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BESKRIVNING AV TILLSTÅNDSPRÖVNINGEN
Projektet omfattas av verksamhetskod 40.90 enligt 21 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (två eller fler vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter) och kräver tillstånd
enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan om tillstånd prövas av länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen).
PROCESSEN FRAM TILL BESLUT I TILLSTÅNDSFÖRFARANDET
Samråd med
myndigheter,
organisationer,
särskilt berörda
och allmänhet

Eventuell
komplettering

Tillståndsansökan
inkl. MKB till
Länsstyrelsen

Yttranden

Kungörelse
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Miljöprövningsdelegationen
beslutar om tillstånd

GEOGRAFISK LOKALISERING
Projektområdet är lokaliserat på gränsen mellan Bräcke kommun och Ragunda kommuner, i Jämtlands län (figur 3.1). Totalt
omfattar det planerade projektområdet cirka 106 km2, med lokalisering ca 45 km öster om Östersund och 77 km väster om
Sollefteå.
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ANTAL VINDKRAFTVERK OCH PROJEKTOMRÅDETS STORLEK
SCA Energy AB (i dokumentet kallad bolaget) söker tillstånd för en vindpark i Bräcke och Ragunda kommuner, Jämtlands län.
Vindparken kommer att uppgå till maximalt 130 vindkraftverk fördelat på fyra vindbruksområden benämnda Kilbodhöjden (62
vindkraftverk), Valpåsmyrberget (44 vindkraftverk), Bodriset (11 vindkraftverk) och Solberget Väst (13 vindkraftverk).
Initialt, under samrådsprocessen, fanns det även ett femte vindbruksområde, Flärkdalshöjden. Detta har emellertid exkluderats
från projektet till följd av konkurrerande intressen. I detta dokument benämns delområdena som ”vindbruksområden” och
etableringen i sin helhet som ”vindparken”. Totalhöjden på vindkraftverken som planeras är maximalt 220 m, vid toppen på
rotorbladet när de står som högst.
Tillståndsansökan har upprättas enligt den sk. ”Open box-modellen” vilket innebär att bolaget inte söker exakta placeringar av
vindkraftverken, vägar etc. Det ansöks för en vindpark med fyra vindbruksområden däri vindkraftverk kan omplaceras med
reservation för redovisade undantagsområden. Detta för att optimera utnyttjandet av vinden baserad på resultaten från
genomförd vindmätning. Erhålls tillstånd kommer detta emellertid att vara förenat med villkor och övriga åtaganden för hur
verksamheten får bedrivas inom området. Bolagets åtaganden för hur verksamheten får bedrivas inom området framgår i
framtagen miljökonsekvensbeskrivning(i dokumentet kallad MKB), MKB kommer finnas att ta del av via bolagets hemsida
www.sca.com/vind.

Figur: Exempel på situationskarta för Björnsjöbodarna Vindpark (129 vindkraftverk)
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SAMMANFATTNING
RIKSINTRESSEN OCH PLANFÖRHÅLLANDEN
Projektet har visat sig uppfylla många kriterier för en etablering av vindkraft och tidiga vindanalyser visar också att
vindförhållandena är mycket goda, för samtliga vindbruksområden inom vindparken. Riksintresse för vindbruk har även pekats
ut av Energimyndigheten inom delar av Kilbodhöjdens vindbruksområde. Det ligger inget konkurrerande riksintresse som kan
beröras negativt inom vindparken. Vindparken och berör ej något område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Det
finns således inget hinder mot att tillstånd medges till vindparken utifrån dessa förhållanden. Bräcke och Ragunda kommuner
har pekat ut stora delar av vindbruksområdena som lämpligt för vindbruk i sina översiktsplaner. Valpåsmyrberget har idag inget
utpekande i översiktsplanen, men en översyn pågår av översiktsplanen. Det finns även goda infrastrukturella förutsättningar
såsom befintligt vägnät och möjligheter för en elnätsanslutning.

KONSEKVENSBEDÖMNING
Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen har utgått ifrån en beskrivning av nulägesförhållandena, dvs. värde för olika
intressen, i kombination med den påverkan på dessa värden som en vindpark medför efter vidtagna skyddsåtgärder. Detta har
sedan legat till grund för gradering av konsekvenser.
I MKB har gradering av värde skett i en tregradig skala;
litet värde, medelstort värde och stort värde. Gradering av
påverkan har också skett i en tregradig skala;
liten/obetydlig påverkan, måttlig negativ påverkan, mycket
stor negativ påverkan. I exemplet till vänster redovisas att
ett bedömt litet värde i kombination med en bedömd
måttlig negativ påverkan ger en liten negativ konsekvens.
Under respektive avsnitt redovisas en motivering till de
olika bedömningarna.

LANDSKAPSBILD
Sett ur ett regionalt och ett större perspektiv så berör vindparken med närområde inte några regionala eller nationella värden
för landskapsupplevelsen eller kända besöksmål, utöver de för sportfisket betydelsefulla vattendragen Gimån och Ammerån.
Dessa ligger emellertid på långt avstånd från vindparken och med starkt begränsad synlighet pga. topografi. Bland annat av
dessa anledningar så får vindparkens omgivning anses ha en god tålighet för denna typ av förändring. Trots att landskapet till
stor del präglas av ett aktivt skogsbruk kan det ändå sägas ligga vara relativt fritt från industriell verksamhet och större tätorter.
Ur ett lokalt perspektiv och för de människor som berörs av etableringen, främst ett antal närboende och fritidshusägare, så är
höjdområdenas landskapsvärde av en större betydelse. De är bosatta i detta landskapsavsnitt och dagligen nyttjar eller
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upplever detsamma. Även om landskapet inte skiljer sig från kringliggande landskap samt inte kan sägas ha några unika
särdrag, är bedömningen att landskapet har ett måttligt värde där tyngdvikt ges till det lokala perspektivet.
Den visuella påverkan är högst begränsad från platser i omgivningen som kan sägas ha ett regionalt värde i ett
landskapsbildsperspektiv. Det är begränsat med byggelse som har en tydlig vy mot vindparken. Från några platser med
bebyggelse som har ett sydligt läge i riktning mot vindparken, så framträder vindkraftverken tydligare mot horisonten. Fugelsta
ligger centralt mellan vindbruksområdena och därifrån kommer man tydligt att se Solberget Väst, Valpåsmyrberget och delar av
Kilbodhöjden och därmed få en starkt förändrad landskapsbild. Av de fyra vindbruksområdena bedöms den visuella påverkan
på omgivningen bli relativt likartad, med beaktande av dess skillnader i storlek. Kilbodhöjden medför möjligen något mer visuell
påverkan, eftersom flera byar i väster såsom Fisksjölandet har god vy mot delar av det vindbruksområdet. Det är även det
största vindbruksområdet. Av de fyra olika vindbruksområdena bedöms att Bodriset medför minst visuell påverkan, med
begränsad synlighet från byar och besöksmål. Det är emellertid även det minsta vindbruksområdet.
Sammantaget är det inget unikt landskap som berörs och det är förhållandevis få boende och fritidshus i omgivningen med
god vy mot etableringen. Det är emellertid en omfattande etablering och en del platser får en stark förändrad landskapsbild
varför konsekvensen bedöms som måttlig.

KULTURMILJÖ
Inom eller i direkt anslutning till den planerade vindparken finns inga kulturmiljöer av riksintresse och ett mycket litet antal kända
kulturlämningar, varför bedömningen är att områdets värde för kulturmiljön är lågt. Visuell påverkan kan uppstå på
kringliggande riksintressen, men pga. avstånd och topografi är sikten starkt begränsad eller obetydlig. Bedömning är att värdet
av kulturmiljöerna i landskapet är litet och dessa kommer sannolikt inte påverkas vare sig fysiskt eller upplevelsemässigt, varför
konsekvensen bedöms som obetydlig.

TURISM OCH REKREATION
Etableringen i sin helhet berör inget besöksmål av regional betydelse och avståndet är långt och synligheten begränsad från
de få som finns i omgivningarna. Vindparken utgör inte heller någon viktig del i landskapsupplevelsen från kringliggande
riksintressen för friluftsliv. I närområdet finns inga större fritidshusområden varifrån upplevelsen av landskapet har stor
betydelse. I ett lokalt perspektiv används emellertid området frekvent för t.ex. jakt i likhet med omgivande landskap. Områdets
värde för turism, rekreation och friluftsliv bedöms emellertid sammantaget som litet.
Den huvudsakliga turismen kopplat till naturupplevelser i trakten är fisketurism. Pga. att verksamheten inte förändrar
möjligheten till fiske rent fysiskt, samt att de viktigare vatten för fiske såsom Gimån och Ammerån inte påverkas genom
förändrad landskapsbild, bedöms påverkan på naturturism som obetydlig. Turism som främst baseras på boende samt olika
typer av aktiviteter, som inte handlar om naturupplevelser, kommer sannolikt att få en positiv påverkan under främst
anläggningsfasen. Påverkan på den fritidshusbebyggelse som finns i närområdet bedöms som liten eller obetydlig då det är
mycket få fastigheter som berörs och som har utblick mot vindparken. Det lokala friluftslivet, som t.ex. jakt, får en negativ
påverkan i tillgängligheten under anläggningsfasen för att sedan under driftsfasen kunna återgå till ett normalt brukande av
respektive vindbruksområde, med viss påverkan på upplevelsen.
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Sammantaget bedöms området ha ett förhållandevis litet värde för turism, rekreation och friluftsliv. Påverkan sker främst på den
lokala rekreationen genom begränsning i användning under anläggningsfasen och förändring i upplevelsen under driftsfasen.
Konsekvensen bedöms utifrån det som liten.

NATURMILJÖ
Naturmiljöerna är likartade i samtliga vindbruksområden, som till stora delar är kraftigt påverkade av tidigare och pågående
markanvändning, främst skogsbruk, och håller därigenom ett litet värde. Den naturinventering som har genomförts har
emellertid identifierat ett antal naturvärden, i de fyra olika vindbruksområdena.
De områden som håller högst värde kommer helt att undvikas och resterande områden som bedömt ha värde kommer att
beaktas vid en etablering, samt att vägdragningar etc. kommer att ske på ett sätt som begränsar dess påverkan.
Bedömningen är att den naturmiljö som tas i anspråk vid en etablering av vindkraftsområdet, efter bolagets hänsynstaganden,
är mycket begränsad och berör ingen miljö av intresse på regionalt plan. Vissa områden av lokalt värde för naturmiljö,
våtmarker och skogar, kan emellertid bli föremål för markarbete. Etableringen kommer att ske över stora geografiska områden
där den industriella påverkan blir påtaglig, med en karaktärsförändring till följd, varför påverkan ändå bedöms som måttlig.
Bedömningen litet värde och måttlig negativ påverkan ger en liten negativ konsekvens.

FÅGLAR
Bedömningen är att vindparken överlag håller ett för regionen normalt fågelliv utan några unika värden. Projektet bedöms inte
beröra något viktigt fågelsträck eller rastlokal. Våtmarkerna i vindparken håller en trivial fågelfauna, även om några våtmarker
inom Kilbodhöjdens vindbruksområde har en något högre artrikedom. Det har emellertid identifierats några arter med högre
skyddsvärde och som kan påverkas av vindbruk såsom kungsörn, smålom och fiskgjuse. Boplats för kungsörn finns i utkanten
på Valpåsmyrbergets vindbruksområde och ytterligare ett revir finns norr om Kilbodhöjdens vindbruksområde.
Bolaget kommer hålla en skyddszon om 2 km till aktiva boplatser för kungsörn varför det inte kan anses föreligga någon förhöjd
risk för störning eller kollision jämfört med vad som kan anses vara normalt för vindkraft. En smålomshäckning finns i kanten till
Solberget Väst och en skyddszon kommer att hållas om mer än 300 m till den tjärnen, vilket minskar risken för störning
väsentligt i driftfasen. Närmsta häckade fiskgjuse finns ca 500 m norr om Valpåsmyrberget, och bedöms med största
sannolikhet inte påverkas av vindbruk p.g.a. avståndet till vindkraftverk samt att fiskgjuse jagar över vatten (och inte över land).
Sammantaget, utifrån förekommande fågelliv och bolagets hänsynstaganden, bedöms risken för negativa konsekvenser på
fågellivet som liten.

ÖVRIGT DJURLIV
Vindparken bedöms inte hålla några särskilda värden för djurlivet, en bedömning som är gällande för samtliga
vindbruksområden. Störningar på främst större däggdjur kan förväntas under anläggningsfasen för att sedan minska väsentligt
under driftfasen. Vindbruksområdena har bedömts vara lågriskområden för fladdermöss, pga. geografisk lokalisering, höjdläge
och den höga andelen produktionsskog av tall och gran. Bedömningen är därför att risken för negativa konsekvenser är
obetydlig.
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RENNÄRING
Vindpark Björnsjöbodarna ligger inom ett område med överlappande betesmarker där fyra olika samebyar hävdar betesrätt;
Raedtievaerie, Ohredahke, Jijnjevaerie och Jovnevaerie. Utifrån nuvarande markanvändning är det emellertid Raedtievaerie
sameby som berörs av etableringen. Landskapet vid främst Kilbodhöjden och Valpåsmyrberget samt i öster till Östersund
anges vara goda och varierande betesmarker, och stora delar har pekats ut som viktiga områden i samebyarnas
renbruksplaner. Vindparken berör emellertid inget riksintresse för rennäringen i nuläget, men delar av Kilbodhöjden och
Valpåsmyrberget har angivits som förslag till riksintresse.
Bolagets uppfattning, utifrån rådande kunskapsunderlag om vindbrukets möjliga påverkan på renar, är att det under
anläggningsfasen finns störst risk för påverkan. Detta eftersom den mänskliga aktiviteten är högst i vindparken under den
perioden. Även under driftsfasens första år bedömer bolaget att störningar kan uppstå, även om det inte finns något belägg för
det utifrån rådande forskningsläge om vindbruk och rennäring. Bolagets avser att vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått så
att rennäringen kan hantera omställning och/eller störningar under såväl anläggningsfasen som driftfasen som utan det ska
påverka näringsverksamheten, varför påverkan bedöms som liten.
Utifrån bedömningen att vindparken i delar berör marker av stort värde men att risken för påverkan bedöms som liten, efter
bolagets åtaganden, graderas konsekvensen till måttlig. Vindparken bedöms inte medföra någon risk att påtagligt försvåra
rennäringens bedrivande.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Det är överlag små säkerhetsrisker relaterade till vindkraft. Under anläggningsfasen är de förebyggande åtgärderna kopplade
till att upplysa och eventuellt avskärma delar av området för allmänheten, så att det inte sker någon olycka. Under
anläggningsfasen kommer det även att ske ett betydande antal transporter med vissa därtill kopplade risker, men det flesta
kommer att ske inom anläggningsområdet. Under driftfasen är skyddsåtgärderna knutna till etableringarnas utformning så att
riktvärden för buller och skuggbildning vid bostadshus eller fritidshus inte överskrids, samt att minimera risken för fallande is.
Utifrån vidtagna skyddsåtgärder, vindparkens avskildhet och utformning, är risken för negativa konsekvenser liten. Denna
bedömning är gällande för samtliga delar av vindparken.

ÖVRIGA INTRESSEN
I vindparken finns andra markanvändningsintressen för skogsbruk, torvtäkt, telekommunikation, försvaret och kraftledningar.
Det som främst har medfört förändringar i projektplanerna är Försvarsmaktens intressen. Försvarsmaktens synpunkter har
medfört att vindbruksområdet Flärkdalshöjden helt har exkluderats från vindparken och att det inte kommer att etableras
vindkraft i södra delen av Kilbodhöjden. I övrigt beaktar bolaget synpunkter som inkommit rörande telekommunikation och
kraftledningar.
Utifrån planerade skyddsåtgärder bedöms risken för påverkan på dessa intressen som obetydlig.

SAMHÄLLSEKONOMI
Etableringen kommer att generera ett stort antal arbetstillfällen, främst under anläggningsfasen, men också under drift. Ifall man
överför beräkningar gjorda i en studie för en annan vindpark (Havsnäs, 40 vindkraftverk) till projekt Björnsjöbodarna skulle ca
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50 årsarbeten kunna genereras under driftfasen. Bolaget menar emellertid att storskaleeffekter kan uppstå, men att upp till 20tal servicetekniker kan komma att behövas om anläggningen byggs ut i nu planerade omfattning, plus kringliggande arbeten
som uppstår bl.a. snöplogning mm. Den samhällsekonomiska nyttan har en direkt koppling till antalet vindkraftverk som
etableras. Kilbodhöjden och Valpåsmyrberget är de största vindbruksområdena och har därmed störst betydelse.
Bedömningen är att en storskalig vindkraftsetablering kommer att gynna samhällsekonomin och medföra stora intäkter för såväl
stat, landsting, kommuner och dess invånare.

LUFT OCH KLIMAT
Vindkraft räknas som en förnyelsebar energikälla tack vare att vinden ses som en oändlig resurs. Elproduktionen från
vindkraftverk ger därför inte upphov till några utsläpp eller farligt avfall. Ett vindkraftverk är också mycket energieffektivt då det
producerar den mängd energi som gick åt under hela byggnationsfasen på endast 6-12 månader beroende på
vindförhållandena. Det som är av störst betydelse för den mängd förnybar energi som kan produceras är vindförhållandena
och anläggningens omfattning. Vindförhållandena inom de fyra olika vindbruksområdena är liknande, men Kilbodhöjden och
Valpåsmyrberget är mest omfattande och har därmed störst potential att producera mycket förnybar energi.
Utifrån ett antagande att varje vindkraftverk kommer att ha en effekt på ca 3 MW så kommer årsproduktionen från hela
vindparken att bli kring ca 1 300 GWh, vilket motsvarar elkonsumtionen för ca 65 000 eluppvärmda villor. Etableringen innebär
således ett betydande tillskott med förnybar energi och har en väsentlig roll i samhällets omställning till miljövänlig
energiframställning.
FAKTARUTA
o
o
o
o
o

Sökande SCA ENERGY AB
Maximalt 130 vindkraftverk
Storlek på vindkraftverk: totalhöjd max 220 m (torn plus rotorblad)
Upp till 20 servicetekniker under driften och betydligt fler arbetstillfällen i området under anläggningsfasen
Beräknad årsproduktion om cirka 1 300 GWh, baserat på 130 vindkraftverk.
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MER INFORMATION FINNS

Detta dokument kommer att finnas på utställning hos
Ragunda och Bräcke kommuner.
Miljökonsekvensbeskrivning, delutredningar och mer information om
Vindpark Björnsjöbodarna hittar Ni via www.sca.com/vind
Vid frågor eller funderingar är Ni välkommen att ta kontakt, se
kontaktuppgifter under Kontakter, sida 2.
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