget inom
strandskyddat omrade enligt 7 kap. 14 § miljobalken vid Skarbacken,
Forsiktighetsatgarder vidtas far att backens hydrologi och darmed livsvillkor far djur- och
vaxtlivet inte vasentligen ska paverkas. Vad galler den allemansrattsliga tillgangen till
strandomradena be dams backens varde i denna del vara begransat och de aktuella
atgarderna kommer inte att hindra tillgangen till strandomradet.

Faglar
En fagelfarstudie, en fagelinventering, en kompletterande inventering med fokus pa
kungsorn och bivrak samt ytterligare en kompletterande inventering med fokus pa
kungsorn har genomfarts far att undersoka ragelfaunen i omradet. Detta har legat till
grund far att motivera den begransning av projektomradet som genomfardes i barjan av
2013. Undersakningsomradet innehaller farhallandevis manga arter som ar intressanta ur
naturvardssynpunkt och £lera av dem anses vara sarskilt kansliga far vindkraftverk. Det
£inns saval radlistade arter som arter upptagna i fageldirektivets bilaga 1. Tolv arter har
bedamts som sarskilt kansliga far vindkraft. Projektomradet berar troligen revir far
kungsarn och bivrak. Boplatser har inte lokaliserats trots kompletterande inventeringar.
Med avseende pa de stora avstand som fareligger till observerade hackningsplatser far
vindkraftkansliga arter inom inventeringsomradet bedams paverkan begransad.
Avstandet till indikerad hackningsplats far kungsarn tangerar de avstand som
rekommenderas i Vindvals syntesrapport, Naturoardsverket rapport 6467 Vindkrciftens eJfekter
pa faglar ochfladdermiiss. Pagelasen ar dock en viktig del av bade det kungsarnsrevir och det
bivraksrevir som berar projektomradet. Genom att utreda kungsarnens £lygvagarhar det
kunnat konstateras att kungsarn i omradet huvudsakligen rar sig i nord-sydlig riktning
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fran Fagelasen och darmed begransas risken for barriareffekt och framforallt kollisioner.
Dock hyser omradet en talrik population av bade kungsorn och bivrak varfor framforallt
kollisioner inte kan uteslutas. Sokanden gor den sammantagna bedomningen att planerad
vindkraftpark medfor mattliga konsekvenser pa fagellivet. Med detta avses att paverkan i
huvudsak kan uppkomma pa individ- och lokalniva for dessa arter. Effekten pa de
regionala bivraks- och kungsornspopulationema
bedoms vara mycket begransad,
Som forebyggande atgarder anges att vid valet av placering av etableringsytoma har
omraden med naturvarden och hoga naturvarden undantagits. Kabeldragning inom
vindkraftparken kommer i huvudsak att markforlaggas och darigenom undviks
kollisionsrisk med elledningama. Om bon av hotade arter som rovfaglar upptacks under
anlaggningsskedet kommer kontakt tas med Lansstyrelsen for samrad.
Fladdermoss
En inventering av fladdermusfaunan har utforts i projektomradet. I inventeringsomradets
utkanter finns ett antal mindre byar som omges av brukat kulturlandskap. Runt dessa
byar forekommer stukturer som ar viktiga for £lera arter fladdermoss, De platser som
undersoktes inne i projektomradet gay ett mycket magert resultat. Har gjordes endast
enstaka registreringar av nordisk £laddermus. Vid inventeringen observerades totalt fyra
arter som alia ar att betrakta som allmanna. De mest frek:vent forekommande var nordisk
£laddermus, vatten£laddermus och dvargfladdermus. Risken for habitatforluster i
samband med vindkraftetableringen
ar mycket liten da barrskogar inte ar lampliga miljoer
for fladdermoss, Resultaten fran inventeringen tyder pa att mangden forflyttningar i
parken ar begransad. Den sammantagna bedomningen ar att paverkan pa
£laddermusfaunan blir liten.
Kulturmiljo
En oversiktlig kulturmiljoanalys har genomforts inom det ursprungliga storre
projektomradet, Fyra omraden har i analysen pekats ut som kansliga ur
kulturmiljosynpunkt.
Tva av dessa ligger inom/precis i narheten av det reviderade
projektomradet. Vid projektomradets
sodra grans finns ett mindre omrade med ett torp
och forhistorisk gray. Vaster om projektomradet
finns ett omrade med £lera torpmiljoer
och en forhistorisk gray. Omraden som utpekats att vara av intresse for
kulturmiljovarden har undantagits vid definition av etableringsytoma. Etableringsytoma
beror inte tidigare registrerade fornlamningar. For att sakerstalla att inga sedan tidigare ej
registrerade fornlamningar komrner till skada planeras ytterligare arkeologisk utredning,
steg 1, att genomforas dar detta inte tidigare ar genom fort. Om ingrepp mot formodan
skulle behova foretas i nagon fornlamning ska ansokan om tillstand for detta forst goras
hos Lansstyrelsen enligt kulturmiljolagen.

Landskapsbild och friluftsliv
Landskapsbilden kring projektomradet utgors i huvudsak av skogsmarker med storskalig
karaktar med lag komplexitet. Darav utgor vindkraftverken formodligen ingen
skalkontrast pa en overgripande niva. Daremot kan vindkraftverken utgora en
skalkontrast inom de oppna, smaskaliga landskapsrum, som forekommer vid naromradets
bebyggelsemiljoer. Utifran framtagna fotomontage kan konstateras att vindkraftverken
framst komrner att vara synliga fran omraden vaster om projektomradet. Hojdpartier
oster om projektomradet medfor att vindkraftparken inte blir synliga fran t.ex. Mosshult
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oeh Palsbo oster oeh nordost om projektomradet.
Storst dominans far vindkraftverken i
de narmast belagna samhallena Sandsebo, Bubbarp, Kashult oeh Pungo Fran kyrkan i
Stengardshult ar vindkraftparkens synlighet myeket begransad. Vindkraftparken bedoms
inte sta i konflikt till nagra riktningar i landskapet oeh bedoms anlaggas inom ett oeh
samma landskapsrum.
Riksintresset for friluftsliv Isaberg/Rannebo
ligger ea 2,6 km sydvast om projektomradet,
Det rorliga friluftslivet inom riksintresseomradet
kommer att kunna fortga i omradet
aven om vindkraftverk etableras i planerat projektomradet.
I omedelbar narhet till verken kan buller oeh skuggor forekomma, men da verken inte
kommer att vara inhagnade bedoms friluftslivet for sav~i.lfor turister som for
kommuninvanare
att kunna fortga i omradet, Inte heller kommer det vara nagon

begransning i mojligheten att bedriva jakt inom omradet, Paverkan pa friluftslivet bedoms
framst att vara av visuell karaktar.
Kemiska produkter oeh avfall
Vindkraftverkens vaxellada oeh hydraulsystemen innehaller olja oeh kylsystemet
innehaller glykol. Oljoma analyseras med jamna mellanrum oeh byts da de ar uttjanta,
med intervall pa ea 3-5 ar. Vid valet av oljor ska det altemativ som ar minst farligt for
maniskors halsa oeh miljon valjas, om sa ar mojligt, Risken for att olja lacker ut ar liten.
Vid ett oljelackage stoppas vindkraftverket omedelbart oeh servieepersonal tar hand om
den olja som lackt ut. Eventuellt lackage av olja sarnlas upp i botten pa maskinhuset samt
i individuella behallare vid de enskilda komponentema i maskinhuset. Forbrukad olja oeh
annat farligt avfall tas omhand enligt gillande regler.
Sakerhetsfragor
Olyekor i samband med normal drift av vindkraftverk ar myeket ovanliga. Under speeiella
forhallande kan risk for isbildning pa vindkraftverkets rotorblad forekomma. I oeh med
att ett fatal manniskor bor/vistas i omradet samt att vindkraftverken ar plaeerade pa ett
Iangt avstand fran genomfartsvagar i omradet bor riskema for skador till foljd av
nedfallande is vara sma. Vamingsskyltar kommer dock att sattas upp i samrad med
tillsynsmyndigheten for att uppmarksamma forbipasserande om eventuella risker. De
overvakningssystem som anvands pa modema vindkraftverk registrerar obalanser pa
rotom, sa som isbildning, oeh stanger automatiskt av vindkraftverket for att minska risk
for belastning- oeh forslitningsskador,
Brand i vindkraftverkets rotor/maskinhus ar myeket ovanligt. For att undvika detta ar
vindkraftverken utrustade med olika skydd, bland annat sensorer som mater
temperaturen, kylflaktar i maskinhuset oeh alia vindkraftverk ar utrustade med askskydd.
Kontroll av verksamheten
Verken kommer att besiktigas regelbundet oeh service kommer att ske med jarnna
intervaller. Vidare kommer vid behov en uppfoljning av eventuella ljudstomingar samt
skuggeffekter att genomforas. Detta kan ske genom bl.a. matningar eller genom en enkat
till de omkringboende. Ett forslag till kontrollprogram kommer att upprattas oeh liirnnas
till tillsynsmyndigheten i god tid fore ett byggnationsarbete paborjas. Kontrollprogram
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kommer att upprattas
avvecklingsfasen.

for projekterings-

och anlaggningsfasen,

driftfasen och

efter drifttiden
Efter avslutad drifttid kommer vindkraftverken att demonteras. Till stor del kan det
material som anvands atervinnas efter det att anlaggningen tagits ur bruk. Stal och koppar
kan saljas som skrot. Vingar och annat material i glasfiber kan idag antingen forbrannas
eller atervinnas och anvandas vid exempelvis battillverkning. Efter att vindkraftverken
tagits bort aterstalls marken pa sa satt att skog kan ateretableras. Fundamentet av betong
kommer att tackas over och lamnas kvar i marken.

Avveckling

Altemativ lokalisering
I miljokonsekvensbeskrivningen redovisas alternativa lokaliseringar i form av projekten
Jonsbo, Gastensbo och Tvajarnberget, Vid en jamforelse med de alternativa
lokaliseringarna framtrader aktuelliokalisering som det battre alternativet bland annat da
vindresursen ar god och att omradet inrymmer flertalet vindkraftverk utan att ge ljudoch skuggstomingar som overskrider gallande praxis.
N ollaltemativ
Sokanden har redovisat ett nollaternativ och beskrivit konsekvenserna av att den
planerade vindkraftparken inte etableras i omradet,

YTT RAND EN
I inkomna yttranden i arendet har sammanfattningsvis foljande anforts med anledning av
E.ON Wind Sweden AB:s ansokan,
Jonkopings Airport medger etablering av foreslagen vindkraftpark under forutsattning att
flygplatsens beslutade investering av ett instrumentlandningssystem (ILS) genomforts.
Nar installationen ar genomford och driftsatt har de inga invandningar mot
vindkraftparken.
Bruno Rasmussen anser att ansokan ska avvisas pa grund av att den ar ofullstandig och
inte beskriver de faktiska forhallanden. Han framfor synpunkter om bland annat
transportvagar till omradet och paverkan pa fagellivet.
Ulf Pettersson anser att ansokan ska avslas i sin helhet. I yttrandet tas bland annat upp
paverkan pa fagellivet, paverkan pa landskapsbilden, risk for lackage av kvicksilver och
forekomst av omraden med hoga naturvarden i naromradet,
Miljo- och byggnamnden i Vaggeryds kommun anser att den foreslagna alternativa
transportvagen via vag 638 nordost om projektomradet bor undvikas da den har en lang
passage genom skyddszon for fagel, passerar over en grundvattenforekomst och genom
kanslig kulturmiljo.
Cathrine Sjodell anser att ansokan ska avslas och framfor bland annat brister i
fagelinventeringen samt paverkan pa fagelliv, lanskapsbild, kulturmiljo och turism.
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Myndigheten for samhaJlsskydd och beredskap
vindkraftsetableringen.

har inget att invanda mot

Naturvardsverket
har inte har haft rnojlighet att fordjupa sig i arendet, men de noterar att
det finns en storre spelplats for tjader samt att hackningsrevir for kungsorn och bivrak
finns i eller i anslutning till projektomradet. Naturvardsverket anser att sokanden bor
vidta forsiktighetsmatt for att undvika negativ paverkan pa dessa arter och hanvisar till de
skyddszoner som rekommenderas i Vindvals syntesrapport om vindkraftens effekter pa
faglar och fladermoss, Generellt anser de att hansyn aven bor tas till mindre spelplatser

for tjader, d.v.s. med minst tva spelande tuppar.
Birdlife Sverige - Sveriges Ornitologiska forening. tillsammans med Vamamo
Fagelklubb. Vaggezyds Ornitologiska Forening och Vastbo Fagelklubb yrkar pa att den
planerade utbyggnaden inte ska genomforas och att ansokan ska avslas. Utifran
foreningarns inventeringar, som ar utforda sex ar i rad i omradet pa uppdrag av
Lansstyrelsen i jonkopings Ian, kan konstateras att omradet i ett regionalt perspektiv ar
Smalands karnomrade for kungsorn, I detta och angransande omraden finns bade
revirhallande par och overvintrande kungsornar i hoga antal. E.ON Wind gor en felaktig
bedomning da man anser att planerad vindkraftpark endast medfor mycket begransad
effekt pa den regionala kungsornspopulationen. Lokaliseringen ar inte tillaten enligt
artskyddsforordningen 4 § punktema 2 och 4. Verksamheten uppfyller inte heller kraven
utifran lokaliseringsprincipen enligt 2 kap. 6 § miljobalken,
Trafikverket framfor att sakerhetsavstand till allman vag inte far understiga verkets
totalhojd, Inga jarnvagsintressen berors av vindkraftsetableringen. Omradet for aktuellt
vindkraftprojekt omfattas av den MSA-paverkade ytan for Jonkopings Airport.
Lansstyrelsen i Jonkopings Ian avstyrker ansokan med hanvisning till projektets paverkan
pa fagellivet.

Fagelliv
Lansstyrelsen har i £lera ar koordinerat kungsornsinventering i lanet, Palsboomradet har
visat sig vara ett omrade dar mycket kungsorn, och aven havsorn, ses. Lansstyrelsen har i
sitt yttrande lamnat uppgifter om tva kungsornsrevir.
Sokanden redovisar revir i omradet vid de bada inventeringama ar 2011 och ar 2014.
Nagon boplats ar inte funnen. Det omrade dar manga observationer av spel£lygande aldre
kungsomar genom aren har gjorts och dar £lera observationer av ett aldre par med en
ungfagel gjordes hosten 2013, ar omradet kring Fagelasen. Fagelasen ligger ca 1 km fran
de narmaste verken. Hela den foreslagna vindkraftparken ligger inom 2,5 km fran
Fagelasen.
Sokandens inventeringar, liksom Lansstyrelsens, visar pa manga observationer av
kungsom i omradet. Sokandens inventering ar 2014 resulterade i om vid 6 av 8 dagar och
totalt gjordes 19 observationer under dessa dagar. Vid Lansstyrelsens inventering ar 2014
(23/1 och 8/3) sags kungsom vid bada tillfallen i aktuellt omrade, totalt 3 observationer.
Det har aven gjorts anmarkningsvart manga observationer av kungsom. Som exempel
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kan namnas att det under Lansstyrelsens
stracka norr ut i omradet.

inventering

24 februari 2013 sags 10 kungornar

Naturvardsverkets
Vindvalsrapport (rapport 6467, nov 2011) rekommenderar 2-3 km
skyddsavstand till boplats samt samma skyddsavstand till naturliga koncentrationer
(over
5 ex.) av kungsorn. Mark- och miljooverdomstolen
har avslagit parker i dess helhet om

omradet har en pataglig betydelse som fagellokal (bl.a. Mastermyr, M 8344-11 och
Sallstorp, M 10072-12).
Lansstyrelsen anser att projektomradet ar av pataglig betydelse som fagellokal for
kungsorn. Foreslagen park innebar aven en risk for kollision, barriareffekt och att
lampliga habitat for kungsorn riskerar att forstoras.

Dvrigt
Lansstyrelsen framfor att infer projektering for byggnation kravs en arkeologisk
utredning for verksplatser och vagar. Beslut om sadan utredning fattas av Lansstyrelsen i
Jonkopings Ian och sokanden bor i god tid ansoka om att fa utredningen utford.
Skarbacken omfattas inte av strandskydd.
Skogsstyrelsen framfor att det inte finns nagra skogliga nyckelbiotoper eller ornraden med
hoga naturvarden som berors direkt av formodad vagdragning eller platser for
vindkraftverken. Forbattring av och anlaggning av skogbilvagar samrads normalt med
Skogsstyrelsen.
Forsvarsmakten har inget att erinra mot uppforandet av de foreslagna vindkraftverken
inom angivna fastigheter och positioner. Etableringsomradet ar planerat inom
influensomradet for den militara £lygplatsen Hagshult som ar av riksintresse for
totalforsvarets militara del enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljobalken, Flyttas positionema
mer an 30 meter altemativt om totalhojden andras maste forsvarsmakten fa en ny remiss.
Bygg- och miljonamnden i Gislaveds kommun anser att hansyn ska tas till kommunens
vindkraftspolicy nar det galler bland annat paverkan pa landskapsbild, ljudmiljo, turism
och friluftsliv. Aktuellt omrade ligger inom ett av de tva omraden i kommunen som ar
utpekade som stora opaverkade omraden, Dessa omraden har en avsaknad av storskalig
infrastruktur och stone exploateringar.
I undersokningsomradet finns 24 fagelarter som ar rodlistade eller listade i EU:s
fageldirektiv bilaga 1. 12 av dessa bedoms vara sarskilt kansliga for vindkraft. Namnden
konstaterar att vindkraftetableringen riskerar att paverka dessa fagelarter och ovriga
naturvarden i omradet, men valjer att inte ta stallning till omfattningen av denna
paverkan.
Namnden tillstyrker ansokan om att fa uppfora en gruppstations for vindkraft.
Intresseforeningen for Palsbobygdens bevarande motsatter sig planema pa en
vindkraftpark i omradet. De yrkar att ansokan ska avslas i sin helhet samt begar syn pa
plats. De framsta skalen till detta ar dalig overensstammelse med oversiktsplanen, rik
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forekomst av skyddade faglar, skydd av kungsorn, buller, skuggor och
landsbygdsutveckling.
Omradet ar en del av ett stort opaverkat omrade med lagt
bakgrundsljud. Omradet innehaller stora natur-, kultur- och miljovarden och trakten
representerar en mycket gammal kulturmiljo,

Kommunfullmaktige i Gislaveds kommun har tillstyrkt ansokan om uppforande av en
gruppstation for vindkraftverk i Palsbo.

SOKANDENSBEMOTANDE
E.ON Wind Sweden AB har sammanfattningsvis framfort foljande med anledning av
inkomna yttranden i arendet,
Altemativ transportvag
Sokanden betraktar den altemativa transportvagen som ett samre altemativ an den som
foreslagits i forsta hand. Det ar dock inte mojligt att slutligt faststalla vagdragning innan
djupare studier gjorts for bada altemativen. Natur- och kulturaspekter kommer att utgora
en viktig del av beslutsunderlaget och det kommer aven att £innas mojlighet att overvaga
ytterligare skyddsatgarder.

Stortopaverkat omrade
Det stammer att vindkraftverken planeras inom vad som utpekats som ett stort opaverkat
omrade (enligt 3 kap. 2 § miljobalken), Det kan ifragasattas om omradet faktiskt ar stort
och opaverkat, eftersom det ar praglat av aktivt skogsbruk. Om omradet anda besitter
sadana kvaliteter som beskrivs i 3 kap. 2 § miljobalken, ska vad som ar en acceptabel
paverkan bedomas utifran om vindkraftanlaggningen kan anses medfora en bestaende
negativ inverkan eller en tillfalligt mycket stor negativ inverkan pa det skyddsvarda
intresset. Eftersom vindkraftverken monteras ned efter avslutad driftstid om
uppskattningsvis 25 ar menar sokanden att det inte uppstar nagon bestaende negativ
inverkan. Projektomradet upptar endast en marginell del av hela omradet, Darmed kan
den negativa inverkan pa intresset inte heller sagas vara tillfalligt mycket stor.

J onkoping Airport
Ett separat avtal mellan sokanden och flygplatsen har upprattats avseenden installation
och driftsattning av ILS.
Ljud fran vindkraft
Sokanden anser att det £inns goda forutsattningar att inte overskrida 40 dB(A) vid
bostader. Det £inns daremot inte nagon planlagd fritidsbyggelse eller andra sarskilda
forutsattningar i det absoluta naromradet som motiverar ett stangare ljudvillkor. De
ljudberakningar som utforts tar hansyn till hut vattenytor i narheten av projektomradet
paverkar ljudets utbredning. Av berakningarna framgar att 40 dB(A)-gransen beror
Lillesjon, dock med viss sakerhetsmarginal eftersom sjon inte ligger i forharskande
vindriktning. Stengardshultasjon ligger pa sadant langt avstand att ljudnivan beraknas till
vasentligt lagre nivaer an 35 dB(A).
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Fagelliv
Sokanden anser att resonemanget som fors i miljokonsekvensbeskrivning motiverar det
nerminskade projektomradet och valt buffertomrade samt att detta har anpassats till hut
ornarna ror sig i omradet. De flesta kungsornsflygningarna i omradet sker over eller intill
Fagelasen vilket ocksa ar den del i landskapet som sticker upp lite hogre, Den ar sannolikt
vindmassigt lite fordelaktigare for ornama att folja, an att flyga i hela omradet,
De inventeringar som genomforts har medvetet utforts vid varierande arstider och
tillfallen, i syfte att tacka in det faktum att olika fagelarter ar aktiva vid olika perioder over
aret.
Sokanden har inte ifragasatt de uppgifter som Birdlife Sverige lamnat, bland annat om
forekomst av revirhallande par och overvintrande ornar och att omradet i ett regionalt
perspektiv ar Smalands karnomrade for kungsorn. Sokanden anser att detta i forsta hand
avser omgivande omraden och menar darfor att vindkraftparken kan uppforas och
samexistera med en bibehallen livskraftig population av kungsorn. Detsamma galler aven
ovrig fagelfauna sasom exempelvis bivrak, orre och tjader.
En nollpaverkan ner pa enskilda individer kan inte utlovas eiler garanteras, men genom
den gjorda anpassningen av projektet i samband med revideringen av ansokan anser
sokanden att projektets lokalisering ar mojlig utan att kungsornspopulationen riskerar att
paverkas. I sammanhanget kan namnas att inventeringama av orre och tjader tyder pa att
tatheten av populationema ar storre utanfor det slutligt valda projektomradet,
Kungsornar attraheras mer av omraden som har hog tathet av tjader och orre, d.v.s. i
forsta hand till platser utanfor det nu angivna projektomradet,
Sokanden anser att projektomradets nuvarande avgransning hailer ett avstand om mer an
2-3 km fran narmaste boplats for kungsorn. Aven om det ror sig kungsorn kring omradet
anser sokanden aven att projektomradet ar lokaliserat utanfor forekommande ornrevirs
karnomraden. Sokanden uppfattar inte Vindvals syntesrapports (rapport 6467)
rekommendationer som att enbart forekomsten av ornrevir leder till att en vindkraftpark
ska forbjudas.
Genom att kraftigt reducera projektomradet och att helt undanta Fagelasen med
naromrade samt aven omradena oster och nordost darom fran vindkraftverk, har bade
projektets utformning och lokalisering anpassats utifran specifik kunskap som samlats in
under relativt lang tid. Resultatet ar en verksamhet som framstar som val motiverad
utifran miljobalkens grundprinciper.
I dom i mal M 2920-14 fran Mark- och miljooverdomstolen berors fragan om
kollissionsrisk och paverkan pa fageilokal. Domen klargor att den som ansoker om
tillstand for att uppfora vindkraftverk inte har for avsikt att doda eiler stora faglar pa det
satt som foljer av 4§ l:a st. pkt loch 2 i artskyddsforordningen. For att det ska
uppkomma ett avsiktligt handlande kravs att sokanden uppvisar uppenbar likgiltighet mot
artskyddsforordningen. Fragoma om artskydd har sin givna plats i tillstandsprocessen och
dar har sokanden att visa att de forpliktelser som foljer av de alimanna hansynsreglema
iakttas. Det blir vid provningen enligt 2 kap. miljobalken relevant att bedoma paverkan pa
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populationen (fagellivet) och inte risken for att ett enskilt exemplar ska storas eller dodas.
Sokanden anser inte att risk for pataglig paverkan pa fagellivet foreligger i detta fall.

MIL]OPROVNINGSDELEGATIONENS

BEDOMNING

Miljokonsekvensbeskrivning
Sokanden har fullgjort de i 6 kap. miljobalken angivna skyldighetema att genomfora
samrad och att uppratta en miljokonsekvensbeskrivning. Miljoprovningsdelegationen
bedomer att den av sokanden ingivna miljokonsekvensbeskrivningen ar av sadan
beskaffenhet att den kan godkannas.
Tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljobalken
En forutsattning for att kunna ge tillstand till en anIaggning for vindkraft ar att den
kommun dar anlaggningen avses att uppforas har tillstyrkt det. Kommunfullmaktige i
Gislaveds kommun har i yttrande som inkom till Lansstyrelsen den 5 februari 2015
tillstyrkt ansokan. Miljoprovningsdelegationen konstaterar mot bakgrund av detta att det
inte foreligger nagot hinder med anledning av 16 kap. 4 § miljobalken att ge tillstand till
den sokta verksamheten.
Tillatlighet
Ansokan galler fragan om tillstand till en vindkraftanlaggning med hogst 8 vindkraftverk.
Miljoprovningsdelegationen konstaterar att vindbruk ar ett angeIaget allmant intresse och
att vindbruk bidrar till att uppna £lera miljokvalitetsmal, bland annat Begransad
klimatpaverkan, Verksamheten planeras inte inom ett omrade som ar av riksintresse for
vindbruk. Det £inns inte heller andra riksintressen som berors av anlaggningen.
Vid provning av tillstand har en verksamhetsutovare att visa att de allmanna
hansynsreglerna i 2 kap. miljobalken iakttas. Enligt lokaliseringsbescimmelsen i2 kap, 6 §
miljobalken ska platsen for en verksamhet valjas sa att verksamheten kan bedrivas med
minsta intrang och olagenhet for manniskors halsa och miljon.
Allman!
Miljoprovningsdelegationen bedomer att verksarnheten ar forenlig med den for omradet
gallande oversiktsplanen. Foreslagen lokalisering ligger inom ett omrade som ar utpekat
som ett stort opaverkat omrade enligt 3 kap. 2 § miljobalken. Miljoprovningsdelegationen
bedomer att etablering av vindkraftverk skulle paverka det utpekade omradet, dock inte i
sadan omfattning att det skulle utgor hinder mot att meddela tillstand.
Miljoprovningsdelegationen bedomer vidare att etablering av vindkraftverk pa den
aktuella plats en inte kommer att innebara nagon oacceptabel paverkan pa landskapsbilden
eller de kulturmiljovarden som £inns i omradet.
Miljoprovningsdelegationen bedomer mot bakgrund av de inventeringar som genomforts
av £laddermoss och naturvarden samt mot bakgrund av vindkraftparkens utformning, att
verksamheten bor kunna bedrivas utan oacceptabel inverkan pa de naturvarden som
£inns inom och i narheten av etableringsomradet.
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Avstand till narmaste bostad ar ca 900 meter. Sokanden har vis at att villkor for ljud och
skuggor enligt praxis for vindkraftanlaggningar
kan innehallas.

Fagelfiv
Vid tillstandsprovning enligt miljobalken dar det £inns risk for paverkan pa skyddade arter
ska ansokan innehalla underlag for bedomning enligt artskyddsforordningen.
Samtliga i Sverige naturligt forekommande fagelarter omfattas av
artskyddsforordningen (2007:845). Enligt 4 § artskyddsforordningen ar det forbjudet att
avsiktligt doda eller skada vilda faglar. Det ar ocksa forbjudet att avsiktligt stora
vilda faglar, sarskilt under parnings-, uppfodnings-, overvintrings- och £lyttningsperioder.
Artskyddsforordningen kan ses som en precisering av de allmanna hansynreglerna nar det
galler skydd avarter (Mark- och miljooverdomstolen mal nr M 7865-12 och M 7865-12).
En del av provningen blir da att med tillampning av relevanta fridlvsningsbestammelser i
artskyddsforordningen bedoma hur de skyddade artema paverkas av den planerade
verksamheten.
Enligt inlamnad miljokonsekvensbeskrivningen innehaller inventeringsomradet
forhallandevis manga fagelarter som ar intressanta ur narurvardssynpunkt och £lera av
dem anses sarskilt kansliga for vindkraft. Flera fagelinventeringar har utforts i omradet.
Enligt sokandens inventeringar utforda ar 2011 berors inventeringsomradet av ett
kungsornsrevir och Fagelasen ar den plats som framstar som mest central i reviret.
Inventeringsomradet berors ocksa av atminstone ett bivraksrevir. Inventeringsomradet
har aven en mycket stark stam av orre och tjader,
Kungsorn, bivrak samt tjader och orre utgor fagelarter som dels ar utpekade av EU att
vara av gemenskapsintresse - de ar upptagna pa bilaga 1 till radets direktiv
(J9 / 409/EEG) om bevarande av vilda faglar (fageldirektivet) - och dels ingar i
fagelgrupper som ar utpekade som sarskilt utsatta for risker vid vindkraftsetableringar
enligt Naturvardsverkets rapport 6467, Vindkraftens effekter pa faglar och fladdermoss,
Kungsom
Kungsomen ar upptagen i ArtDatabankens rodlista som Niira hotad (NT). Kungsom har
sin huvudsakliga svenska utbredning i N orrland, storre bestand finns aven pa Gorland
och i Skane. I ovriga landet forekommer kungsom med spridda och fataliga bestand.
Enligt uppgifter fran Naturvardsverkets webb plats registrerades det 125 lyckade
hackningar av kungsom i Sverige ar 2013, varav en rapporterades fran Jonkopings Ian.
Ett kungsomspar hackar inte varje ar och alia hackningar lyckas inte producera ungar. I
genomsnitt lyckas ett kungsomspar bara foda upp en unge vartannat ar.
Miljoprovningsdelatationen bedomer att varje hackande par ar betydelsefulit for det
regionala besclndet.
Kungsomspar har ofta £lera altemativa boplatser inom sitt revir och dessa kan ligga
atskilliga kilometer fran varandra. Trots sin storlek ar det svart att finna kungsomens
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boplatser. Det ar darfor inte rimligt att begara att man inom ramen for en
tillstandsprovning ska hitta ett hackande kungsornspars boplatser. Utifran de
inventeringar som genomforts bedoms det finnas ett kungsornsrevir kring Fagelasen. Vid
inventering ar 2014 gjordes observationer av ett aldre spel£lygande kungsornspar samt
£lera observationer av yngre kungsornar, atminstone sju olika individer. Nagon boplats
har inte hittats. Av den inventering som samordnas av Lansstyrelsen i Ionkopings Ian
framgar att omradet aven nyttjas frekvent av overvintrande kungsornar.
Miljoprovningsdelegationen bedomer att risken for skada pa kungsorn ar stor vid
etablering av vindkraftverk pa foreslagen plats. Av Naturvardsverkets rapport framgar att
aven om vindkraften inte utgor nagon storre fara for faglar i stort kan den mojligen,
beroende pa hur stor dodligheten at, paverka vissa arter eller populationer negativt. Detta
galler i forsta hand storre rovfaglar. Kungsorn namns i rapporten som en potentiellt
kanslig art. I rapporten anges att det enklaste sattet att minimera risker for olyckor med
rovfaglar ar att undvika vindkraftverk nara boplatser eller pa platser med regelbundna
koncentrationer av rovfaglar. I rapporten foreslas buffertzoner pa 2-3 kilometer till
boplatser och till lokaler med naturliga koncentrationer av kungsorn (over 5 individer).
Avstandet fran de narmaste vindkraftverken till Fagelasen ar ca 1 kilometer. Fagelasen ar
enligt miljokonsekvensbeskrivningen en viktig del av kungsornsreviret. Samtliga 8
planerade vindkaftverk ligger inom 2,5 km fran Fagelasen.
Mark- och miljooverdomstolen har i dom i mal nr M 10072-12 ansett att vid en
bedomning av om vindkraftverkans lokalisering kan godtas ska hansyn inte bara tas till
mojligheten att innehalla de buffertzoner som rekommenderas i Vindvals rapport nr 6467
"Vindkraftens effekter pa faglar och fladdermoss" utan det maste ske en
helhetsbedomning i fraga om etableringens paverkan pa omradet som fagellokal.
Miljoprovningsdelegationen bedomer att de inventeringar som sokanden latit utfora
tillsammans med inventeringar som utforts pa uppdrag av Lansstyrelsen iJonkopings Ian
visar att omradet kring Fagelasen ar av pataglig betydelse for kungsom. Uppgifter fran
Birdlife Sweden om omradets betydelse for den regionala kungsomspopulationen har inte
heller ifragasatts av sokanden. Med hansyn till den planerade verksarnhetens narhet till
kamomrade i kungsomsrevir och att omradet ar viktigt for overvintrande kungsomar och
de risker for rovfaglar som en etablering skulle medfora, anser
miljoprovningsdelegationen att sokanden inte har visat att den valda plats en uppfyller
kravet pa en lamplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljobalken.
Bivrak
Bivraken ar upptagen i ArtDatabankens rodlista som 5 arbar (VU). Utifran de
inventeringar som genom forts berors det ursprungliga projektomradet aven av ett
bivraksrevir. Nagon boplats har inte hittats och naturvardesinventeringen har inte visat
att det finns nagra uppenbart lampliga miljoer for hackning av bivrak inom
inventeringsomradet. Utifran den uppfoljande inventering som genomfordes under 2011
bedoms omradet kring Fagelasen trots detta vara sarskilt viktigt. Under 2010 gjordes
observationer som tydde pa att hackning kan ha skett i omradet kring Hogasabergen.
Bivraken bedoms i likhet med kungsomen vara en art som loper okad risk att kollidera
med vindkraftverk. Det begransade projektomradet medfor att avstanden till trolig
hackningsplats och till Fagelasen har okat. Miljoprovningsdelegationen bedomer att
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risken for skada pa bivrak minskat jamfort med ursprunglig omfattning av
projektomradet, men att det anda kvarstar en viss risk for kollisioner for bivrak.
Skogshons
Det ursprungliga projektomradet uppges i fagelinventeringen fran ar 2011 innehalla en
mycket stark stam av tjader och orre. Den rika forekomsten av skogshons bedoms vara
en bidragande orsak till aU omradet utgor ett sa betydelsefullt uppehallsomrade for
kungsorn, Av fagelinventeringen framgar att nu aktuellt projektomrade har lagre tathet av
tjader jamfort med andra delar av inventeringsomradet, I motsats till tjader har orre en
mycket stark forekomst i det aktuella omradet och i naromradet finns en potentiell
spelplats for orre. Den rika forekomsten av orre inom aktuellt projektomrade innebar att
omradet bor kunna utgora ett lampligt jaktomrade for kungsorn. Det finns dock inga
uppgifter om att orrspel forekommer i omradet och avstandet till storre spelplatser ar
relativt langt. Miljoprovningsdelegationen bedorner att risken for storning for skogshons
ar forhallandevis liten vid aktuelliokalisering.
Sammanfattande bedomning
Med hansyn till de risker som foreslagen lokalisering medfor for framst kungsorn, men i
viss man aven for bivrak, anser Miljoprovningsdelegationen att sokanden inte har visat att
den valda platsen uppfyller kravet pa en lamplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljobalken.
Lokaliseringen kan komma i konflikt med fridlysningsbestammelserna i
artskyddsforordningen med tanke pa den risk for skada som vindkraftetableringen skulle
innebara for den lokala och regionala kungsornspopulationen. Planerad
vindkraftsetablering foreslas pa ca 1 kilometers avstand till Fagelasen sorn ar utpekad som
en sarskilt viktig del av ett kungsornsrevir och som ingar i ett omrade som vintertid
anvands av overvintrande kungsom. Miljoprovningsdelegationen bedomer att det finns
risk for kollisioner for hackande och overvintrande kungsomar.
Miljoprovningsdelegationen bedomer att det ar svart aU vidta skyddsatgarder for aU
begransa risken for inverkan pa kungsom fran vindkraftverk annat an genom valet av
lokalisering. Det saknas darmed forutsattningar aU meddela tillstand till den sokta
verksamheten Gamfor aven Mark- och miljooverdomstolens dom i mal nr M 8344-11).
Mot bakgrund av ovanstaende finner Miljoprovningsdelegationen aU risken for paverkan
pa kungsom sammantaget leder fram till aU den foreslagna lokaliseringen ar olamplig for
vindkraftsetablering. Ansokan ska darfor avslas i sin helhet.

HUR MAN OVERKLAGAR
Miljoprovningsdelegationens beslut kan overklagas hos Mark- och miljodomstolen i
Vaxjo, se bilaga 1.
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Miljoprovningsdelegationens
Ola Linden, miljosakkunnig.
Frobom,

beslut har fattats av Kristina H Samuelsson, ordforande och
Lansstyrelsens foredragande har varit byradirektor Karin

v1t>
Kristina H/Samuelsson

Ola Linden

Bilaga
Hut man overklagar

Kopia till
Lansstyrelsen iJonkopings Ian
Miljo- och byggnamnden i Vaggeryds kommun
Bygg- och miljonamnden i Gislaveds kommun
Gislaveds kommun
Forsvarsmakten
Skogsstyrelsen
Trafikverket
~aturvirdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
MSB
LFV
Jonkopings Airport AB, 555 93 jonkoping
Birdlife Sverige (e-post till info@birdlife.se)
Vaggeryds ornitologiska forening, Hans Boberg, Sodra Bruksgatan 25, 567 33 Vaggeryd
Varnamo fagclklubb, Kent Ohm, Nylundsgatan 41, 33141 Varnamo
Vastbo fagelklubb, Erik Larsson, Hasselgatan 14, 332 33 Gislaved
jonkopings fagelklubb, LeifJansson, Lovisagatan 456,55474 jonkoping
Intresseforening Palsbobygdens bevarande, c/o Jennie Thalenius Adolfsson, Sandsebo
Backa 1, 330 27 Hestra
Patrik Erixon (e-post till patrik.erixon@e.lrf.se)
Bruno Rasmussen, Norra Mosshult, 562 91 Mansarp
Ulf Pettersson (e-post till ulfstyrshult@hotmail.com)
Cathrine Sjodell (e-post till cathrine.sjodell@gmail.com)
Aktforvararen

Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.
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Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

www.domstol.se

