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Inledning
Enligt Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar ska vid
tillämpningen av 6 kap. 11§ miljöbalken
genomförandet av en plan, ett program eller en
ändring i en plan eller ett program antas
medföra en betydande miljöpåverkan om;

1. genomförandet av planen, programmet eller
ändringen kan antas innefatta en verksamhet
eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap.
28a § miljöbalken (MB).

2. planen, programmet eller ändringen anger
förutsättningar för kommande tillstånd för
sådana verksamheter eller åtgärder som
anges i bilaga 3 till förordningen.

Eftersom detaljplaner generellt definieras som
planer för små områden på lokal nivå gäller
ovanstående endast om kriterierna i bilaga 4 till
förordning 1998:905 (miljöbalken) ger att så är
fallet.

Syfte och planens huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att upphäva
detaljplan för del av Hässlås 2:1 m.fl
(vindkraft) i sin helhet. Detaljplanen är
genomförd och vindkraftverk har uppförts
enligt bestämmelserna i planen.

Enligt sökanden närmar sig vindkraftverken
gränsen för sin livslängd och man vill pröva
möjligheten att ersätta dess med en ny
vindkraftpark, med färre men större verk.

Upphävandet möjliggör en sådan prövning,
men innebär inget ställningstagande i frågan
om eventuell senare ansökan om ny
vindkraftspark.

Beskrivning av området
Planområdet är beläget ca 4,5 km norr om
centrala Falkenberg, nordost om motorväg
E6/E20. Området omges av åkermark och
avgränsas i sydväst av motorvägen.
Planområdet är knappt 80 ha stort. Inom
planområdet finns femton trebladiga
vindkraftverk uppförda i jordbrukslandskapet.
Dessa har en tornhöjd om 60 m och en
diameter på 47 m.

Planområdet omfattas av Detaljplan för del av
Hässlås 2:1 m fl som vann laga kraft 2002.
Angiven markanvändning är vindkraftverk
med tillhörande komplementbyggnader.
Genomförandetiden har gått ut.

I kommunens gällande översiktsplan är
området utpekat som lämpligt
vindbruksområde och värdefull jordbruksmark.

Förändringar/effekter

Upphävandet innebär inte att några
förändringar sker på platsen. Upphävandet
underlättar en kommande tillståndsprövning
för att byta ut vindkraftverk, men innebär inget
ställningstagande om en sådan prövning. Detta
får prövas när det finns en tillståndsansökan att
ta ställning till. Konsekvenserna av

förändringen behandlas i kommande
tillståndsprocess.

Ställningstagande
Med utgångspunkt från bilaga 4 till MKB-
förordningen (1998:905) och ovanstående
genomgång är den samlade bedömningen att
ett genomförande av planen inte kommer att
medföra betydande miljöpåverkan.

Ett upphävande av detaljplanen kommer inte
att medföra risker för människors hälsa eller
för miljön. Ett upphävande bedöms inte heller
påverka eller försämra förutsättningarna för
andra planer eller program.

Planen har ingen betydande miljöpåverkan
och en MKB enligt 5 kap 18 § PBL
erfordras inte. Denna slutsats kan komma
att ändras under planarbetets gång.
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