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Hej,
 
Bifogat finner ni vårt svar på begäran om komplettering 2017-01-09.
 
Med vänlig hälsning
Ann-Sofie
----------------------------------------
Ann-Sofie Lindqvist, projektledare
Öresundskraft
Kraft & Värme
Box 642, 251 06 Helsingborg
Besöksadress: Hjortshögsvägen 7, Helsingborg
Tel 042-490 39 65
Växel 042-490 30 00
www.oresundskraft.se
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Mottagare 


HELSINGBORG 
MILJÖFÖRVALTNINGEN 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 


251 89 Helsingborg 
Sverige 
 
 


Datum 


2017-01-11   
Dnr 


2016-3265   
 


Komplettering av anmälan om uppförande och 


drift av vindkraftanläggning, dnr 2016-3265 


Miljöförvaltning Helsingborg har i ett meddelande 2017-01-09, dnr 2016-3265, 


efterfrågat kompletterande uppgifter gällande kostnaden för ljudreducerande 


komponenter/lösningar.  


Öresundskraft Kraft & Värme AB inkommer härmed med svar på efterfrågad 


komplettering. 


 


Komplettera anmälan med den uppskattade kostnaden för att förse 


verken med ljudreducerande komponenter/lösningar för det fall att 


sådan teknik inte ingår som standard.  


Bemötande:  


Då prislistor för extrautrustning till turbiner normalt är känslig information och 


priserna på extrautrustning dessutom blir föremål för förhandling som del av 


hela turbinkontraktet är det endast möjligt att lämna en grov uppskattning. 


Sökanden vill dessutom poängtera att förhandlingsutrymmet gällande pris på 


extrautrustning minskar radikalt om ett driftvillkor eller föreläggande 


föreskriver att verk ovillkorligen skall utrustas med denna typ av 


extrautrustning.  


Med reservation för ovanstående gör sökanden uppskattningen att 


merkostnaden för s.k. hajtänder (eng. serrated trailing egdes) på rotorbladen 


är drygt 100 000 kr per turbin. En turbin utrustad med serrated trailing edges 


sänker källbullernivån på turbinen med cirka 2-4 dB(A). 
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