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Närvarande  

Anders Tullander, Kerstin Seger, Tommy Nilsson 

Stefan Andersson, Eva Anani, och Anders Kinch  

Ej närvarande  

Tommie Fagerberg, och  

Lars Hellsborn 

 

Styrelsemöte 2020-04-07 via Skype 
(Efter en stunds trevande kom vi igång med mötet. Det var lite av ett försök med digitalt 

styrelsemöte.) 

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 

 

2. Föregående protokoll 23 mars godkändes och lades till handlingarna 

 

3. Inkommen post 

Samrådsunderlag har inkommit avseende två vindraftprojekt utanför hallandskusten. 

Det ena kommer från Vattenfall och avser en stor park vid Stora Middelgrund på max 

75 verk. Det andra kommer från OX2 och avser Natura 2000-områdena Fladen, Lilla 

och Stora Middelgrund och Röde bank. Bägge samrådsunderlagen redovisar verk med 

en navhöjd på mellan 157 - 175 meter. (alltså toppen på pylonen). Effekterna per verk 

ligger på mellan 18 och 25 MW. De vanligaste verken idag ligger på 1,1/2 och 3 MW. 

Halmstad- och Laholmskretsarna har planerat ett gemensamt yttrande. 

Mer om hinderbelysning på vindkraftverken finns att läsa sist i detta protokoll. 

 

4 Skickade skrivelser  

 Hade vi inga denna gång. 

 

5.    Aktiviteter 

Hade vi heller inget att redovisa till dagens möte. 

 

6.  Länsstämman 2020  

 Vi hade ingående samtal om hur vi skall göra med årets stämma. Som fysiskt möte eller 

som en digital stämma eller kanske rentav som en kombination av detta. 

 Styrelsen beslutar att senarelägga årets stämma till september 2020. 

 Dokument till stämman är klara och hade skickats ut av ordförande Anders Tullande till 

styrelsen. Det gällde verksamhetsberättelse 2019, verksamhetsplan och budget 2020, 

balansräkning och resultaträkning för 2019. Bokföringen överlämnad till  

 revisorerna 2 april. 

 

 En viktig fråga som måste diskutera på Länsstämmana är hur vi vill ha det med 

Hallands Natur. Vi diskuterade denna fråga en hel del utan att finna en klar lösning. 

Styrelsen bör ha ett klart förslag/alternativ till länsstämman i september.  

   

7. Info från regionalt kansli 

 Anders T. berättade att Maja bl.a. jobbar med möten i Zoom. Vidare kan konstateras att 

e-posten till kansliet fungerar igen. 

 

8. Info från kretsarna. 

Inge heller här fanns något värt att notera denna gång. 
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9.    Fastigheter 

 Anders T. berättar att risupplaget på Björkelund är borta och att Sydved har återställt 

 vägen och tagit bort körspåren. 

 Möte med Skogsstyrelsen planeras till torsdag 16 april 13.30. 

  

 

12. Nästa möte tisdag den 26 maj kl. 18.00 på Björkelund. 

 

 

 

Anders Tullander   Anders Kinch 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saxat från Vattenfalls samrådsunderlag 

 

5.9 Hinderbelysning  

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (idag gäller TSFS 2010:155 med ändring 2013:9 och 2016:95). 

Hinderbelysningen gör att vindkraftverken blir synliga även i mörker, vilket är viktigt för 

flygsäkerheten.  

För verk med totalhöjd på över 150 meter krävs ett vitt, högintensivt, blinkande ljus i 

ytterkanten på parken samt fast lågintensivt rött ljus på övriga vindkraftverk.  

Det vita högintensiva ljuset får enligt regelverket justeras ner under gryning, skymning och 

mörker. Hinderbelysningen kommer att vara tänd med maximal styrka under dagtid. Under 

denna tid skall intensiteten för de högintensiva lamporna (huvudalternativet) uppgå till 100 000 

cd i maxpunkten. Vid skymning reduceras ljusstyrkan till 20 000 cd för att under mörker uppgå 

till 2 000 cd d.v.s. 2 % av ljusintensitet under dagtid. Vid gryning skall intensiteten åter vara 20 

000 cd. Blinkfrekvensen skall vara 40–60 blinkningar per minut. 

 

 

 

Notera 

Totalhöjd mäts från vattenyta till vingspets.  

Navhöjd är till pylonens topp = vingens centrumnav. 

/ak 

 

 

 

 
 


