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§ 44
Yttrande inför samråd om Hesselö vindkraftspark
Danmark, KS 2021/81
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Översända tjänsteskrivelsen som Falkenbergs kommuns svar på
remissen.
Beskrivning av ärendet
Miljöstyrelsen i Danmark har underrättat Sverige i enlighet med protokollet
om strategiska miljöbedömningar till konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
(Esbokonventionen) om att Energistyrelsen och Miljöstyrelsen har påbörjat
planeringen av en vindkraftspark i Hesselö bukt i Kattegatt mellan Anholt
och Hesselö, i höjd med Klippan och Hallands Väderö. Den planerade
vindkraftsparken ingår som en del i Folketingets energiavtal från 2018 och
anges omfatta 800 – 1200 MW och tas i drift år 2027.
Enligt protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, ska
ett land (upphovspart) som avser att genomföra en plan eller ett program
som kan antas medföra betydande gränsöverskridande påverkan på miljön
eller hälsan i ett annat land (utsatt part) underrätta det berörda landet om
detta och om den utsatta parten så önskar inleda samråd.
Den närmsta bebyggelsen till vindparksområdet ligger på den danska ön
Anholt som är belägen ca 15 km nordväst om Hesselö vindpark. På den
svenska sidan är närmsta landpunkt samhället Glommen, ca 48 km nordost
om parken. Falkenberg ligger ca 50 km bort från parkområdet. En analys av
påverkan på landskapsbilden kommer att presenteras i kommande
miljökonsekvensbeskrivning.
Motivering av beslut
Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966)
ansvarig myndighet för att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt
fullgöra skyldigheter för miljökonsekvensbeskrivningar i ett
gränsöverskridande sammanhang.
Svenska allmänheten, kunskapscentra, organisationer och myndigheter ges
nu möjlighet att lämna synpunkter på hur den planerade vindkraftsparken
kan komma att påverka svenska intressen
Planeringen är i ett tidigt skede och i form av ett idéupplägg som åtföljs av
en strategisk miljöbedömning. Denna underrättelse har översänts i
avgränsningsskedet av miljöbedömningen för att ge möjlighet att lämna
synpunkter på vad den kommande miljökonsekvensrapporten ska omfatta.

Utdragsbestyrkande
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När en miljökonsekvensrapport har utarbetats kommer den att översändas så
att svenska intressenter kan lämna synpunkter på eventuella
gränsöverskridande miljökonsekvenser.
Ekonomi
Beslutet kommer inte att påverka kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag, 2021-03-01
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Underrättelseunderlag, 2021-02-15
Reservation
Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet.

Utdragsbestyrkande
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