Välkommen till samråd enligt miljöbalken för
Vindpark Gräsås
Hej!
RWE Renewables Sweden AB (RWE),
tidigare E.ON Vind, utreder möjligheten
att anlägga en vindpark vid Stämmilt,
ca 4 km nordost om Gräsås. Samrådet
genomförs skriftligt.
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VINDPARK GRÄSÅS
Halmstads kommun

Kontakt Vindpark Gräsås:
Namn: Ola Trulsson
E-post: ola.trulsson@wsp.com
Tel: 010-722 62 94
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Teckenförklaring
Gräsås Projektområde

Fråga oss
Om du har frågor om vindkraft och
den föreslagna vindparken så är du
välkommen att kontakta oss. Telefontid
för detta finns speciellt avsatt 9/12 och
20/1 mellan kl. 10.00 och 20.00 men
du kan även ringa vid kontorstid under
samrådstiden.
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Samrådsunderlag
Samrådsunderlag finns att tillgå via
webben. Möjligheten finns även att få
informationen per post, kontakta i så fall
oss via kontaktuppgifterna nedan.
Digital samrådsutställning
Samrådsutställningen består av fem
delar tillgängliga på vår hemsida
tillsammans med en samrådshandling
för projektet. De fem delarna är:
• Allmänt om tillståndsprocessen, RWE
och om vindkraft.
• Vindparkens utformning och
dimensioner
• Beskrivning av närliggande
områdesskydd, riksintressen, naturoch kulturmiljövärden
• Ljud, skuggning och hinderbelysning
• Fotomontage av vindkraftparken

Kontakt RWE & vindkraft:
Frida Godet, RWE Renewables
E-post: frida.godet@rwe.com
tel: 070-332 85 48
Lämna gärna synpunkter
Samrådsyttranden ska vara WSP
tillhanda senast den 31/1 2021. Vi
önskar att du skickar ditt yttrande
skriftligen till oss, via e-post eller vanligt
brev till angivna kontaktuppgifter nedan.
Detta för att vi på ett så sakligt och
korrekt sätt som möjligt ska kunna
redovisa inkomna synpunkter och
information. Märk ditt yttrande med
“Vindpark Gräsås”.
Mottagare av samrådsyttrande;
Namn: Ola Trulsson
E-post: ola.trulsson@wsp.com
Postadress:
WSP Sverige AB, Att: Ola Trulsson
Box 574, 201 25 Malmö

Tillstånd enligt miljöbalken
Vindpark Gräsås kräver på grund av sin
storlek miljötillstånd.
Hur går processen till?
Verksamheter som vindpark Gräsås
anses medföra risk för s.k. betydande
miljöpåverkan (ett begrepp inom
miljölagstiftningen). Detta innebär att
tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt
sätt. Verksamhetsutövare (VU), i detta
fall RWE, ska:
• samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
• ta fram en MKB, och
• lämna in ansökan inkl. MKB
och teknisk beskrivning (TB) till
tillståndsprövande myndighet, i dettafall Miljöprövningsdelegationen (MPD)
vid Länsstyrelsen i Hallands län.

Här kan du
lämna
synpunkter!

Samråd
Samråd

En MKB tas fram.
Synpunkter som
inkom under
samrådet beaktas
i MKB-arbetet
Ansökan inkl.
MKB ska lämnas
in till
tillståndsgivande
myndighet

Här kan du
lämna
synpunkter!

När myndigheten
anser att ärendet
är komplett görs
en kungörelse

Beslut om
eventuellt
tillstånd

Vad innebär ett samråd?
Ansökningsprocessens steg.
Ansökan om tillstånd
befinner sig just nu i första
steget; Samråd.

Kommunen
måste tillstyrka
ansökan för att
tillstånd ska
beslutas

RWE ska samråda med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten (ofta kommunen)
och de enskilda personer som kan
bli särskilt berörda av verksamheten.
Samråd ska även genomföras med
övriga myndigheter samt de kommuner,
organisationer, företag, allmänhet,
etc. som kan antas bli berörd av
verksamheten. RWE ska samråda
om verksamhetens lokalisering,
omfattning och utformning, miljöeffekter
samt innehåll i kommande MKB. De
synpunkter som kommer in under
samrådet blir en del av underlaget för
fortsatt planering av vindparken och den
kommande MKB:n.
Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren
fram en MKB som tillsammans med
ansökan och eventuella utredningar
lämnas in till MPD vid Länsstyrelsen.
MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som
kan uppstå till följd av verksamheten.
Efter ansökan lämnats in kan
Länsstyrelsen begära komplettering.
När Länsstyrelsen anser att ansökan
är komplett kungörs detta i lokaltidning
för området och allmänheten får yttra
sig. Halmstads kommun måste tillstyrka
anläggningen för att vindparken ska få
tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut
om att bevilja eller avslå ansökan om
tillstånd. Beslutet kan överklagas hos
mark- och miljödomstolen.

RWE
RWE är världens fjärde största aktör
inom vindkraft (undantaget Kina) och är
verksamt på fyra kontinenter. Bolaget
är baserat i Tyskland och under 2019
förvärvades E.ON:s förnybara bolagsdel.
Det svenska huvudkontoret ligger i
Malmö. Internationellt jobbar RWE för
fullt med omställningen till ett hållbart
energisystem, med vindkraft, solenergi
och energilagring i Europa, Amerika,
Asien och Australien.

I Norden arbetar RWE främst
med att utveckla, bygga och driva
vindkraftsanläggningar till havs och på land
för eget ägande. För närvarande äger RWE
vindkraftverk i Sverige och Danmark som
tillsammans producerar el med en effekt
på cirka 200 megawatt. RWE sköter också
driften av närmare 470 megawatt, vilket är
ungefär samma mängd effekt som RWE
nu håller på att bygga i Sverige och som
beräknas vara i drift under de kommand två
åren. I utvecklingsstadiet har RWE projekt
som skulle kunna bidra med ytterligare cirka
700 megawatt från vindkraft i Sverige.

Sverige ska nå 100% förnybart år 2040
I arbetet för ett hållbart energisystem har
Sverige kommit långt, även om många
utmaningar återstår. Regeringens mål
är att Sverige ska nå 100 % förnybart år
2040. Energimyndighetens bedömning
är att det kommer att behövas
utbyggnad av förnybar elproduktion på
upp emot 100 TWh i årlig energivolym
för att täcka behoven till år 2040. Minst
60 TWh ny vindkraft bedöms behövas.
Därav är en utbyggnad av vindkraften är
nödvändig för att nå de politiska målen.
Elanvändningen i Sverige står
för en tredjedel av landets totala
energianvändning. År 2019 uppgick den
svenska elproduktionen till ca 160 TWh
som var fördelad på produktionsslagen
enlig diagrammet nedan.

Vindkraftens miljönytta
Studier visar att el producerad med
hjälp av fossila bränslen medför högre
miljökostnader än el producerad med
hjälp av vatten, vind och solenergi.
En viktig fördel med vindkraften är
att den, jämfört med fossileldad kraft,
inte medför utsläpp av miljöfarliga
eller klimatpåverkande ämnen.
Elproduktionen i Sverige är nästan
uteslutande fossilfri i form av vattenkraft,
kärnkraft, biobränslebaserad kraft
och vindkraft. Kärnkraftens andel
innebär dock att en betydande andel
elproduktion inte är förnybar. Med
hänsyn till att länder utanför Norden
är förbundna med den nordiska
elmarknaden, innebär det att en ökad
andel vindkraft kan ersätta fossileldad
elkraft i andra länder. Vindkraft bidrar
således till att uppfylla flera av de
svenska nationella miljömålen så som
“Begränsad klimatpåverkan”, “Frisk luft”,
“Bara naturlig försurning” och “Ingen
övergödning”.
Den energi som krävs för tillverkning,
byggnation, drift och nedmontering
motsvarar ca 1 % av den totala energin
som verket producerar under sin
livslängd.

Vindkraften stod för cirka 12 % av den
totala elproduktionen, vilket motsvarar
19 TWh. I slutet av år 2019 fanns det
ca 4 100 st vindkraftverk installerade
(varav ca 80 havsbaserade) med en
sammanlagd effekt om ca 9000 MW.

Exempel på vad produktionen på 70 GWh från
från 7 vindkraftverk vid vindpark Gräsås beräknas
motsvara per år;

1TWh = 1000 GWh = 100 000 MWh = 100 000 000 kWh)
• 70 000 000 mil med Nissan Leaf (standard elbil)
• Hushållsel för cirka 14 000 villor

För att nå 100 procent förnybart behövs en
omfattande utbyggnad av vindkraften
För att begränsa den miljöpåverkan
vindkraften har är det viktigt att
vindkraften byggs på rätt plats. Vilken
plats som är rätt beror framför allt på
vilket vindklimat som råder på platsen,
vilka motstående intressen som finns
och om var det är möjligt att bygga
vindkraftverken rent fysiskt.
Aktuellt område har bedömts som
lämpligt för vindkraft. RWE har därför
valt att gå vidare med en djupare
utredning av området.
De senaste åren har teknikutvecklingen
gått snabbt framåt och verken som
byggs idag är högre än de var förut.
Vindhastigheten ökar med höjden från
marken.

Högre verk når högre höjder och
möjliggör även en större rotordiameter
som ökar vindfångstområdet, vilket medför
att en större mängd av vindenergin kan
omvandlas till el.
En högre navhöjd innebär att den största
vindturbulensen, orsakad av markens
terräng och vegetation, kan undvikas
och vindenergin kan därmed nyttjas mer
effektivt.
Med andra ord innebär detta att ett
lämpligt område för vindkraft kan nyttjas
betydlig bättre och få ut större effekt per
producerad enhet utan att markanspråket
blir särskilt mycket större.

Diagrammet visar den tekniska utvecklingen av vindkraftverk.

På tillräckligt hög höjd över trädtopparna minskar vindens turbulens och vindflödet blir jämnare vilket ger en högre produktion. För varje
meter som navhöjden kan höjas ökar produktionen.

