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BESKRIVNING AV DETTA DOKUMENT
Denna handling utgör ett underlag i samrådsprocessen och syftar till att informera och inhämta synpunkter från myndigheter,
organisationer, sakägare och allmänhet om planerna för en vindpark, ”Projekt Björnsjöbodarna”, i Bräcke och Ragunda
kommuner, Jämtlands län. Projekt Björnsjöbodarna omfattar fem planerade vindbruksområden; Kilbodhöjden,
Valpåsmyrberget, Flärkdalshöjden, Bodriset och Solberget Väst.
I samrådshandlingen delges idag känd information om planerat projekt och dess förutsättningar. Dokumentet är utformat efter
tilltänkt miljökonsekvensbeskrivning (i dokumentet kallad MKB) som kommer att upprättas i samband med tillståndsansökan.
Syftet med en MKB-liknande samrådshandling är att läsaren ska få en inblick i den information som avses att presenteras i
kommande MKB och därmed underlätta för läsaren att själv bidra med information och eventuell uppfattning om det planerade
projektet. Vissa justeringar i dokumentets struktur kan dock komma att ske.
Parallellt med samrådsprocessen pågår det även en utredningsfas för att vidare undersöka tekniska förutsättningar och mer
ingående utreda etableringens förväntade påverkan på människor och miljö. Samråd och utredningar kommer att ha betydelse
för projektets slutliga utformning. Synpunkter från samråd och konsekvenser av etableringen kommer att redovisas i kommande
tillståndsansökan med tillhörande MKB enligt 6 kap. miljöbalken.
Samrådssynpunkter, muntligt eller skriftligt, bör vara SCA ENERGY AB tillhanda senast den 31 augusti 2013.
Enligt 9 kap. § 6 miljöbalken (1998:808) samt prövningskod B 40.90 enligt förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet
och hälsoskydd så ska tillstånd ansökas om:
-

”två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad
är högre än 150 meter”

Prövande myndighet för ovan angiven vindkraftsetablering är Länsstyrelsen. Förutom tillståndsansökan hos Länsstyrelsen så
ska även en ansökan om nätkoncession sökas hos Energimarknadsinspektionen enligt 2 kap. 1§ och 2 kap 8 a § ellagen
(1997:857) för elledningar och 5§ elförordningen (1994:1250). Detta är dock en separat process.
PROCESSEN FRAM TILL BESLUT I TILLSTÅNDSFÖRFARANDET
Samråd med
myndigheter,
organisationer,
särskilt berörda och
allmänhet

Eventuell
komplettering

Yttranden

Tillståndsansökan
inkl. MKB till
Länsstyrelsen

Kungörelse
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Länsstyrelsen
beslutar om
tillstånd

SAMMANFATTNING
SCA Energy AB (i dokumentet kallad bolaget) utreder möjligheterna till en vindpark i Bräcke och Ragunda kommuner,
Jämtlands län. Vindparken kan komma att uppgå till 190 vindkraftverk fördelat på fem vindbruksområden, Kilbodhöjden,
Valpåsmyrberget, Flärkdalshöjden, Bodriset och Solberget Väst. Höjden på vindkraftverken kan komma att uppgå till 240 m, vid
toppen på rotorbladet.
Projektet befinner sig i samrådsfasen, ett tidigt skede i tillståndsprövningen. Syftet med samrådsförfarandet är att inhämta
synpunkter från myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänhet, vilka senare kan komma att påverka projektets
utformning. Detta dokument utgör en så kallad samrådshandling och beskriver det som är känt om området idag och vad som
kommer att studeras vidare. De bedömningar om förväntade konsekvenser som görs i dokumentet är högst preliminära och
kommer troligtvis att förändras i ett senare skede. Först när samrådsprocessen och olika utredningar är genomförda kommer
bolaget att slutgiltigt besluta om projektets utformning/åtaganden och utifrån det kommer tillståndsansökan med tillhörande
komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas. Samrådsynpunkter på projektet önskas senast den 31:a augusti
2013.
Tillståndsansökan kommer att upprättas enligt ”Box-modellen” vilket innebär att bolaget inte kommer att ansöka för exakta
placeringar av vindkraftverk, vägar etc. Det ansöks för ett vindbruksområde där vindkraftverk kan omplaceras för att optimera
utnyttjande av vinden baserad på resultaten från genomförd vindmätning. Erhålls tillstånd kommer detta emellertid att vara
förenat med villkor för hur verksamheten får bedrivas inom området.
Projektet har visat sig uppfylla många kriterier för etablering av vindkraft och vindanalyser visar också att vindförhållandena är
mycket goda. Riksintresse för vindbruk har även pekats ut av Energimyndigheten inom delar av det föreslagna projektområdet.
Bräcke och Ragunda kommuner har därtill pekat ut stora delar av projektområdet som är lämpligt för vindbruk i sina
översiktsplaner. Det finns även infrastrukturella förutsättningar såsom bra vägnät och möjligheter för elnätanslutning.
Området består av få boende och fritidshus varför det finns goda förutsättningar att uppfylla gällande riktlinjer avseende buller
och skuggor. Det bedöms i detta skede finnas goda förutsättningar att bedriva vindbruk utan betydande påverkan på hälsa
och miljö. De viktigaste frågorna att utreda vidare är bl.a. påverkan på rennäringen, fågellivet samt människors miljö genom
exempelvis buller och synlighet.
En storskalig vindkraftsetablering kommer att ge ett betydande tillskott av förnybar energi. Bedömningen i dagsläget är att 1900
GWh/år kan komma att produceras.
Därutöver kommer etableringen att medföra ett stort antal arbetstillfällen, främst under anläggningsfasen men också under drift
då ca 40 årsarbeten genereras. Bedömningen är därför att en storskalig vindkraftsetablering kommer att gynna
samhällsekonomin och medföra stora intäkter för såväl kommuner, landsting och stat.
FAKTARUTA






Sökande SCA ENERGY AB
Maximalt 190 vindkraftverk
Storlek på vindkraftverk: totalhöjd max 240 m (torn plus rotorblad)
Drygt 40 årsarbeten under driften och betydligt mer under anläggningsfasen
Beräknad årsproduktion om cirka 1 900 GWh
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1. INLEDNING
1.1 PRESENTATION AV SCA ENERGY AB
SCA bildades 1929 och bestod då av äldre företag som köpt skogmark av bönder under 50 års tid. Den mark som i regel var till
salu var utskogen uppe på vattendelarna, medan man behöll den bördiga skogen i dalen nära gården. Stora delar av det
skogsinnehav som SCA idag innehar ligger därför på höjdryggar mellan älvdalar. Det är inte den bördigaste skogsmarken, men
är i gengäld mark med goda vindlägen. SCAs totala innehav av skogsmark i norra Sverige uppgår idag till 2,6 miljoner hektar.
SCA FOREST PRODUCTS producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar
energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara
samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar.
Inom SCA FOREST PRODUCTS finns affärsenheten SCA Energy AB
som utvecklar förnybar energi av skogens resurser och producerar
förädlade och oförädlade skogsbaserade biobränslen samt utvecklar
SCAs vindkraftstillgångar. Inom vindkraftområdet så har SCA FOREST
PRODUCTS AB ett flertal samarbeten med andra aktörer, t.ex. med
Statkraft, E.ON Vind AB, och Fred.Olsen Renewables AB i
Västernorrland och Jämtland. Dessutom bedrivs egen projektering
såsom i detta fall samt att mark arrenderas ut till andra vindkraftprojektörer.

FAKTA OM 1 KWH
Konsumeras på 6 h av den genomsnittlige
europeiske medborgaren
Produceras av ett stort vindkraftverk under 1
sekund, vid starka vindförhållanden.

1.2 VINDKRAFT – EN FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA
Samhällets industrialisering, människans ökade konsumtionsnivåer och krav på god levnadsstandard föranleder miljöproblem
inom flera samhällssektorer. Energiområdet är ett av dessa och den påverkan på klimatet som uppkommer genom användning
av fossila bränslen har på senare tid med god anledning blivit ett globalt uppmärksammat problem.
Det finns två vägar att gå när det gäller att reducera de problem som samhällets behov av energi idag förorsakar. För att uppnå
uppsatta mål måste båda metoderna användas. Den första vägen är att försöka reducera samhällets energiförbrukning, vilket
kan vara svårt då jordens befolkning ökar, många länder är ännu i början av sin industriella utveckling och industriländerna
ökar kontinuerligt sin konsumtion. Den energikrävande tekniken förbättras, men detta leder ändå inte till en minskad
nettoförbrukning för samhället i sin helhet. Att bromsa energiförbrukningen är dock en viktig del i arbetet. Den andra vägen för
att minska energianvändningens negativa effekter är att utveckla och öka andelen förnybar energi. Det finns idag en samsyn i
det svenska samhället kring energifrågorna och beslut har fattats att en omställning bör ske mot förnybar energi för att minska
utsläppen och att reducera landets beroende av icke förnyelsebara energikällor, såsom fossila bränslen och kärnkraft.
Denna samsyn delas av våra nordiska grannländer vilket även underlättar Sveriges deltagande i den nordiska elmarknaden.
Sverige, precis som våra grannländer, ingår i en nordisk elmarknad där andelar energi säljs och köps efter behov. Detta
medför att vindkraften inte bara tillför Sverige ”grön el” utan även de andra nordiska länderna som är i behov av elen.
År 2006 kom Sveriges första vindkraftsproposition, vilket klargjorde vindkraftens betydelse för att Sverige ska uppnå de mål
som fastställts för samhällets omställning mot en förnyelsebar energiproduktion. Nyttjande av vindkraft jämställs med andra
areella näringar, såsom fiske, rennäring samt jord- och skogsbruk, vilka också bygger på nyttjande av förnybara naturresurser.
Det lades fast att ordet vindbruk bör användas som en sammanfattning av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar
näring som baseras på produktion av el från vind. Vindkraft är en förnybar energikälla som har stor potential för elproduktion
och utgör idag egentligen det enda reella alternativet för ersättning av fossilbaserad energiproduktion. Planeringsramen för
vindkraft i Sverige är för närvarande 30 TWh till 2020 varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs.
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2. LOKALISERINGSALTERNATIV
2.1 METOD FÖR ATT IDENTIFIERA VINDBRUKSOMRÅDEN
Goda vindförhållanden är en grundförutsättning för vindbruk och det första som studeras i en lokaliseringsutredning (tabell 2.1).
För att identifiera områden med goda vindförhållanden har bolaget använt sig av datamodellering utifrån historiska vinddata.
Vad som är ekonomiska vindlägen kan sedan variera något beroende på bl.a. avstånd till infrastruktur och landskapets
topografi. Utöver vindförhållanden tar projektet hänsyn till ett flertal andra variabler, bland annat planförhållanden, utpekade
motstående intressen och områdenas storlek. Utifrån denna övergripande analys väljs sedan områden ut som anses
intressanta att studera närmare. I tabell 2.1 anges faktorer av särskild vikt vid valet av lokalisering.
TABELL 2.1 FAKTORER AV BETYDELSE VID IDENTIFIERING AV ETT VINDBRUKSOMRÅDE

VINDFÖRHÅLLANDEN/TOPOGRAFI

Grundläggande för en vindkraftsetablering är områdets vindförhållanden. Är inte vindförhållandena
tillräckliga blir projektet inte ekonomiskt lönsamt. Vindresurserna och områdets storlek ska även vägas
mot möjligheten till elnätanslutning. Ur miljösynpunkt är vinden naturligtvis mycket viktig. Blåser det bra
ökar mängden förnybar energi som kan produceras från vindkraftverken.
Det är även viktigt att områdets topografi är god, det vill säga att området är så sammanhängande och
flackt som möjligt för att undvika turbulens och ojämna vindförhållanden. Alltför kuperade områden kan
ge upphov till turbulens och är inte önskvärt för vindkraftsetablering då bl.a. slitaget på vindkraftverken
blir högre och driftskostnaderna ökar. Detta är en faktor som är särskilt viktig att studera vid
lokaliseringar i skogslandet.
PLANFÖRHÅLLANDEN/RIKSINTRESSE VINDBRUK
Kommunens inställning till vindkraft inom planerat området är en viktig parameter.
Det är även en fördel ifall området har utpekats som riksintresse för vindbruk.
ELNÄTANSLUTNING OCH VÄGAR
Elnätanslutning

Avståndet till elnäten bör vara rimliga med hänsyn tagen till projektets storlek, dvs installerad effekt och
antal vindkraftverk. Topografin och terrängen mellan projektet och anslutningspunkten måste också vara
av sådant slag att anslutningen är tekniskt genomförbar, samt att det inte finns starka konkurrerande
intressen som påverkas i samband med elnätsanslutningen, t.ex. naturvårdsområden. Det elnät som
vindkraftprojektet ska koppla upp sig mot måste ha tillräckligt med överföringskapacitet för att kunna
leverera elproduktionen till slutkund.

Vägar

Det är en fördel om området har ett befintligt vägnät lämpligt för tunga transporter som behövs under
anläggningsfasen, alternativt behöver befintliga vägar förstärkas. Det är oftast nödvändigt att även
anlägga nya vägar, men för minsta möjliga intrång inventeras möjligheten att begränsa sträckningen
vägarna. Terrängen måste möjliggöra anläggning av nya vägar, där det behövs.

KONKURRERANDE INTRESSEN
Bebyggelse i
närområdet

Avstånd till bebyggelse bör vara så stort att det inte finns risk att anläggningen överskrider riktvärden
gällande ljud- och skuggbildning.
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Riksintressen

Få överlappande riksintressen innebär färre hinder och konflikter än flera överlappande riksintressen.
Även om en övergripande GIS-kartering visat på konkurrerande intressen är det intressant att studera
vissa av dessa områden närmare, om de är mycket intressanta ur vindbrukssynpunkt.

Exploateringsgrad

Områden där en påverkan på landskapet och naturmiljön redan har skett eller sker genom t.ex.
vattenkraft, gruvdrift eller hårt skogsbruk bedöms som mer lämpliga än helt oexploaterade områden.

OMRÅDETS STORLEK
Ett större anläggningsområde är betydligt bättre än flera mindre utspridda i landskapet av många olika
anledningar, till exempel genom att den totala påverkan på landskapet, djur- och naturmiljö då blir
mindre, samtidigt som produktionskostnad per producerad enhet elektricitet blir lägre.

2.2 BESKRIVNING OCH VÄRDERING AV ALTERNATIV
Genom sitt skogsinnehav äger SCA mark med stor vindkraftspotential, framför allt i områden som är mindre befolkade och där
konkurrensen med andra intressen är begränsad. SCA Energy AB utvecklar SCAs vindkraftstillgångar, i egen regi och i
samarbete med andra och har sedan 2007 tagit fram planer för 16 vindparker på totalt ca 850 verk. Projektområdet
Björnsjöbodarna är ett område som studerats under en längre tid och där det är lämpligt att gå vidare för att utreda möjligheten
att etablera vindkraft(se 2.3). Ytterligare alternativ som studerats och processen med val av område redovisas mer ingående i
kommande MKB.

2.3 HUVUDALTERNATIVETS LÄMPLIGHET FÖR VINDBRUK
Projektområdet Björnsjöbodarna har visat sig uppfylla många kriterier för ett lämpligt vindbruksområde.
Initiala vindanalyser visar att vindförhållandena i området är mycket goda. Riksintresse för vindbruk har pekats ut på två
områden inom det föreslagna projektområdet. För att ytterligare utreda vindförhållandena planerar SCA Energy AB att under
hösten 2013 etablera två master för vindmätning inom vindbruksområde Kilbohöjden och en mast inom Bodriset.
Kommunernas inställning till vindbruk är en viktig fråga. Bräcke och Ragunda kommuner har pekat ut stora delar av
projektområdet som lämpligt för vindbruk i sina översiktsplaner.
Bedömningen är att området har goda infrastrukturella förutsättningar. Väg 87 passerar norr om projektområdet och sträcker
sig ca 11 mil, mellan Sollefteå och Östersund. Från Väg 87 löper två vägar, en söderut från Stugun till Gällö samt en sydväst
från Stugun mot Kälarne. Det finns ytterligare en mindre väg söderut från Stugun, genom Bomsund och Dockmyr och vidare på
väg 323 mot Bräcke. Projektområdet är också genomkorsat av ett antal större och mindre skogsbilvägar. Järnväg finns söder
om projektområdet, endast 4 km från närmaste delområdet. Möjlig anslutningspunkt till elnätet finns i Midskog, i närheten till
området med framtida utrymme för att ta emot planerad elproduktion.
De inledande utredningar som bolaget har genomfört visar att antalet konkurrerande intressen i området är få. Markerna är
brukade och förekomsten av skyddsvärda naturmiljöer bedöms som låg. Området är inte utpekat som riksintresse för
rennäringen. Härutöver är det få boende och fritidshus i närområdet varför det finns goda förutsättningar att uppfylla
Naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller utan att större inskränkning på projektets storlek.
Bolaget vill därför påbörja en samrådsprocess för att vidare utreda områdets förutsättningar för vindbruk.
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2.4 UTFORMNINGSPROCESSEN
Arbetet med ett vindkraftsprojekt är ett ständigt föränderligt arbete och redan idag har placering och antalet verk förändrats
från ursprungsplanen, bl.a. gällande ett kommunikationstråk som Terracom har i området. Den fortsatta samråds- och
utredningsprocessen kommer att styra huvudalternativets utformning, dvs. vilka avvägningar som bolaget utfört under
processen och vilka åtaganden som kommer att vidtas. Denna process kommer att beskrivas i kommande MKB.

2.5 NOLLALTERNATIV
I kommande MKB kommer bolaget att beskriva en förväntad utveckling ifall projektet inte kommer till stånd.

3. PROJEKTBESKRIVNING
3.1 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 120 km2, med lokalisering ca 45 km öster om Östersund och 77 km väster om
Sollefteå.

FIGUR 3.1 ÖVERSIKTSKARTA
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3.2 EFFEKT OCH ELPRODUKTION
Valet av vindkraftverk och leverantör kommer att ske i ett senare skede. Den totala produktionen avgörs av antalet vindkraftverk
och vilken effekt vindkraftverket kommer att ha. Produktionen bedöms i dagsläget kunna uppgå till ca 1500 -1900 GWh/år.

3.3 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING
ANTAL VINDKRAFTVERK OCH PROJEKTOMRÅDETS STORLEK
Bolaget kommer att ansöka om tillstånd enligt ”box-modellen” vilket innebär att man söker tillstånd att uppföra vindkraftverk
med tillhörande verksamheter inom ett område, projektområdet. Utbyggnad av vindkraft inom det området kommer sedan att
förenas med åtaganden, t.ex. ytor som undantas exploatering eller principer för hur verksamheter i ska bedrivas med hänsyn till
andra intressen. Teoretiska placeringar av vindkraftverk framgår av situationskarta (figur 3.2). Kartan ska ses om ett exempel,
då bl.a. antal verk kommer att förändras under samrådsprocessen. En tänkbar fördelning av 176 verk framgår av
exempellayouten i figur 3.2 framgår av tabell 3.1. Samrådet avser emellertid upp till 190 vindkraftverk inom vindparken, då det
är teoretiskt möjligt att placera ytterligare några verk inom projektområdet.
TABELL 3.1. PROJEKTOMRÅDENAS STORLEK SAMT PRELIMINÄRT1 ANTAL VINDKRAFTVERK PER OMRÅDE

OMRÅDE
Bodriset
Flärkdalshöjden
Kilbodhöjden
Solberget Väst
Valpåsmyrberget
Totalt

AREA
10 km2
11 km2
61 km2
7 km2
32 km2
121 km2

ANTAL VINDKRAFTVERK
11
12
87
13
53
176

Bolaget avser att söka om en totalhöjd på vindkraftverken om 240 m (tornhöjd plus rotorblad). Konsekvensbedömningen
kommer därför att grunda sig på att vindkraftverken kan bli så höga, t.ex. vid framställande av fotomontage. Detta ska dock ses
som maximal totalhöjd. Vindkraftverken kan därmed få en lägre totalhöjd.

1

Uppgifterna som anges är preliminära och kan komma att förändras under samrådsprocessen. Siffrorna kommer att fastställas till den
tillståndsansökan som lämnas in efter avslutad samrådsprocess.
12

FIGUR 3.2 EXEMPEL PÅ SITUATIONSKARTA FÖR PROJEKT BJÖRNSJÖBODARNA.

VINDKRAFTVERKEN
Varken i detta skede eller då fullständig ansökan lämnas in, kommer det att anges exakt vilken typ av vindkraftverk som
kommer att användas. Detta eftersom utvecklingen går snabbt framåt samt att vindmätningar och detaljprojekteringar har stor
betydelse för valet av verk. För beräkningar och analyser har exempelverk använts, i detta fall Vestas V112. Exempelverket har
en rotordiameter om 112 m (rotorblad 56 m) och tornet är höjt till 184 m så att totalhöjden uppgår till 240 m. Vestas V112 har ett
källjud på 106,5 dB (A) vilket använts i beräkningar om utbredningen av ljud.
De vindkraftverk som finns på marknaden idag bygger dock i stort sett på samma teknik. Vindkraftverken består, enkelt
uttryckt, av ett torn och ett maskinhus med en trebladig rotor högst upp på tornet. Rotorbladen samlar upp vindens
rörelseenergi och produktionen överförs via en transformator, belägen inom området, till elnätet. Verken ska tåla mycket höga
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vindhastigheter samt vara konstruerade för att hålla i minst 20 år. Den tekniska livslängden bedöms normalt sett till mellan 2030 år för hela vindkraftverket.
De flesta vindkraftverk producerar energi från vindstyrkor ca 3-4 m/s samtidigt som vingarna automatiskt stoppas då det blåser
mer än 25 m/s i syfte att minska slitaget på verken. Verken kommer sannolikt ha ett aggregat som går i automatisk drift under
normallägen, vilket innebär att styr- och övervakningsfunktioner sker genom en dator i respektive vindkraftverk.

HINDERMARKERING
Enligt transportstyrelsens gällande föreskrifter ska vindkraftverken utrustas med hindersbelysning för att avvärja olyckor med
luftfartstrafik. Föreliggande etableringar planeras anta en totalhöjd på över 150 meter, vilket innebär att hindersmarkeringen ska
ske med ett högintensivt, vitt blinkande ljus som lyser under dygnets alla timmar.
För att minska påverkan på landskapsbilden men samtidigt behålla trafiksäkerheten så har Transportstyrelsen bestämt att
endast de yttre vindkraftverken med ett inbördes avstånd med 2 km behöver högintensivt blinkande ljus. Verken i vindparkens
mitt kan förses med lågintensivt ljus, ett fast rött sken, så länge navhöjden på vindkraftverken i parkens mitt inte överstiger
navhöjden på vindkraftverken i parkens yttre gräns. I sådana fall måste även de anges med vitt, högintensivt, blinkande ljus.

FUNDAMENT
För vindkraft på land används gravitations- eller
bergsfundament. Gravitationsfundament agerar som
motvikt till vindkrafterna. Bergförankrade fundament
gjuts direkt på berget samt förankras i detta med
bergbultar.
Valet av grundläggning beror på markens
förutsättningar och bestäms efter en geoteknisk
undersökning. Gravitationsfundament innebär ett
större markanspråk än bergsförankrade fundament.
En bedömning av vilka fundament som kan bli
aktuella för föreliggande etablering kommer att
redovisas i kommande MKB.

KRANPLATS

FIGUR 3.3. GRAVITATIONSFUNDAMENT. FOTO: TORBJÖRN BERGKVIST

Intill vindkraftverket anläggs en etableringsyta där delar och montagekran placeras. Ytan skall ha god bärighet och brukar vara
ungefär 1500-2000 m2 stor. Storleken ska utredas vidare för storleken på de verk som kan bli aktuella för detta projekt.

UPPSTÄLLNINGSYTOR
Då vindkraftverken levereras till projektet behövs så kallade uppställningsytor, där de olika vindkraftdelarna placeras inför
uppsättning. Bedömningen i projektet är att det kommer att krävas uppställningsytor i respektive vindbruksområden.
Uppställningsytan är uppskattningsvis ca 100 meter lång och 30 meter bred. Val av vindkraftverk styr dock storleken och
antalet uppställningsytor som kommer att behövas för projektet. Bedömningar kring detta redovisas vidare i kommande MKB.
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VÄGAR
I dagsläget finns det ingen skiss över hur vägar kommer att dras inom området, preliminära skisser över vägsträckningar
presenteras i kommande MKB. Inom vindbruksområdet finns befintliga vägar som i de flesta fall kan användas i projektet.
Inom vindbruksområdena kommer emellertid vägar att anläggas fram till varje enskilt vindkraftverk. Inom de nu aktuella
områdena finns redan idag grusvägar som främst används för skogsbruk. De befintliga vägarna kommer att användas där det
är möjligt och vid behov kommer de att rustas upp och förstärkas för att klara av de transporter som blir aktuella.
En mycket grov bedömning att projektet kommer att kräva ca 85 km ny väg, i huvudsak grusväg, samt upprustning befintlig
väg. Inför kommande MKB kommer en skiss på placering av vägar att tas fram för respektive vindbruksområden, med
utgångspunkt om vad som framkommer under samråds- och utredningsprocessen. De exakta placeringarna av vindkraftverken
styrs i senare skede även av vindmätningar, vilket även inverkar på placering av vägar.
Inom respektive vindbruksområde finns ett antal mindre bäckar/diken som måste passeras. Både vid nyanläggning och
ombyggnation av befintligt vägnät kommer försiktighetsmått beaktas beroende på vald åtgärd och typ av vattendrag som
behöver passeras.

MÖTESPLATSER
För att upprätthålla ett ändamålsenligt transportflöde vid anläggning av vindparken krävs nya mötesplatser inom och i
närområdet kring respektive vindbruksområden.

SERVICEBYGGNAD
En vindpark av denna storlek kräver relativt omfattande tillsyn och regelbunden service. Av den anledningen måste personal
och nödvändigt material finnas i nära anslutning. En servicebyggnad förmodas anläggas inom vindparken.

ELANSLUTNING, TRANSFORMATORSTATION OCH KOPPLINGSSTATION
För vindparken kommer ett internnät och ett anslutningsnät att krävas. Internnätet kopplar samman, via i första hand
markförlagd kabel, varje vindkraftverk till en eller flera transformatorstationer belägna inom vindbruksområdena. Från
transformatorstationerna och till idag befintligt elnät kommer elen att kopplas via en ny anslutningsledning, vilket till stor del
kommer att utgöras av luftledning. Bolaget har lämnat in en ansökan till Svenska Kraftnät om att ansluta till stamnätet och trolig
elanslutningspunkt blir stamnätstationen Midskog. Vilket alternativ som blir kommer att framgå av den elnätsutredning som
kommer att genomföras.
Detaljutformningen av det interna elnätet är ännu inte klar och kommer främst att styras av slutgiltig vindkraftsplacering och
vägdragning. Markförlagd elkabel och annan ev. kabel som blir aktuell kommer att läggas mellan vindkraftverken, för drift och
ev. övervakning av parken. All kabeldragning sker i ledningsschakt och förläggs inom vägområdet och tar således ingen
ytterligare yta i anspråk. Det kan bli aktuellt med viss sprängning för både kabelförläggning och vägsystem. Den kommande
detaljprojekteringen kommer att utvisa omfattning och var detta kan behöva ske.
Energimarknadsinspektionen kommer att pröva koncessionen för en ny anslutningsledning mellan vindbruksområdena och
befintligt elnät enligt ellagen. Detta sker i en separat prövning och inkluderas inte i detta samråd.

15

FÖLJDVERKSAMHETER
För att minska transporter till projektområdet bör material införskaffas från täkter i området, och det är möjligt att nya täkter
anläggs. Etableras täkter kommer syftet att vara att försörja infrastrukturen i området, inte enbart vindparken. Den verksamhet
som i täkterna behöver användas för projektets materialtillförsel är sprängning, slutknackning, krossning, siktning och lastning.
För att nyttiggöra det material som kommer fram vid anläggande av vägar och fundament, och samtidigt minimera transporter,
är det lämpligt att mobilt krossverk används. Denna verksamhet kommer att inkluderas i kommande ansökan.
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser kommer även att gälla för denna verksamhet (NFS 2004:15).
Betongframställning kan komma att ske vid befintliga täkter, i sådant fall lämnar ägaren till täkten in en anmälan om
betongframställning. Det kan även vara så att betongstation anläggs inom vindkraftsområdet. Betongframställning kommer
därför att inkluderas i kommande tillståndsansökan för vindparken.
Vattenförsörjning kommer att krävas under såväl bygg- som drifttiden, i första hand tas vatten från sjöar och bäckar annars
krävs det att brunnar borras.

3.4 SAMMANSTÄLLNING AV MARKANSPRÅK
Vid anläggningsarbeten i anslutning till väg- och fundamentsbyggnation, anläggning av serviceinrättningar samt elarbeten,
kommer marken att bearbetas, vilket innebär att marken schaktas, grävs och ev. sprängs i viss utsträckning.
Kraftledningsgatan som krävs för elanslutningen kommer även att medföra en påverkan. Det är dock områden där vegetation
kommer att finnas kvar och därmed fylla en funktion för till exempel djurlivet. I kommande MKB kommer en beräkning av
anläggningsytor att redovisas.

3.5 MASSOR
Inom vindbruksområdet kommer massbalans att eftersträvas. Det innebär att det material som grävs, schaktas och sprängs ska
användas som fyllnad vid anläggande av infrastruktur för vindparken. I kommande MKB kommer det att presenteras mer om
massbehov och hur försörjningsmöjligheterna av material ser ut i det kringliggande landskapet för slutgiltigt projektområde.
I den fortsatta planeringen kommer utredningar och studier angående markens bärighet att utföras, vilket kommer att utgöra
underlag för planering av vägar och vindkraftsverkens placeringar. De befintliga vägarna i området kommer också att utredas
för att avgöra vilka som kan användas och vilka som bör åtgärdas/förstärkas. Berörda väghållare kommer att kontaktas så att
de ges möjlighet att påverka de åtgärder som planeras. Dessutom kommer ett förslag på situationsplan att tas fram för det
planerade nya vägnätet samt bedömningar avseende behovet av täkter och massupplag. I den kommande ansökan och MKB
kommer eventuell täkt- och betongframställningsverksamhet att beskrivas och inkluderas i konsekvensbedömningarna.

3.6 TRANSPORTBEHOV
Transporter till och från vindparken kommer att vara omfattande under byggtiden. Vid vägtransporterna krävs det insatser med
ett antal specialtransporter utöver montage av vindkraftverk. Bolaget strävar efter att transportavstånden ska vara så korta som
möjligt för att gynna miljön och reducera kostnaden för projektet.
Det finns normer och krav på transporter att förhålla sig till, både från myndigheter och från vindkraftsleverantörer. Kraven på
transportvägar innefattar till exempel längsgående maxlutning, minsta radie för ytterkurvor, fri höjd till ovanliggande hinder.
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Vindkraftverken kommer att anlända till Västernorrlands kust i första hand med båt, vilken eller vilka hamn(ar) som blir aktuell(a)
är ännu inte fastlagda. Verken fraktas sedan med lastbilar på det allmänna vägnätet. För den sista etappen till
vindbruksområdet kommer befintliga skogsbilvägar att användas. Transportvägar kommer att utredas vidare och efter en
genomförd framkomlighetsanalys upprättas en transportplan för transporterna, vilken kommer att visas i kommande MKB.
Krav på dispens för transporter på allmän väg regleras i trafikförordningen (1998:1276). Vid transporter på allmänna vägar
genom två eller flera kommuner, söks dispens hos den avdelning av Trafikverket som ansvarar för den region där färden
startar. Dispens gäller transporter på de statliga och kommunala vägar som berörs.
En uppskattning av antal transporter och var de kan komma att ske, beskrivs mer ingående i kommande MKB.

3.7 VINDMÄTNING
Bolaget kommer att uppföra tillfälliga master för vindmätning i vindbruksområdena. Vindmätningen kommer ge data om
respektive områdes vindförhållande under en period om två år. Masterna kommer att ha en totalhöjd på 120-140 meter och
vara av fackverkskonstruktion som stagas med linor med tillhörande säkerhetsutrustning.

3.8 DRIFT
De undersökningar som har gjorts för Havsnäs Vindpark i Strömsund omfattande 48 vindkraftverk visar att det går åt ca 0,4
årsarbeten per vindkraftverk under driftfasen (Strömsund kommun, 2013). Detta skulle för detta projekt innebära 67 stycken
årsarbeten, sannolikt kan det dock ske en viss rationalisering då det i detta fall handlar om betydligt fler verk.
Driften av parken kommer till stor del att vara automatiserad och varje enskilt vindkraftverk kommer att fungera oberoende av
övriga verk. Om vindhastigheten överstiger den för vindkraftverket fastställda säkerhetsgränsen så kommer bromssystemet att
aktiveras och vindkraftverket kommer att stanna. Vindkraftverket återaktiveras när vindförhållanden är under en given nivå.
Livslängden för vindparken bedöms till 20-30 år från färdigställande till avveckling. För att försäkra att verken har en optimal
livslängd, kommer de att underhållas löpande där större servicegenomgångar vanligtvis sker med 6 till 12 månaders intervall.
Vid fel som kräver fysisk närvaro sker utryckning av jourhavande driftspersonal.

3.9 TIDPLAN
Utredningen av en potentiell vindpark är en omfattande process och just nu befinner sig projektet i samrådsfasen där
lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan på en övergripande nivå presenteras. Det är ett tillfälle att inhämta
synpunkter från berörda myndigheter, sakägare och allmänhet. Nedan ges en grov tidsplan fram till en eventuell etablering.
TABELL 3.2 TIDSPLAN (Q=KVARTAL)

TIDSPLAN
2013 februari

FAS I PROJEKTET
Utredningar och samråd
(exempel på utredningar är effekter som etableringen kan medföra på människor, djur, växter,
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö)

2014 Q2
2015 Q1
2015-2016
2016-2020

Inlämnande av tillståndsansökan
Beslut om tillstånd
Preliminär byggstart
Anläggningar tas i drift
17

3.10 AVVECKLING OCH ÅTERSTÄLLANDE
Efter att tillståndet för vindparken löpt ut så ska anläggningen monteras ned, alternativt kan tillståndet förnyas och
vindkraftverkens delar ersättas. När vindkraftverken monteras ned kommer marken att återställas och mycket små spår kommer
bli kvar efter verkens fundament vilket medför att någon framtida påverkan på landskapsbilden inte finns. Avveckling och
återställande kommer att redovisas vidare i kommande MKB.

4. OMRÅDESÖVERSIKT
4.1 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH RIKSINTRESSEN
Inom projektområdet finns endast ett riksintresse, nämligen riksintresse för vindkraft. Inom ett avstånd på 20 km finns
riksintressen för Natura 2000, naturvård, friliftsliv, kulturmiljövård och rennäring (figur 4.1). Dessa kommer senare att beskrivas
mer under respektive avsnitt i kommande MKB.
Projektetet är lokaliserat inom både Bräcke och Ragunda kommuner, vilka har bedrivet ett mellankommunalt samarbete i
planeringen för vindkraft. Båda kommunerna antog vindkraftsplaner som tillägg till Översiktsplanen år 2009. Projektet är
uppdelat i fem vindbruksområden, varav två ligger över kommungränserna.
I planhandlingen för Bräcke kommun finns nio områden som kommunen rekommenderar för utbyggnad av storskalig vindkraft.
Delar av projektområdena vid Björnsjöbodarna ingår i planförslaget (figur 4.1). I tillägg till översiktsplanen för Ragunda kommun
föreslås 13 områden för storskalig utbyggnad av vindkraft. Större vindparker tillåts endast inom särskilt angivna områden, inom
vilka stora delar av projektet ligger.
Hur projektet förhåller sig till respektive vindkraftsplan (riktlinjer etc) kommer att beskrivas mer ingående i kommande MKB.
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FIGUR 4.1 PROJEKT BJÖRNSJÖBODARNA I FÖRHÅLLANDE TILL BRÄCKE OCH RAGUNDA KOMMUNERS VINDKRAFTSPLANER SAMT
RIKSINTRESSEN I OMRÅDET
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4.2 BEBYGGELSE
Östersund och Sollefteå är de två städer som ligger närmast Björnsjöbodarna. Östersund, med sina 27 395 invånare, ligger ca
45 km väster om projektområdet och Sollefteå, med 8370 invånare, ligger ca 77 km öster ut. I Ragunda kommun finns
tätorterna Hammarstrand 1052 inv, Stugun 659 inv. Inom Bräcke kommun finns tätorterna, Bräcke 1628 inv, Kälarne 398 inv,
Gallö 743 inv samt Pilgrimstad 313 inv. Utöver dessa tätorter finns ett flertal mindre småorter och byar kring projektområdet.

4.3 ÖVRIGA INTRESSEN
Markanvändningen inom vindparken består övervägande av skogsbruk med ett inslag av ett litet område utpekat för torvtäckt
inom vindbruksområde Kilbohöjden, i Ragunda kommun. I övrigt så finns det en hel del områden utpekade som trivselland,
samlingsområde och flyttleder för rennäringen i närheten av de fem vindbruksområdena. Områdena är dock inte utpekat som
riksintresse för rennäringen. Inom Bräcke kommun finns även några områden som pekats ut som jordbruksområde/by i
anslutning till projektområdet.
Tidig dialog med försvarsmakten visar att de har intressen inom delar av projektområdet. Vidare dialog kommer att hållas under
samrådsprocessen om och i sådant fall hur detta kan komma att påverka projektet.
Terracom har i tidigt yttrande anfört att de har ett radiolänkstråk i området. Nuvarande situationsplan över vindkraftverkens
placering har beaktat detta.
Svenska kraftnät har en ledning som går genom projektområdet. Skyddszon till denna ledning kommer att bli aktuell.
Projektet ligger inte i närheten av någon flygplats men i väster berörs projektet delvis av en sk. MSA- yta2.
Samrådsprocessen förväntas ge en bättre bild över vilka övriga intressen som kan tänktas beröras och huruvida olika intressen
går att förena.

Minimun Sector Altitude. MSA bestämmer lägsta flyghöjd i ett område. Denna yta baseras på inflygningsfyren till respektive landningsbana och är
en cirkel med 55 km radie.
2

REFERENSER AVSNITT 1-4
Bräcke kommun (2009) Vindkraft i Bräcke kommun, ett tillägg till översiktsplanen 2003
Ragunda Kommun (2009) Vindkraft i Ragunda kommun, tillägg till översiktsplanen 2006
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5. METODBESKRIVNING FÖR BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
Tillvägagångssättet för bedömning av berörda miljö- och hälsoskyddsaspekter kommer i kommande MKB att bygga på
följande parametrar; områdets värde i kombination med förväntad påverkan ger bedömning av konsekvenser. Matriser kommer
enligt nedan att visualisera bedömningen och visa hur gradering av konsekvenserna sker.
I denna samrådshandling har konsekvenser endast graderats i begränsad omfattning, eftersom projektet sannolikt kommer att
se annorlunda ut efter genomförd samråds och utredningsprocess, och då bolaget fastställt vilka anpassningsåtgärder som
ska vidtas. Merparten av avsnitten efterföljs dock av en försiktig preliminär bedömning av konsekvensen från den planerade
anläggningen, baserat på områdets värde och uppskattad påverkan från vindparken.
VÄRDE (1)
Bedömningen av områdets värde kommer att bygga på fältbesök, information från offentliga uppgifter samt uppgifter under
samrådsprocessen. Anpassningsåtgärder kan förändra värdet, t.ex. genom exkludering av vissa områden vid
projektplaneringen. Värdet graderas i tre kategorier; litet värde, medelstort värde och stort värde. Som exempel kan
nämnas ett opåverkat skogsområde med successionsskog och hög andel signalarter och rödlistade arter har stort värde
för naturmiljövården, medan föryngringsytor har ett litet värde.

+

PÅVERKAN (2)
Påverkan kommer att bedömas
utifrån uppgifter om
anläggningens utformning och
uppkomst av t.ex. buller,
synlighet och markarbeten.
Anpassningsåtgärder
(åtaganden) i samband med
planering av projektet kan
många gånger reducera eller
helt undanta risker för negativa
effekter. Som exempel kan
nämnas att det går att använda
särskilda tekniker vid
våtmarkspassager för att
minska hydrologisk påverkan.
Vetenskaplig litteratur och
erfarenheter inom olika
områden är också viktigt för att
kunna bedöma
påverkansgraden, t.ex.
gällande fåglar och rennäring.
Bedömningsskalan är 3-gradig
och sträcker sig från
Liten/obetydlig påverkan till
Mycket stor negativ påverkan.

1

+

3

2

KONSEKVENSER (3)

=

Bedömning av konsekvensgraden innebär att områdets värde blir kopplat till
ingreppets påverkan på dessa värden. Graderingsskalan är 5-gradig från
”Obetydlig konsekvens” till ”Mycket stor negativ konsekvens”. Figuren visar till
exempel att för områden med ”Medelstort värde” kommer en ”Måttlig negativ
påverkan” ge en ”Måttlig negativ konsekvens”. För ett område med ”Stort värde”
kan en ”Mycket stor negativ påverkan” ge en ”Mycket stor negativ konsekvens”.
För område med ett ”Litet värde” kommer en ”Liten/obetydlig påverkan” att ge
en ”Obetydlig konsekvens”.
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6. LANDSKAPSBILD
6.1 BESKRIVNING AV LANDSKAPET
LANDSKAPET I ETT STORSKALIGT SAMMANHANG
Det storskaliga landskapet i projektområdets omgivning kommer att beskrivas i kommande MKB.

LANDSKAPET VID PROJEKTOMRÅDENA
Projektområdet vid Björnsjöbodarna upplevs relativt homogena med många höjdområden med kraftigt sluttande terräng.
Topografin i det omgivande landskapet varierar mellan ca 270–530 m. ö. h. Inom projektområdet varierar höjden generellt
mellan 300 – 500 m. ö. h. Riktningarna i landskapet är varierande, dock överväger branter i syd- ostlig riktning. Förutom
höjdlägena och en stor kraftledningsgata som löper rakt igenom vindbruksområde Kilbodhöjden och just väster om
projektområdet Valpåsmyrberget är landskapet fattigt på orienteringspunkter.
Landskapet vid de berörda vindbruksområdena utgörs av skogsmark, myrmarker, sjöar samt ett fåtal vägar och ett antal
mindre skogsbilvägar. Områdena är kraftigt kuperade men relativt lättillgängliga för allmänheten sommartid med tanke på de
många skogsbilvägarna som löper genom terrängen. Få vägar inom områdena plogas vintertid, eftersom bebyggelsen är
sparsam i området och de åretruntboenden som finns ligger längs med två större grusvägar. Detta gör områdena relativt
otillgängliga vintertid.
Inom vindbruksområdena finns en del mindre myrtjärnar och en del mindre bäckar. Björnsjön i området Kilbodhöjden är den
enda lite större vattensamlingen inom områdena. Vindbruksområdena omges dock av en mängd mindre sjöar och bäcksystem.
Vindbruksområde Valpåsmyrberget består av ett antal höjder, de flesta med sluttande terräng och kraftiga branter mot öst.
Området består huvudsakligen av brukade tallskogar och i svackorna mellan höjdtopparna finns en del mindre våtmarker och
tjärnar med anslutande små vattendrag som delvis påverkas av verksplaceringarna.
Vindbruksområde Kilbodhöjden består av några höjder med sluttande terräng, men utan dramatiska branter. Kilbodhöjden
består till stor del av brukade tall och granskogar och det finns en hel del större, mer eller mindre sammanhängande
myrområden inom vindbruksområdet. En sjö och ett antal mindre tjärnar med anslutna bäckar är också belägna inom området.
Vindbruksområde Bodriset består av ett större höjdområde (Storrisberget) och två mindre höjder där vindkraftbverk potentiellt
ska placeras. I södra och mellersta delarna av området finns ett par större myrar och i nordvästra kanten av området ligger ett
myrstråk där Kakebrännbäcken rinner. I övrigt består området av skog som använts för skogsbruk.
Vindbruksområde Flärkdalshöjden består av tre höjdområden med sluttande terräng. Samtliga har relativt branta sluttningar
mot Flärkdalen i nordost. Några mindre bäckar utgår ifrån området och ett antal mindre myrar är belägna inom området. I
anslutning till området i söder finns ett större myrsystem. Området består till största delen av brukade skogar.
Vindbruksområde Solberget Väst består av ett antal höjder med sluttande terräng och tvära branter åt spridda håll där
vindkraftverk kan komma att placeras. Ett större myrområde är beläget centralt i norra delen och i övrigt finns det ett antal
mindre myrar spridda över området. Tre små tjärnar ligger inom området från vilka det rinner mindre vattendrag. Området
består utöver det till största delen av brukad skog, främst tall men mindre områden med äldre skog förekommer sparsamt.

PLANERADE PROJEKT I OMGIVNINGEN
I kommande MKB kommer planerade vindkraftprojekt i omgivningen att visas, som grund för eventuella kumulativa effekter.
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BEBYGGELSE
Landskapet i projektområdets omgivning är sparsamt bebyggt med en del mindre byar samt enskilda gårdar, varav flera är
fritidshus. De byar som ligger närmast etableringen är Fugelsta och Gransjölandet med ett fåtal boende. Fugelsta ligger
beläget ca 1 km söder om projektområde Flärkdalshöjden, men det centrala läget mitt mellan områdena gör avståndet kort till
samtliga projektområden. Gransjölandet ligger 600 meter väster om Kilbodhöjden. På ett avstånd av 3,5-5 km från
projektområdena ligger de närmsta småorterna, Nyhem i syd och Höglunda i norr. Endast en tätort, Stugun på ett avstånd av
7,2 km norr om Kilbodhöjden, återfinns inom ett avstånd om 10 km från den planerade etableringen. Se figur 6.1.

FIGUR 6.1 TÄTORTER OCH SMÅORTER INOM 25 KM
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TABELL 6.1 TÄTORTER (MINST 200 INV) INOM 25 KM (SCB, 2011)

BEBYGGELSE

INVÅNARANTAL 2011

AVSTÅND TILL
NÄRMSTA VINDBRUKSOMRÅDE

Hammarstrand
Gällö
Stugun
Kälarne

1 052
758
659
492

22,5 km
16,8 km
7,2 km
11,9 km

INVÅNARANTAL*

AVSTÅND TILL
NÄRMSTA VINDBRUKSOMRÅDE

180
132
108
107
63
61
57

19,7 km
19,1 km
12,7 km
4,9 km
9,2 km
15 km
3,4 km

TABELL 6.2 SMÅORTER (MINST 50-199 INV) INOM 25 KM (SCB, 2005 & 2010*)

BEBYGGELSE
Stavre
Sundsjö
Överammer
Nyhem
Rissna
Del av Döviken/ del av Krångede
Höglunda

*Invånarantal i småorter sammanställs inte varje år. Siffrorna från Bräcke kommun avser år 2005. Invånarantal för Ragunda kommun avser år 2010.

6.2 LANDSKAPETS TÅLIGHET FÖR FÖRÄNDRING
Landskapets tålighet för förändringar beror generellt på vilken karaktär landskapet har. En analys av ett landskap kan ta hänsyn
till en mängd olika egenskaper, vilka närmare kommer att redogöras för i kommande MKB.

6.3 ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Anpassningsåtgärder för att minska påverkan på landskapsbilden kommer att beskrivas i kommande MKB, det kan t.ex. röra
sig om åtgärder för att minska påverkan från hinderbelysning genom synkronisering.

6.4 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ LANDSKAPET
Vindkraftverkens påverkan på landskapet ses endast ur ett mänskligt perspektiv. Det kan delas in i två kategorier, dels en
direkt påverkan i form av buller och skuggning, dels i en indirekt påverkan i form av ett förändrat inslag i landskapsbilden, som
kan upplevas negativ eller positiv. Den direkta påverkan i form av buller och skugga kommer främst att presenteras i avsnitt 13.
Nedan ges en beskrivning av den indirekta påverkan som uppstår till följd av en visuellt förändrad landskapsbild.

ANTAL VERK OCH DESS PLACERINGAR
Antalet vindkraftverk och dess placering är avgörande för graden av påverkan. Fler vindkraftverk innebär mer rörelse, fler
ljuskällor och större ytor som vindkraftverken upptar. Studier har visat att vindkraftparkens utformning bör anläggas så att
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vindkraftverken följer landskapets skala och riktning samt att vindkraftverkens placering bör hållas i en koncentrerad grupp
(Hörnsten 2002, Boverket 2009). Majoriteten av människor föredrar också en enhetlig park för den ska harmonisera med
omgivningen. Överlag är det svårare att samordna flera vindkraftverk, vilket kan ge betraktaren ett rörigare intryck då
vindkraftverken inte skapar ett tydligt mönster i landskapet. Därför är ett fåtal stora vindkraftverk att föredra framför ett större
antal små vindkraftverk, sett ur ett landskapsperspektiv. I förekommande fall planeras ett stort antal stora vindkraftverk i fem
olika projektområden. Vindbruksområdena ligger relativt nära varandra både i nord- sydlig och väst- ostlig riktning vilket gör att
de på längre avstånd kan upplevas som ett homogent område. Etableringen är dock så omfattande och fördelad på flera
höjdområden varför det från vissa betraktelsepunkter inte kommer att ge ett lika sammanhållet intryck.
Vindkraftetableringens lokalisering i förhållande till bebyggelse är av stor vikt för graden av påverkan. En etablering som är
placerad i ett sydväst läge i förhållande till bebyggelse upplevs ofta mer, då samhällen och byar ofta är placerad på sydsidan
av höjder i sydväst läge. Bebyggelsen i projektområdets närhet är lokaliserad i olika lägen i förhållande till vindparken. Det finns
bebyggelse i sydväst läge norr om projektet, exempelvis längst med Indalsälven. Från den bebyggelsen kommer sikten mot
etableringen på de flesta platser längst Indalsälvens dalgång att vara begränsad. På högt belägna lokaliseringar norr om
Indalsälven kan landskapsbilden dock förändras till följd av etableringen. Bebyggelsen söder om projektområdet kommer inte
att få landskapsbilden förändrad i samma utsträckning, då den främst är vänt mot syd, med vindparken i ”ryggen”. Det finns
dock byar även söder om projektet, som har vy i vindparkens riktning.

HINDERBELYSNING
Vindkraftverken ska enligt föreskrifter förses med hinderbelysning för att avvärja olyckor med luftfartstrafik. Föreliggande
etableringar kommer att ha en totalhöjd som överstiger 150 m. I sådant fall ska hindermarkering ske med ett vitt blinkande ljus,
under dygnets alla timmar (Transportstyrelsen 2010). Dagtid kommer vindkraftverken att vara fullt synliga inom ett visst avstånd
från etableringen och både rörelse från rotorbladen och buller från parken kommer att göra betraktaren påmind om vindparken.
Hinderbelysningen kommer därför mest troligt inte att vara utmärkande under dagtid. Under natt och vinter kommer dock
påverkan från hinderbelysning vara mer påtaglig. Detta då betraktaren sannolikt inte skulle uppfatta vindkraftverken nattetid, på
grund av mörker om det inte vore för hinderbelysningen. Om betraktaren har en negativ inställning till vindkraftverken kommer
påminnelsen om deras närvaro även att ske nattetid. Området är idag nästintill opåverkat av ljus nattetid, varför
vindkraftverkens belysning ger betydande påverkan i närområdet.
För att minska påverkan på landskapsbilden utan att kompromissa med säkerheten är det endast vindparkens yttre verk som
behöver högintensivt vitt ljus. Vindkraftverken i vindbruksområdenas mitt kan förses med lågintensivt, fast rött ljus, om
navhöjden på verken i områdets mitt inte överstiger navhöjden på vindkraftverken i områdets yttre gräns. I sådant fall måste
även de anges med vitt, högintensivt, blinkande ljus ifall vindkraftverkens totalhöjd överstiger 150 m (Transportstyrelsen 2010).

SYNLIGHETSANALYS
Synlighetsanalysen visar hur många vindkraftverk som teoretiskt kan ses från olika platser i omgivningen. Presenterad analys
(figur 6.2) tar ej hänsyn till skogens skymmande effekt, vilket betyder att den visar ett orealistiskt värsta scenario. I kommande
MKB kommer även en synlighetsanalys med hänsyn tagen till omgivande vegetation att visas. Analysen tar inte heller hänsyn
till hur stor del av vindkraftverket som är synligt. Om endast toppen av rotorbladet syns så betraktas vindkraftverket som synligt.
Analysen inkluderar inte heller att vindkraftverkens synlighet är beroende av väderlek och avstånd. Det är därför nödvändigt att
komplettera synlighetsanalysen med andra visuella hjälpmedel, t.ex. fotomontage.
Tolkningen av synlighetsanalysen är att etableringarna kommer att vara synliga vid från omkringliggande berg i de flesta
riktningar. Kring sjösystem kan synlighet föreligga från de stränder där vattnet ger öppen utblick mot vindparken. Det finns fler
höjder i nord- och i östlig riktning, vilket gör att verken kan komma att bli mer synliga i dessa ritningar, än i syd och väst.
Analysen visar att tät- och småorterna presenterade i tabell 6.1–6.2 kommer att få begränsad synlighet mot etableringen. De
flesta orter omges dock av närliggande berg.
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FIGUR 6.2 SYNLIGHETSANALYS
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FOTOMONTAGE
Fotomontage konstrueras för att ge en uppfattning om de landskapsförändringar som sker i samband med anläggandet av
vindkraft. Fotomontage ger en bra bild hur vindkraftverken förändrar landskapet från vissa platser i omgivningen till skillnad från
synlighetsanalysen som endast indikerar var en landskapsförändring kan ske, men inte hur denna förändring framträder.
Fotomontage tillsammans med synlighetsanalysen ger en relativt täckande bild över påverkan på landskapsbilden. Ett
fotomontage visar emellertid endast den rådande verkligheten vid det fototillfället.
I dagsläget har endast ett fåtal montage framställts (figur 6.3). Fler montage kommer att ställas ut som affischer vid
allmänhetens fysiska samråd. Fler fotomontage kommer att presenteras i den kommande MKB. Bolaget tar gärna emot
synpunkter om nya fotopunkter under samråden.

FIGUR 6.3 FOTOPUNKTER I LANDSKAPET
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FIGUR 6.4 FOTOMONTAGE FRÅN NYHEM. VESTAS V112 MED TOTALHÖJD OM 240 M. AVSTÅND TILL NÄRMSTA VINDKRAFTVERK CA 7,7 KM.

FIGUR 6.5 FOTOMONTAGE FRÅN HOLMSJÖ. VESTAS V112 MED TOTALHÖJD OM 240 M. AVSTÅND TILL NÄRMSTA VINDKRAFTVERK CA 5,4 KM.
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FIGUR 6. 6 FOTOMONTAGE FRÅN FUGELSTA RIKTNING SYD-SYDÖST. VESTAS V112 MED TOTALHÖJD OM 240 M. AVSTÅND TILL NÄRMSTA VINDKRAFTVERK CA 3,7 KM.
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FIGUR 6.7 FOTOMONTAGE FRÅN SVEDJEBACKEN, VÄSTANEDE. VESTAS V112 MED TOTALHÖJD OM 240 M. AVSTÅND TILL NÄRMSTA
VINDKRAFTVERK CA 10,8 KM.

FIGUR 6.8 FOTOMONTAGE FRÅN JANNEBACKEN, STUGUN. VESTAS V112 MED TOTALHÖJD OM 240 M. AVSTÅND TILL NÄRMSTA
VINDKRAFTVERK CA 7,7 KM.

Med utgångspunkt från fotomontage och synlighetsanalys kommer synlighet från närliggande bebyggelse att redovisas i mer
ingående i kommande MKB.
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6.5 KUMULATIV PÅVERKAN
I kommande MKB kommer byggda och planerade projekt i omgivningen att beskrivas, liksom den eventuellt kumulativa
påverkan som de tillsammans med föreliggande etablering kan komma att ge på bebyggelse i omgivningen.

6.6 PRELIMINÄRA KONSEKVENSER FÖR LANDSKAPSBILDEN
Den förändring som vindkraften medför kommer att uppfattas mycket olika av de människor som rör sig i landskapet. Det
kommer att variera från en positiv förändring till en mycket negativ förändring och allt däremellan. Det är dock relativt få
bostadshus som på nära avstånd kommer att få syn vy kraftigt förändrad av vindparken. Dock kommer påverkan på
landskapsbilden för boende i byn Fugelsta att blir mycket stor, då byn är belägen ”mitt i” etableringen. Likaså kan den lilla byn
Gransjölandet få stor påverkan. Etableringen kommer också att påverka utblickarna från omgivande höjder och vid vattendrag i
omgivningen, där vyn kan vara av stor lokal betydelsen vid rekreation såsom jakt, fiske och vandring. I övrigt är dock
synligheten mycket begränsad från de lite större orterna i omgivningen.
Utredningsarbetet är i detta skede inte tillräckligt långt framskridet för att kunna dra en slutsats om hur stor påverkan kommer
att bli. Med stor hänsyn taget till det lokala perspektivet är den preliminära bedömningen att påverkan på omgivande
bebyggelse sammantaget blir stor. Människor som bor i området och som på sin fritid strövar i markerna och vistas på höjder
eller vid vattendrag kommer att uppleva stor påverkan på landskapsbilden. Etableringens omfattning och verkes storlek gör
också att de kan synas på långa avstånd.

REFERENSER LANDSKAPSBILD
Bramme, A. (2009) Vindkraft i Jämtland
Tillgänglig: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/klimat-ochenergi/vindkraft/planeringsstod/RapportVindkraft_i_Jamtland.pdf
Energimyndigheten. ET 19: (1998) Vindkraft I harmoni. 1998-05
Hörnsten, L. (2002) Turisters attityder till vindkraft i fjällen. Hållbar utbyggnad av vindkraft – metodutveckling för fjällområden. ETOUR. WP
2002:1.
Boverket (2009) Vindkraften och landskapet - att analysera förutsättningar och utforma anläggningar.
Tillgänglig: http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Vindkraften_och_landskapet.pdf 2011-02-07
Statistiska centralbyrån, 2013
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TSFS 2010:155 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för
luftfarten

7. KULTURMILJÖ
En kulturhistorisk förstudie har genomförts av Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Syftet med förstudien har varit att
byråmässigt kartlägga kulturvärden i projektområdena och närliggande omgivning samt bedöma områdets potential att hålla
kulturlämningar.

7.1 KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Det finns i projektområdena ett mycket litet antal kända kulturminnen. Tre kulturhistoriska lämningar i projektområdena är i dag
registrerade i fornminnesregistret, en fäbod, ett minnesmärke och en gårdstomt (figur 7.1) (Riksantikvarieämbetet, 2013).
Gårdstomten är belägen i Kilbodhöjdens vindbruksområde och klassas som en fast fornlämning. De övriga kulturhistoriska
lämningarna är ett minnesmärke, på den östliga projektgränsen i Solberget Väst och en fäbod, som hittas på västra kanten av
Bodrisets projektområde. Lämningar och bevakningsobjekt finns i övrigt spridda i projektets omgivning.
Antalet registrerade kulturhistoriska lämningar i projektområdena är troligen skenbart, vilket sannolikt beror på att arkeologiska
undersökningar överlag utförts i liten omfattning i omgivningarna, och inte alls inom projektområdena.
Arkeologicentrum i Skandinavien AB har i sin förstudie bedömt att det inom projektområdena finns potential för både fasta
fornlämningar och andra kulturvärden. Under föreliggande kulturstudie har ett trettiotal indikationer på kulturhistoriska
lämningar framkommit. Det rör sig i främst om lämningar efter fäbodar och annan bebyggelse vilka i huvudsak skulle klassas
som övriga kulturhistoriska ämningar, d.v.s. lämningar med lägre skyddsvärden. Dessa lokaler kommer att redovisas i
kommande MKB. Den aktuella miljön förväntas inte innehålla stora volymer av kulturminnen.

RIKSINTRESSEN
Det finns inga områden av riksintresse för kulturmiljövården inom projektområdena. Det finns dock sådana miljöer i vindparkens
omgivning. Närmast projektområdet återfinns Bomsund, en skogsbruksmiljö och Strånäset, en älvdalsbygd med
storbondegårdar, på 4 respektive 4,7 kilometer norr om Bodrisets projektområde (figur 7.1) Övriga riksintresseområden ligger
på cirka tio kilometers avstånd eller längre från närmaste projektområde.

ÖVRIGA VÄRDEN FÖR KULTURMILJÖN
Höga kulturvärden i form av kyrkomiljöer och annan skyddad bebyggelse saknas inom projektområdena (Arkeologicentrum
2013). Inom vindparken finns heller inga utpekade odlingslandskap, eller miljöer utpekade i länsstyrelsens ängshagmarksinventering. Byggnadsminnen finns sparsamt i omgivningen, närmsta är Strånäset som också är riksintresse för
kulturmiljön.
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FIGUR 7.1 KÄNDA KULTURVÄRDEN, RIKSINTRESSEN SAMT BYGGNADSMINNEN I BJÖRNSJÖBODARNAS OMGIVNING
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7.2 ANPASSNINGSÅTGÄRDER
I kommande MKB kommer det att presenteras eventuella anpassningsåtgärder som bolaget avser att vidta för att minska
påverkan på omgivningens kulturmiljöer.

7.3 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖN
Riksintresse för kulturmiljövården eller byggnadsminnen kommer inte att fysiskt påverkas av vindparken, det kan dock uppstå
en viss visuell påverkan, särskilt från byggnadsminnet och riksintresset Strånäset. Synlighet är inte att jämställa med påtaglig
skada, men kan för vissa kulturmiljöer påverka upplevelsen av dem.
I kommande MKB kommer eventuell påverkan på kulturmiljöer att visas mer ingående.

7.4 PRELIMINÄRA KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖN
Inom projektområdena finns inga kulturmiljöer av riksintresse och ett mycket litet antal kända kulturminnen. Överlag håller
omgivningen sparsamt med kulturmiljöer.
Med en viss flexibilitet i utformningen av parken för att undvika skada på kulturlämningar torde vindparken kunna anläggas utan
större konsekvenser för kulturmiljön.

REFERENSER KULTURMILJÖN
Wennstedt Edvinger, B. (2013) Kulturmiljöanalys Björnsjöbodarna. Arkeologicentrum i Skandinavien AB
Riksantikvarieämbetet (2013). Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem, FMIS
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8. TURISM OCH REKREATION
8.1 TURISM OCH REKREATION VID PROJEKT BJÖRNSJÖBODARNA
BESÖKSMÅL OCH PLATSER AV INTRESSE FÖR TURISM OCH REKREATION INOM 20 KM
Inom 20 km från projektområdet finns områden med natur-, kulturmiljöer och friluftsområden av riksintresse. Det finns också
områden för naturreservat och natura 2000. Överlag bedöms inte naturreservaten eller områden för natura 2000 hålla något
högt värde för turism eller rekreation i området.
Det finns dock riksintresseområden av större betydelse, åarna Ammerån norr om vindparken och i Gimån som ligger söder om
parken. Dessa är båda uppskattade fiskelokaler och riksintresse för såväl friluftslivet som naturvården.
I projektets omgivning återfinns en rad turismföretag av varierande slag, många med inriktning på fiske. Inget turismföretag i
vindparkens absoluta närområde (5 km) har noterats.
I projektets omnejd finns möjligheter att bedriva olika typer av friluftsaktiviteter då vindparken omges av strandbad, skoterspår,
skidspår och vindskydd. Skoterspår finns också inom projektområdet. I Stugun, norr om etableringen ligger en av Europas
högst rankade klätterleder. Inom 15 km från den planerade vindparken ligger två pilgrimsleder, Indalsleden och Pilgrimsleden
ST: Olof. Området nyttjas också flitigt för älgjakt. Även björnjakt och småviltjakt förekommer.
I figur 8.1 visas hittills identifierade riksintressen med turism-/rekreationsanknytning, friluftsaktiviteter och turismföretag inom 20
km från den planerade vindparken. Bolaget tar gärna emot vidare uppgifter om fler turismföretag och platser för turism och
rekreation. I kommande MKB kommer vindparkens eventuella påverkan på dessa att redovisas.
Följande turismföretag har identifierats inom 20 km:
DePå Grande Crosscart
Furuviken Dansbana
Fjärilsmuseet
Fotoutställning Rissna
Färsåns fritid & Fiskecamp
Gamla Badhuset, Stavre
Giraffmuseet Västanede
Grannäsets Gårdsmuseum

Gällö Skol- &
hembygdsmuseum
GTC Gimdalen
Jannebacken, Stugun
Krångede Kraftverksmuseum
Krångede naturcamping
Kullagården
Kälarne Camping och Bad

Mickelbacken, Gällö
M/S Hoviken
Sleeddogs experience
Stavre Golfbana
Strömsnäs vandrarhem
Stugun Pike Fishing Center
Svedjebacken, Västanede
Swed Paradise
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Tantmuseet
Tomtemuseet
Vilda äventyr i Bräcke Zorb
Center Äventyrscentra
Ångbåten Alma
Östjemten Hotell & Konferens
Överammers Mat och Prat

FIGUR 8.1 RIKSINTRESSEN OCH TURISMPUNKTER I BJÖRNSJÖBODARNAS OMGIVNING

FRITIDSBEBYGGELSE
Bedömningen i dagsläget är att inget större fritidhusområde vars vy påtagligt kommer att förändras av vindparken finns i
projektområdets närområde. I kommande MKB kommer identifierade fritidshusområden inom 20 km att listas och visas på
karta. Bolaget tar gärna emot uppgifter om fritidsbebyggelse i området. Områdenas karaktär och fritidshusområdenas avstånd
och läge i förhållande till etableringen kommer också att redovisas.
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8.2 ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Här kommer det i kommande MKB att presenteras eventuella anpassningsåtgärder som bolaget avser att vidta för att minska
konsekvenserna för turism och rekreation.

8.3 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN
TIDIGARE STUDIER OCH ERFARENHETER
Det finns lite vetenskaplig litteratur kring vindkraft och eventuell påverkan på turism och rekreation. De undersökningar som är
gjorda visar att det finns en oro för vindkraftsetableringar ur besökssynpunkt. Erfarenheterna från faktiska utbyggnader i
världen ger emellertid mycket litet stöd till uppfattningen om att vindkraft skulle kunna ge en negativ effekt på besöksnäringen.
Kunskapsbristen, i kombination med att varje nytt vindkraftsområde är unikt, gör att bedömningen av konsekvenser blir svår. I
dagsläget presenteras några generella slutsatser som indikerar påverkan på turism och rörligt friluftsliv;







Turister generellt är positiva till vindkraft och även kännedom om vindkraft i de områden de besöker. Motståndet ökar
om de ser vindkraftverken och om de kommer i kontakt med vindkraftverk upprepade gånger under sin vistelse.
Motståndet ökar med graden av synlighet (Hörnsten, 2002).
Studier har visat på såväl en förlust som en ökning av turister (Billet, 2003, Grøner, 2006). Det finns idag inga starka
indicier på att besöksantalet till redan etablerade vindkraftsområden minskar, inte ens i områden där orördhet och
upplevelsen av landskapet är en stor anledning till besöket.
Studier visar att närboende, som har ett rörligt friluftsliv i närområden utan att vara turist, är som regel mer positiva till
vindparker när de väl är på plats än de var till projektplanerna innan en etablering (Nätverk för vindbruk, 2011).
Bland turisterna pekar studier på att sommarsäsongens fiskare och vandrare, samt turåkare vintertid är de mest
negativt inställda till vindkraften (Hörnsten, 2002). Mest positiva tenderar skoteråkarna och utförsåkarna vara.

Det är dock viktigt att komma ihåg att flera av dessa slutsatser är äldre och utfördes under en tid då vindkraftverk var relativt
ovanliga. Idag är vindkraftverk inte en ovanlig syn vilket kan påverka turisters inställning till vindkraft såväl positivt som negativt.

PÅVERKAN PÅ BESÖKSMÅL OCH FRITIDSBEBYGGELSE
Påverkan på turism och friluftsliv kommer att se annorlunda ut beroende på om etableringen är i anläggningsfas eller i driftfas.
Under anläggningsfasen kommer området att vara en arbetsplats och tillgängligheten för allmänheten kommer att begränsas
av säkerhetsskäl. Detta kommer att påverka möjligheten för jakt, skoteråkning, vandring etc. på de ställen om betraktas som
byggarbetsplats. Även buller från sprängningar, krossning, kommer att påverka upplevelsen av att vistas i närliggande marker.
Under driftfasen kommer det vara möjligt att vistas i området som tidigare. De nya bilvägarna och den ökade
plogningsfrekvensen vintertid ger dock en bättre tillgänglighet sett över hela året, dvs. bedriva jakt, vandra och plocka svamp
och bär.
I kommande MKB kommer en bedömning av vindkraftsetableringens visuella och auditiva påverkan på samtliga identifierade
turismföretag, friluftsaktiviteter och fritidsbebyggelse inom 20 km att beskrivas.
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8.4 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV KONSEKVENSER FÖR TURISM OCH REKREATION
Flera av besöksmålen samt riksintressen för friluftsliv kan komma att påverkas visuellt av etableringen. Topografi och vegetation
medför dock att synligheten kommer att variera och på flera platser bli begränsad. Dock ska poängteras att såväl vandring som
fiske i området kommer att kunna bedrivas som tidigare, även under anläggningsfasen.
Vad gäller jakt och skoteråkning i området, är bedömningen att negativ påverkan för tillgängligheten främst kommer att uppstå
under anläggningsfasen för att sedan under driftfasen kunna återgå till ett normalt brukande av respektive projektområde, dock
med påverkan på upplevelsen.
Med hänsyn taget till den sparsamma mängden fritidshus i området, och det förhållandevis långa avståndet till områdets
viktigaste utflyktsmål i kombination med begränsad synlighet, är den preliminära bedömningen att konsekvenserna på turism
och rekreation förväntas bli relativt små.

REFERENSER TURISM OCH REKREATION
Bilet, I. (2003) ACNielsen Norge AS. Rapport fra holdningsundersøkelsen om vindkraft på Smøla.
Grøner, S. (2006) Lista vindkraftspark – vurdering av mulig innvirkning på turisme og reiseliv. Utförd på uppdrag av Norsk Miljø Energi Sør AS.
Hörnsten, L. (2002) Turisters attityder till vindkraft i fjällen. Hållbar utbyggnad av vindkraft – metodutveckling för fjällområden. ETOUR. WP
2002:1.
Nätverk för vindbruk (2011) Det blev ungefär som vi trodde – Dalforsbornas upplevelser av vindkraftparken på Hedbodberget efter
uppförandet
Bodén, B. (2009) Vindkraft i Jämtland – En studie relaterad till turism.
Tillgänglig: http://www.ragunda.se/download/18.29a8d2a811fb169d74980009839/Vindkraft+i+j%C3%A4mtland+studie+relaterad+till+turism.pdf
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9. NATURMILJÖ
Naturinventering av skogar och våtmarker i området kommer att genomföras av Miljötjänst Nord AB under sommaren och
hösten 2013. Inventeringen kommer i första hand att sikta in sig på de skogsområden som enligt SCA:s databas överstiger 100
år, våtmarker samt områden som är avsatta som naturhänsyn (frivilliga avsättningar). Nyckelbiotoper kommer helt att undantas
anläggningsarbete och kommer således inte att inventeras. Syftet med inventeringen är att fastställa och urskilja högre
naturvärden samt att ge en generell beskrivning över respektive projektområdes naturmiljö.

9.1 BESKRIVNING AV NATURMILJÖN I OCH KRING BJÖRNSJÖBODARNA
Landskapet upplevs relativt homogent, kuperat och storskaligt med vidsträckta skogsområden, myrar, bäckar och sjöar (figur
9.1). Det finns mindre avbrytande strukturer av mänskligt inslag såsom småskaliga odlingslandskap, kraftledningar och enstaka
gårdar och fritidshus. Dessa är främst knutna till de vattendrag och sjösystem som finns i landskapet. Höjderna är de enda
orienteringspunkterna i landskapet.
Skogslandskapet består främst av det industriella skogsbrukets monokulturer, men det finns även områden som håller äldre
skog med ringa mänsklig påverkan. Större sammanhängande våtmarker och sjösystem bedöms vara typiska för landskapet.
Inom vindbruksområdena finns få kända naturvärden. De som finns består av våtmarker (främst klass 3) och ett antal
nyckelbiotoper, både bolagsavsatta och av skogsstyrelsen utpekade. Nyckelbiotoper är skyddade av varierande anledning,
skogen kan t.ex. vara äldre och olikåldrig, av en sumpig karaktär eller hålla ett högt antal stora aspar. Gemensamt är att de
håller ett högre värde för naturmiljön än omgivande marker.
Björnsjöbodarnas projektområde berör inga skyddade sjöar och vattendrag. Det finns dock några mindre bäckar inom själva
projektområdet. Projektområdet avvattnas till två olika avrinningsområden, den norra delen av projektområdet ligger inom
Indalsälvens avrinningsområde och den södra delen ligger inom Ljungans avrinningsområde. I närområdet finns ett flertal
mindre sjöar och vattendrag och som är fiskförande. En mer ingående beskrivning av vattendragen är under framtagande och
kommer att finnas med i kommande MKB. I kommande MKB kommer även områdets geologi att beskrivas.
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FIGUR 9.1 KÄNDA NATURVÄRDEN
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9.2 ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Under denna rubrik kommer det att presenteras anpassningsåtgärder som bolaget avser att vidta för att minska
konsekvenserna för naturmiljön. Det kan t.ex. vara åtaganden om ”stoppområden” för anläggningsarbete där de högsta
naturvärdena är lokaliserade och principer för vägdragning i skog, på våtmarker och över vattendrag. Detta kapitel kommer att
utvecklas mer i kommande MKB, då naturvärdesinventeringar av området är utförda.

9.3 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ NATURMILJÖN
Påverkan kommer främst att ske genom anläggning av vägar, diken, fundament, kranplatser, uppställningsytor och
servicebyggnader. En förhållandevis liten yta av projektområdet kommer att tas i anspråk för dessa anläggningar. I kommande
MKB kommer en närmare analys över hur området kommer att påverkas av vindparken att presenteras. Bedömningen i
dagsläget är emellertid att etablering sannolikt kan ske utan större påverkan på områden med höga naturvärden.

9.4 PRELIMINÄRA KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN
Bedömningen i dagsläget är att huvuddelen av anläggningsarbete kommer att ske på marker som är kraftigt påverkade av
tidigare och pågående markanvändning, främst skogsbruk. Vissa områden av värde för naturmiljö, våtmarker och skogar, kan
bli föremål för markarbete. Den preliminära bedömningen är att den naturmiljö som riskerar att gå förlorad efter en etablering av
vindkraftsområdet, efter bolagets hänsynstagande, är mycket begränsad. Etableringen kommer dock att ske över stora
geografiska områden där den industriella påverkan blir påtaglig, med en karaktärsförändring till följd.
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10. FÅGLAR
10.1 FÅGELLIVET I OCH KRING BJÖRNSJÖBODARNA
STRÄCKANDE FÅGLAR
Erfarenhetsmässigt så utgör inte höjderna inom vindbruksområdena för projekt Björnsjöbodarna något viktigt
fågelsträcksområde på grund av dess geografiska/topografiska lokalisering. Efter Indalsäven i norr går en del fågelsträck men
vid denna dalgång och närliggande berg till dalgången kommer inga vindkraftverk att placeras.

VÅTMARKSFÅGLAR
Inventering av våtmarksfåglar kommer att genomföras på våtmarker i områdena. I samband med inventeringen av
våtmarksfåglar kommer även förekomsten av smålom att utredas, då det är en art som kan tänkas vara känslig för vindkraft.
Inventering kommer att ske vid samtliga små tjärnar inom projektområdena och 1 km däromkring. Resultatet från kommande
inventeringar kommer att redovisas i kommande MKB.

ROVFÅGLAR
Det finns två kända häckningsplatser för kungsörn som kan komma att påverka utformningen av projektområdet
Björnsjöbodarna. En särskild inventering med avseende på kungsörn genomfördes under våren 2013 Inom området har det
tidigare konstaterats häckning av kungsörn, men kunskapen om antalet örnar och revirens utbredning har inte varit känd. Den
genomförda inventeringen kunde fastlägga två kungsörnsrevir inom eller i direkt närhet till projektområdet. Boplatsen för det
ena reviret ligger några kilometer utanför projektområdet och boplatsen för det andra ligger inom, men i ytterkant, av ett
projektområde. Revirens betydelse för populationen i länet är oklart (häckningsframgångar etc.), bl.a. eftersom det ena reviret
nyss upptäckts.
Under sommaren 2013 kommer ”allmänna” fågelrörelser och förekomst av övriga rovfåglar att inventeras mer ingående.

SKOGSFÅGLAR
Under våren 2013 har inventering efter spelplatser för tjäder och orre genomförts med hjälp av skoter och skidor.
Projektområdena består till stor del av brukad gran och tallskog med mycket ungskog och föryngringsytor. Även en del
myrmarker finns inom och kring områdena. Fläckar med sparad äldre skog av både gran och tall förekommer sparsamt. En del
fina tallbestånd med mycket betesspår och spår av tjäder har noterats och ett antal platser med mindre spel har observerats
inom områdena. Generellt har lite spår av orre noterats. I kommande MKB kommer resultat från inventeringen att redovisas mer
ingående.

10.2 ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Under denna rubrik kommer det senare presenteras anpassningsåtgärder som bolaget avser att vidta för att minska
konsekvenserna för fågellivet vid Björnsjöbodarna. Det kan t.ex. vara att elkablar ska grävas ned i marken inom projektområdet
samt att något särskilt viktigt område för fågellivet bör exkluderas från projektplanerna. Det kan t.ex. vara skyddszon kring
häckningsplats för kungsörn.
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10.3 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ FÅGLAR
STRÄCKANDE FÅGLAR
Björnsjöbodarnas vindpark förväntas inte påverka något viktigt flyttfågelstråk eller rastplats. Detta i kombination med att studier
visar att flyttande fåglar som regel ser vindkraftverk och flyger runt eller över (undantag finns för viktiga passager) medför att
risken att ett större antal flyttande fåglar skulle kollidera med vindkraftverken är mycket låg (Pettersson, 2005).
STATIONÄRA FÅGLAR

Våtmarksfåglar

Det finns få studier som tar upp vindkraftens påverkan på våtmarksfåglar. Istället har forskningen främst riktat sig till fåglar i
jordbruksmark och kustlandskap. Det kan dock förväntas att faktorer som habitatförlust, störningar och kollisionsrisk är av
betydelse även för våtmarksfåglar.
De studier som finns har visat att vadare, änder och gäss kan vara särskilt känsliga för störningar från vindkraft och som
resultat av detta ser man ofta en minskad täthet i närheten av vindkraftverk. Nämnda arter har visat en undvikelseeffekt, ca 200
– 250 m från vindkraftverk (Dahlén, 2010). Det finns arter där störningskänslighet kan uppträda på ännu längre avstånd, t.ex.
enkelbeckasin är störningsavståndet 400 m (Bullman et al, 2009). Det finns även arter med kortare störningsavstånd, t.ex.
ljungpipare där störningsavståndet bedömts till ca 200 m. Bedömningen är att störningar kommer att uppstå på våtmarksfåglar
för verk som placeras nära myrar, men påverkan beror på aktuellt fågelliv vilket kommer att utredas mer under sommaren 2013.
När det gäller kollisionsrisk anses vissa vadararter som särskilt känsliga då de spelar på hög höjd, vanligtvis över öppna myrar
och därmed ökar risken för kollision. Vadarfåglar brukar vanligtvis gå ner på låg flyghöjd efter spel vilket dock bidrar till en lägre
kollisionsrisk under den perioden. Gällande änder, svanar och gäss så är de knutna till respektive häckningsplats och förflyttar
sig sällan något längre avstånd från häckningsplatsen. Vindkraftverken inom Björnsjöbodarna kommer med största sannolikhet
inte att placeras på våtmarker, vilket ytterligare begränsar kollisionsrisken. Risk för kollision med vindkraftverk får därmed anses
som låg.

Rovfåglar

Överlag står rovfåglar för ett relativt litet antal av förolyckade fåglar till följd av vindkraftverk (National Wind Coordinating
Collaborative, 2010). Av dem som förolyckas så är det är framförallt stora rovfåglar som glidflyger under jakt som drabbas. Det
finns två kungsörnsrevir som kan påverkas av en etablering av vindkraft inom Björnsjöbodarna. Sannolikt kommer skyddszon
att upprättas för den boplats som ligger inom ett projektområde.

Skogsfåglar

Skogsfåglar kan i samband med deras förflyttningar i terrängen, ha en högre kollisionsrisk med vindkraftverk än andra fåglar.
Inventeringar genomförda våren 2013 tyder på att områdena har relativt låga förekomster av hönsfåglar, vilket dock delvis kan
beror på dålig föryngring under år 2012. Erfarenheter från en vindkraftpark i Smøla, Norge visade att ett antal ripor hade
kolliderat med vindkraftverkets torn (inte i rotorn då de sällan flyger på denna höjd) (Follestad et al, 2007). Det kan antas att
samma risk föreligger för orre då de har ett liknande flygmönster. Tjäder är inte lika mobil som orre och flyger sällan långt för att
komma till nästa födosöksplats. Detsamma gäller för Järpe som för övrigt också är bättre flygare än orre och tjäder. Risken för
kollision bedöms som högre för ripa och orre i jämförelse med tjäder och järpe, dock är risken ändå förhållandevis liten att
vindkraftverken ska påverka populationen av hönsfåglar negativt vid Björnsjöbodarna då de har kort livslängd och istället en
god fortplantningsförmåga. Naturliga faktorer såsom rovdjurstryck, väder vid kläckning etc. bedöms vara det som styr
omfattningen på dessa populationer i området även efter en större vindkraftverksetablering.
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10.4 PRELIMINÄRA KONSEKVENSER FÖR FÅGLAR
Bedömningen i dagsläget är att Björnsjöbodarna håller ett normalt fågelliv utan några unika värden. Projektet bedöms inte
beröra något viktigt fågelsträck eller rastlokal. Örnrevir förekommer i hela länets inland och likaså vid detta projekt, men
bedömningen i dagsläget är att anpassning kan ske till noterade förekomster. Ingen större spelplats för tjäder och orre har
noterats och bedömningen är att den planerade vindbruksverksamheten står i liten konflikt med spelplatser för tjäder och orre.
Under sommaren kommer bl.a. våtmarksfåglar och förekomst av övriga rovfåglar att inventeras. Bedömningen av konsekvenser
kommer därför att utvecklas i senare skede då detta är genomfört och då det är fastställt vilka åtaganden som bolaget kommer
att vidta.

REFERENSER FÅGLAR
Pettersson, J. (2005) Havsbaserade vindkraftverks inverkan på fågellivet i södra Kalmarsund. En slutrapport baserad på studier 1999-2003.
Rapport från Statens Energimyndighet 2005.
Dahlén, J. (2010) Med vind i vingarna – fåglar och vindkraft. Examensarbete i biologi, Lunds universitet. Del av syntesstudie inom
forskningsprojektet Vindval.
Bullman, R., Bainbridge, I.P., Langston, L., Pearce-Higgins, J.W. & Stephen, R.H.W (2009) The distribution of breeding birds around upland
wind farms. Journal of Applied Ecology 46, 1323-1331.
National Wind Coordinating Collaborative (2010) Wind Turbine Interactions with Birds, Bats, and their Habitats. A Summary of Research
Results and Priority Questions.
Follestad, A., Flagstad, Ø., Nygård, T., Rietan, O., & Schulze, J. (2007) Vindkraft og fugl på Smøla 2003 – 2006. NINA Rapport 248.
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11. ÖVRIGT DJURLIV
11.1 DJURLIVET I OCH KRING BJÖRNSJÖBODARNA
Projektområdena förväntas ha ett relativt typiskt djurliv för skogsmark på dessa breddgrader. Däggdjursfaunan består i
huvudsak en livskraftig älgstam och småvilt i form av till exempel hare, räv och mård. Jämtlands län har även den största
populationen av brunbjörn i Sverige (Kindberg et al. 2009). Hur tätheten av björn i projektområdenas omnejd ser ut kommer att
beskrivas närmare kommande MKB. I samband med skogshönsinventeringen under våren 2013 noterades även spår av utter
på vid flera av projektområdena. Samråden förväntas ge mer information om ifall det vid projektet finns något särskilt
skyddsvärt djur, t.ex. föryngringsområde för järv.
Det kan även förväntas rödlistade arter som till exempel skalbaggar i skogsområden med högre naturvärden.
Fladdermöss har i vissa fall visat sig kunna kollidera med vindkraftverkens blad, i likhet med fåglar, varför det här nämns
särskilt. Cirka tio arter av fladdermöss har observerats inom länet. Kännedomen angående fladdermössarter inom
utredningsområdet är dock bristfälligt, emellertid kan det förväntas en relativt artfattig fladdermusfauna på grund av
utredningsområdets breddgrad, höjd över havet samt sparsamma lövmiljöer och avsaknaden av jordbruksmarker. Av de
länsförekommande arterna kan främst fyra arter förväntas inom och kring utredningsområdet; Brandts fladdermus, Långörad
fladdermus, Nordisk fladdermus samt Vattenfladdermus. Samtliga arter är vanligt förekommande och Nordisk fladdermus
räknas som ett av Sveriges vanligaste däggdjur. Samtliga fladdermöss skyddas av det europeiska fladdermusavtalet
EUROBATS, dock ingår ingen av ovan nämnda arter i EUs art- och habitatdirektiv eller den nationella rödlistan.
Forskning kring fladdermusfaunan i boreal skog och på höghöjdslägen sker i dagsläget i Jämtland och Västernorrlands län och
resultat förväntas i en första rapport under oktober 2013. Studien skall undersöka om risker föreligger för fladdermöss att störas
av vindkraftsverk i boreal skog. Bolaget avser att invänta resultat från denna studie. I nuläget bedöms vindkraftsområdet vid
Björnsjöbodarna utgöra ett sk. lågriskområde för fladdermöss. Visar ovan nämnda studie att stora risker ändå kan föreligga i
denna typ av terräng, kommer bolaget i det skedet ta ställning till ifall fältinventering är nödvändig.

11.2 ANPASSNINGSÅTGÄRDER
I kommande MKB kommer eventuella anpassningsåtgärder för djurlivet att redovisas.

11.3 PRELIMINÄR PÅVERKAN PÅ ÖVRIGT DJURLIV
PÅVERKAN PÅ STÖRRE DÄGGDJUR
Det finns få studier genomförda som behandlar vindkraftens påverkan på större däggdjur. Naturvårdsverket och
Energimyndigheten har inom kunskapsprogrammet Vindval presenterat en syntesrapport som behandlar vindkraft och
landlevande däggdjur (Helldin et al. 2012). Rapporten är den första sammanställningen kring vindkraft och landlevande
däggdjur hittills och bygger på forskningspublikationer från hela världen. Studien pekar på att större däggdjur verkar kunna
vänja sig vid de störningar som vindkraftverken innebär, exempelvis verkar både tamren och vildren kunna stanna kvar i
områden trots mänsklig närvaro. En studie gjord i Nordamerika visade att hjortdjuret ”elk” (Cervus canadensis) drog sig undan
etablering under en kortare period för att sedan återvända (Eftestøl et al. 2004). En slutsats i syntesrapporten från Vindval är
att djurlivet kan gynnas såväl som missgynnas vid vindkraftetableringar (Helldin et al. 2012). Öppna marker och bryn skapar
nytt bete och vägarna kan underlätta för djuren att röra sig i landskapet. Samtidigt visar rapporten att tillgängliggörandet för
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trafik, friluftsliv, jakt och andra mänskliga aktiviteter leder till störningar som påverkar älg, hjort, semidomesticerad ren och stora
rovdjur, samt orsakar habitatförlust.
De däggdjur som påverkas mest av den ökade tillgängligheten till vindparker är Sveriges fyra stora rovdjur brunbjörn, lo, varg
och järv. De undviker i stor utsträckning områden som regelbundet besöks av människor. Särskilt välstuderade i detta
sammanhang är brunbjörnen, som tydligt undviker mänskliga störningar. Björnen har visats överge idet efter mänsklig störning,
vilket är förknippat med viktförlust och högre dödlighet (Helldin et al. 2012). Björn förekommer sannolikt i området för den
tilltänkta vindkraftparken, men utbredningen är svår att kartlägga och samråden förväntas kunna ge mer information. Om iden
förekommer får verken sannolikt större negativ påverkan på björnar i området, än om björnar endast strövar där.
Det är med andra ord oklart hur de landlevande däggdjuren sammantaget påverkas av vindkraftutbyggnader. Den största
påverkan på djurlivet förväntas dock uppstå under anläggningsfasen, där maskinarbete, sprängning och ökade transporter är
några av de störningsmoment som sannolikt kan få större däggdjur såsom älg att välja andra områden för till exempel kalvning
än i direkt anslutning till anläggningsområdet. Någon minskad föryngring för populationen förväntas dock inte ske till följd av
vindkraftsanläggningen. Under driftfasen torde djurlivet kunna nyttja området som innan vilket bland annat grundar sig på
studier från USA (Eftestøl et al. 2004. De få studier som finns i övrigt visar på snabb tillvänjning till störningen, och därmed en
begränsad inverkan. Samtidigt är det svårt att helt förutsätta att tillvänjning ska ske, då förmågan till anpassning varierar med
art, kön, ålder, individ, tid på året, typ av störning, och hur frekventa och förutsägbara störningarna är (Helldin et al. 2012).

PÅVERKAN PÅ FLADDERMÖSS
Vissa fladdermössarter har, precis som vissa fågelarter, visat sig löpa högre risk att kollidera med vindkraftverk. Då
fladdermusen är ett däggdjur med lång medellivslängd och en låg reproduktionstakt, ökar risken för negativ påverkan på
populationen och däggdjuret blir mer känslig i händelse av ett stort procentuellt bortfall (Rydell et al. 20011).
Insekter ansamlas vid rotorbladen då rotorbladen får vinden att bromsa upp, vilket lockar fladdermössen till rotorbladen. Vid
vindhastigheter om 0 – 4 m/s är det flest fladdermöss som förolyckas. Risken för kollision med vindkraftverk varierar mellan
olika arter beroende på beteendeskillnader och val av biotoper. Vissa arter föredrar att jaga i öppna luftrum, vilket gör att de
mer utsatta.
Av de fyra arterna som främst kan förväntas i och kring området anses en av arterna, nordisk fladdermus, vara högriskart
gällande kollision med vindkraftverk. Nordisk fladdermus är den mest vanligt förekommande fladdermusarten i Sverige och
även en av Sveriges mest vanliga däggdjur. Sannolikt är även frekvensen av nordisk fladdermus mycket låg på dessa
höjdlägen och särskilt på de höjder där vindkraftverkens rotorblad kommer att rotera. Bedömningen i dagsläget är därför att
risken är mycket liten även lokalt för påverkan på fladdermusfaunan.

11.4 PRELIMINÄRA KONSEKVENSER FÖR ÖVRIGT DJURLIV
Området förväntas ha en relativt normal förekomst av däggdjur, i dagsläget finns igen information om att projektområdena
hyser någon särskilt unik förekomst av t.ex. större rovdjur som även kan vara mer känslig för en etablering. Störningar förväntas
under främst anläggningsfasen men under driftfasen bedöms risken för påverkan som liten. Utter som noterats i området är
rödlistad som hotad (VU) men risken för påverkan är mycket liten då den är knuten till vattendrag som ej kommer att påverkas.
Områdets betydelse för fladdermöss bedöms därför vara lågt. Detta främst eftersom projektområdena hyser dåliga
förutsättningar gällande födosökslokaler på grund av geografisk lokalisering, höjdläge och den höga andelen produktionsskog
av tall och gran. Risken för påverkan är även låg då vindkraftverken kommer att placeras på höjdlägen och rotorbladen
kommer att befinna sig långt uppe i luften.
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12. RENNÄRING
En separat utredning kommer att genomföras vilken kommer att ligga som underlag för bedömningen av konsekvenser för
rennäringen. Då detta ej har genomförts beskrivs endast möjlig struktur på detta avsnitt.

12.1 RENNÄRINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR
De planerade projektområdena ligger inom Raedtievaerie, Ohredahke, Jovnevaerie och Jiingevaerie samebys
vinterbetesmarker. Den tänkta etableringen berör ej riksintresse för rennäring enligt 3 kap 5 §. Hur områdena brukas för
renskötsel och hur de är påverkade av andra ingrepp etc. kommer att utredas i dialog med samebyn.

12.2 KUNSKAPSSTATUS OM VINDKRAFTEN PÅVERKAN PÅ RENAR OCH RENNÄRING
Under detta avsnitt kommer studier och erfarenheter om hur bl.a. vindkraft, vägar och kraftledningar påverkar renar och
renskötsel att redovisas.

12.3 ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Under detta avsnitt kommer anpassningsåtgärder för att minska påverkan på rennäringen att redovisas. Ambitionen är att
dessa utarbetas i dialog med samebyarna.

12.4 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ RENNÄRINGEN
Utifrån hur områdena brukas, kunskapsstatus om vindkraft och renskötsel samt anpassningsåtgärder bedöms förväntad
påverkan på berörd sameby. Detta avsnitt inkluderar även kumulativa effekter utifrån den påverkan som redan finns på
samebyn.

12.5 PRELIMINÄRA KONSEKVENSER FÖR RENNÄRINGEN
Några preliminära konsekvenser kan inte bedömas i dagsläget.
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13. HÄLSA OCH SÄKERHET
Detta avsnitt kommer att behandla olika typer av hälso- och säkerhetsaspekter för vindkraftsprojektet. Det gäller buller, skuggor
och reflexer, damning samt risker. I dagsläget bedöms inte etableringsområdet idag hålla någon verksamhet som kan ge
upphov till säkerhetsrisker, utom möjligen skogsbruket.

13.1 BULLER
NULÄGESBESKRIVNING
Det finns sparsamt med bebyggelse i närheten av etableringen som kan komma påverkas av buller från vindkraftverken. De
byar som ligger närmast etableringarna är Fugelsta, med 25-30 invånare, centralt beläget mellan områdena, och Gransjölandet
600 m väster om Kilbodhöjden. På ett avstånd av 3,5-5 km från projektområdena ligger de närmsta småorterna, Nyhem i syd
och Höglunda i norr. Därutöver finns ett fåtal små byar, enskilda gårdar och fritidshus spridda i omgivningen.
Projekt Björnsjöbodarna och dess omgivningar får sägas utgöra en plats med få störningar. Med undantag för bebyggelse och
små vägar finns i närområdet inga större bilvägar, bulleralstrande verksamheter eller större områden med bebyggelse.

ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Bolaget kommer att säkerställa så att riktvärden för buller vid närmsta bostadshus eller fritidshus (40 dBA) efterlevs under
driftfasen.

PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN
Påverkan av buller från etableringen kan delas in i anläggningsfas respektive driftfas. Under anläggningsfasen kommer buller
att uppstå från bl.a. ett ökat antal transporter, sprängningar och krossning i området. För såväl sprängning som krossning kan
det bli aktuellt med reglering av tidpunkt, beroende av vilka ljudnivåer som kan förväntas i anslutning till bostäder. Detta
kommer att utredas vidare och presenteras i kommande MKB.
Under driftfasen uppstår buller från vindkraftverken. Naturvårdsverket anger i sina riktlinjer att ljudnivån inte bör överskrida 40
dB (A) vid bostäder. Det är vid en vindstyrka på 8 m/s och i vindens riktning som buller från vindkraft uppfattas som mest. Vid
lägre vindhastigheter roterar bladen inte lika snabbt och genererar därmed inte lika mycket ljud. Vid vindhastigheter över 8 m/s
upptar bakgrundsljudet t.ex. vindsus mycket av ljudbilden, dock har det ändå kunnat påvisas att vindkraftverken kan höras
ända upp till 10-12 m/s (Naturvårdsverket, 2009).
Bullerstörningar avtar dock snabbt med avstånd. Genomförd bulleranalys visar att det finns goda förutsättningar att etablera en
storskalig vindkraftsanläggning så att riktvärden ej överskrids, vid det flesta bebyggelse kommer ljudnivån med god marginal
ligga under angivna riktvärden. Nuvarande exempel på situationsplan (placering av vindkraftverk) och framtagen bulleranalys
visar emellertid att anpassning bör ske vid Gransjölandet (se figur 13.1). Det kan t.ex. vara att exkludera de vindkraftverk som
står närmast bebyggelsen, välja ett verk som bullrar mindre än Vestas (Exempelverket Vestas har högre källljud än de flesta
andra vindkraftstillverkare) eller att reducera varvtal vid vissa vindförhållanden.
Bullerberäkningen utgår ifrån ett orealistiskt värsta scenario, för att ha marginal i den teoretiska beräkningen. Man förutsätter att
vinden blåser från varje vindkraftverk och i rak riktning mot den punkt (by eller bebyggelse) som man vill utföra beräkningen för.
I beräkningen tas inte heller hänsyn till befintlig ljudabsorberande vegetation eller ljud från skog såsom prassel från löv. Med
den utgångspunkten så framgår det att t.ex. Fugelsta kan utsättas för bullernivåer just under 40 dBA, dvs. klart hörbara nivåer
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för det mänskliga örat. Därifrån kommer även vindkraftverken att vara väl synliga. Studier har visat att risken för att uppleva
vindkraftverken som störande ur bullersynpunkt ökar om vindkraftverken är synliga från bostaden (Forssén, J., et al. 2009).

FIGUR 13.1 LJUDNIVÅANALYS

Anpassning kommer att ske vid Gransjölandet. En ingående analys av vilken bebyggelse i närområdet som klassas som fritids
eller bostadsbebyggelse ska genomföras, varpå fler anpassningar kan komma att ske så att riktvärden kan innehållas.
LÅGFREKVENT LJUD
Vindkraftverk producerar lågfrekventa ljud (1 Hz) som ligger under människans hörselområde, så kallat infraljud (< 20 Hz).
Dessa uppstår främst nattetid genom plötsliga variationer i vindflödet. Hög exponering av lågfrekventa ljud kan påverka
människor, främst genom ökad trötthet. Lågfrekventa ljud från vindkraftverk har dock inte visat sig vara en stor bidragande
faktor till störningar (Ven den berg, 2004). Infraljudsnivåer från vanliga typer av vindkraftverk har i mätningar visat så låga
nivåer att de bedöms vara helt utan betydelse ur störningssynpunkt för människor (Naturvårdsverket, 2006).
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13.2 REFLEXER OCH SKUGGBILDNING
NULÄGESBESKRIVNING
Projektet med omgivning är idag opåverkat från störande reflexer och skuggbildning från industriell verksamhet.

ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Vindkraftverken kommer att vara målade med matt färg för att minimera risken för reflexer. Krävs någon anpassningsåtgärd för
att uppfylla rekommendationen gällande skuggning vid närmsta bebyggelse kommer detta att beskrivas i kommande MKB.

PRELIMINÄR BEDÖMNING AV PÅVERKAN
Vid soligt väder uppstår periodiska skuggor från vindkraftverk om rotorbladen snurrar, vilka kan uppfattas som mycket störande
om det berör någon plats där människor stadigvarande uppehåller sig, lever eller arbetar. Dessa problem förekommer
vanligtvis om vindkraftverken placeras i nära anslutning till bebyggelse, denna effekt avtar dock snabbt på längre avstånd och
på 1,5 km avstånd blir skuggorna allt mer diffusa och på 3 km avstånd uppfattas ingen skuggeffekt. Enligt Boverkets
rekommendationer och etablerad praxis bör den teoretiska skuggtiden inte överstiga 30 h/år och den faktiska skuggtiden bör
inte överstiga 8 h/år eller 30 min/dag. 30 timmars teoretisk skuggtid motsvarar ca 8 timmars verklig skuggtid (Boverket, 2008).
En första analys angående skuggor från etableringarna har tagits fram. Den är beräknad på teoretisk skuggtid. Den visar att
rekommendationer kan uppfyllas vid närmsta bebyggelse, möjligen kvävs mindre anpassning vid Gransjölandet (figur 13.2).
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FIGUR 13.2 SKUGGANALYS

13.3 PRELIMINÄR PÅVERKAN UNDER ANLÄGGNINGSFAS
Under driftfasen förväntas damningar och övriga störningar från transporter bli försumbara, varför endast anläggningsfasen
beskrivs i detta avsnitt.
I samband med anläggandet av vindkraftparken kommer ett relativt stor antal transporter att röra sig i området. Dessa
transporter kan ge upphov till damning längs med vägarna vilket kan medföra en påverkan på omgivningen. Damning kan
också uppstå i samband med eventuell krossverksamhet och betongframställning. I kommande MKB kommer avsnittet att
utvecklas och eventuella åtgärdsförslag presenteras.

52

13.4 SÄKERHET
Caithness Windfarm Information Forum dokumenterar löpande de olyckor och incidenter som på något vis är relaterade till
vindkraft (Caithness Windfarm Information Forum, 2013). Deras sammanställning från 70-talet och fram till idag anses vara
mest komplett. I den framgår att det totala antalet människor (från 70-talet fram till 2013) som förolyckats direkt eller indirekt till
följd av vindkraftsetableringar uppgår till 136 personer i hela världen. Huvuddelen av dessa, 84 stycken, rörde arbetare inom
vindindustrin eller anlitad servicepersonal. Fall från turbiner anges som den vanligaste dödsorsaken. Utöver detta har 52
dödsfall uppkommit bland allmänheten av mycket varierade karaktär, med allt från trafikolyckor pga. att bilförare distraherats av
turbinerna till fallskärmshoppare som kolliderat med turbin.
Ytterligare 117 olyckor med skador på människor som följd är dokumenterade (Caithness Windfarm Information Forum, 2013).
Huvuddelen av dessa, 95 stycken rörde vindindustri, byggande eller servicepersonal. Resterade 22 olyckor berörde personer
från allmänheten och i likhet med dödsolyckorna finns det ingen särskild orsak som dominerar. I förhållande till det stora antalet
vindkraftverk som finns, och genom åren funnits, kan olycksrisken betraktas som väldigt låg i förhållande till annan typ av
industriell verksamhet.
ANLÄGGNINGSFAS
Anläggningsfasen består till stor del av att anlägga vägar, internt elnät, uppställningsplatser och fundament. När detta är
genomfört monteras vindkraftverken upp på sin plats.
Den största risken för personskada under anläggningsfasen bedöms var olyckor i samband med det ökade antal transporter
som anläggandet av vindparken medför. Transporter kommer att ske enligt gällande föreskrifter och instruktioner från
transportstyrelsen och trafikverket, varför sannolikheten för olycka ändå bedöms som låg.
DRIFTFAS
Vindkraftverk är bevisligen väldigt driftsäkra och har få säkerhetsrisker. Ett väldigt litet antal vindkraftverk har förorsakat
incidenter eller personskador genom till exempel nedfallande delar, iskast, åsknedslag eller motorhaverier.
En arbetsplatsolycka som slutade med ett dödsfall har skett inom vindkraftsindustrin i Sverige, men en viss risk för
arbetsplatsolyckor finns inom alla typer av infrastrukturprojekt och vindkraftsetablering utgör inget undantagsfall.
Miljöprövningen ser dock endast på frågor kring allmänhetens säkerhet. Erfarenheter från befintliga anläggningar runt om i
världen visar att en tillgänglighet för allmänhet till vindkraftsområden inte innebär en kompromiss med säkerheten.
I kommande MKB kommer en utförligare risk- och säkerhetsanalys att presenteras.

13.5 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV KONSEKVENSER FÖR SÄKERHET OCH HÄLSA
Teknikutvecklingen har gjort stora framsteg i att minska ljudet från vindkraftverken som idag har ett mycket begränsat
maskinellt ljud och ytterligare bullerdämpande åtgärder kan göras ifall det skulle visa sig behövligt. Det kommer att säkerställas
att riktlinjer avseende buller och skuggning inte överskrids.
Det är överlag små säkerhetsrisker relaterade till en vindkraftsanläggning. Under anläggningsfasen är de förebyggande
åtgärderna kopplade till att upplysa och ev. avskärma delar av området för allmänheten så att det inte sker någon olycka. I det
senare driftskedet är det nedfallande is eller maskinhaveri som framför allt kan betraktas som en potentiell risk, men även dessa
risker är begränsade.
En preliminär bedömning är att projektets utformning med vidtagna anpassningsåtgärder är säker, och risken för negativa
konsekvenser är liten.
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14. ÖVRIGA INTRESSEN
Detta avsnitt kommer att behandla övriga intressen som inte redan har belysts under egen rubrik. Det gäller t.ex. intressen
såsom skogbruk, gruvor och täkter, kraftledningar, telekommunikation, försvarsmakten och luftfarten. Samrådsprocessen
förväntas ge mer information till detta avsnitt.

15. SAMMANSTÄLLNING AV ANPASSNINGSÅTGÄRDER
Under detta avsnitt kommer alla slutgiltiga anpassningsåtgärder att listas. I nuläget har endast ett fåtal anpassningsåtgärder
bestämts, vilket gör att sammanställningen redovisas först i kommande MKB.
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16. SAMHÄLLSEKONOMI
Etableringar av vindkraft ger ekonomiska fördelar såväl regionalt som lokalt. Dels skapas arbetstillfällen i samband med
byggnation, drift, underhåll och administration, dels uppstår indirekta effekter som gynnar det lokala näringslivet eftersom
konsumtionen av varor och tjänster på etableringsorten ökar.

16.1 SAMHÄLLSFÖRUTSÄTTNINGAR
REGIONALT
Befolkningsmängden i Jämtlands län har stadigt minskat sedan mitten på 1990-talet. Mellan åren 1994 och 2012 sjönk
befolkningen med 7,5 % (Ekonomifakta & SCB 2013) Jämtlands län är glest befolkat, hela 34,4 % av befolkningen bor på
landsbygden och antalet invånare per km2 är färre än 3 stycken. Över perioden 2000-2010 var flyttnettot negativt i samtliga
Jämtlands kommuner utom Östersund (Länsstyrelsen Jämtland, 2009).
Arbetslösheten i Jämtland har legat högre än riksgenomsnittet, men sjönk år 2011 lägre än riket procentuellt, se figur 15.2.
Sjukfrånvaron i Jämtland är högre (ca 3 %) än riket som helhet (ca 2 %).
Andelen invånare över 65 år är högre i Jämtland än riksgenomsnittet (Länsstyrelsen Jämtland, 2009). Jämtlands län har en
relativt liten andel utrikesfödda 6,6 procent mot 15,1 procent för Sverige som helhet (Länsstyrelsen Jämtland, 2013).
2011-02-18 skrev landshövdingen i Jämtlands Län ett öppet brev om befolkningssituationen, där hon konstaterade att man i
länet behöver anstränga sig mer för att attrahera unga män och kvinnor, samt öka invandingen för att klara
generationsväxlingen (Bohlin, B., 2011). ”För detta behövs ett attraktivt län för människor från alla länder” skriver hon.
Länsstyrelsen Jämtland deltar i ledningsgruppen för projektet Vindkraftcentrum (Länsstyrelsen Jämtland, 2012). Detta är ett
länsövergripande projekt med Strömsunds kommun som huvudman som syftar till att skapa sysselsättning och tillväxt i länet
utifrån de stora investeringar i vindkraft som planeras inom länen. Vindkraftcentrum deltar också i framtagandet av utbildningar
som efterfrågas i samband med byggande och drift av vindkraftparker. Vid mittuniversitetet i Östersund erbjuds flera olika
utbildningar inom elkraft.
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FIGUR 16.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING I JÄMTLANDS LÄN (EKONOMIFAKTA & SCB, 2013)
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FIGUR 16.2 ANDEL ARBETSLÖSA I JÄMTLANDS LÄN (EKONOMIFAKTA, 2011).

LOKALT
BRÄCKE KOMMUN
Bräcke kommun har vikande befolkningssiffror främst på rund av lågt födelsenetto samt ett negativt flyttnetto, främst i åldern 1524 år (Länsstyrelsen, 2009). 1970 fanns det 9 938 innevånare i kommunen och 2012 hade den siffran sjunkit till 6 655, en
minskning med ca 33 % över 40 år (SCB, 2013).
Offentlig verksamhet dominerar arbetsmarknaden i kommunen. De två största arbetsgivarna är Bräcke kommun och Jämtlands
läns landsting. Bräcke kommun har Jämtlands läns största arbetslöshet, 11,6 % (SCB, 2013).
RAGUNDA KOMMUN
Ragunda kommun är den befolkningsmässigt minsta kommunen i Jämtlands län (SCB, 2013). 1970 fanns det 8473 invånare i
kommunen och 2012 hade den siffran sjunkit till 5466, en minskning med 35 %. Likt Bräcke kommun beror den negativa
utvecklingen i huvudsak på lågt födelsenetto samt ett negativt flyttnetto (Länsstyrelsen, 2009). De största arbetsgivarna är
Ragunda kommun och Z-Lyften Produktion AB, som tillverkar bakgavellyftar till lastbilar.

16.2 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV SAMHÄLLSPÅVERKAN
ANLÄGGNINGSFAS
En studie gällande skapade arbetstillfällen har genomförts i samband med uppförandet av Havsnäs vindkraftpark om 48 verk i
Strömsunds kommun (Energimyndigheten, 2009). Genom att undersöka samtliga aktörer och samtliga genomförda
arbetsmoment som krävts vid byggnationen vindkraftparken har det funnits ett underlag för att beräkna antalet årsarbeten som
krävts. Detta resulterade i ett prognosverktyg som kan användas för att beräkna antalet arbetstillfällen som en vindkraftpark
kan ge upphov till. Vid skapandet av prognosverktyget har man antagit att vissa arbetsmoment ökar linjärt med ökande antal
vindkraftverk, medan andra arbetsmoment inte genererar fler arbetstillfällen beroende på parkens storlek. Föreliggande projekt
beräknas bli betydligt större än Havsnäs. Det går att hävda att det finns vissa storskalfördelar med att bygga många verk, men
å andra sidan kan storskaligheten också leda till ett mer komplex byggprojekt varför den bästa uppskattningen har bedömts
vara den som framkommer vid användandet av prognosverktyget.
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Beräknat på en utbyggnad av alla verk i exempellayouten, 176 stycken, skulle det leda till totalt drygt 3700 årsarbeten3 under
bygg- och projekteringsfasen fördelade enligt tabell 15.1 (Energimyndigheten, 2011). Det bör understrykas att beräkningen är
baserad på de förhållanden som rådde i Havsnäs, siffrorna går därför inte helt att applicera på andra vindparker, med andra
typer av markförhållanden, vindkraftverk, fundament. Siffran ger dock en fingervisning om hur många arbetstillfällen som kan
komma att genereras.
TABELL 16.1 ÅRSARBETEN UNDER BYGG- OCH PROJEKTERINGSFAS

ARBETSMOMENT
FÖRPROJEKTERING
LEDNING, STYRNING
BYGG & ANLÄGGNING
INFRASTRUKTURA
TEKNIKBYGGNAD
MOTTAGNINGSSTATIONB
TRANSFORMATORB
VINDKRAFTVERK
ANPASSNING ELNÄT
KOMMUNIKATION
ÖVRIGT
TOTALT
A
B

ANTAL VERK
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176

Baseras på ett antagande om 33 kV,
Baseras på ett antagande om 220/33 kV

ÅRSARBETEN
183
601
374
246
257
84
44
1668
88
88
84
3718

KOMMENTAR
Vindmätning, MKB
Design, kvalitet
Vägar, fundament, servicebyggnad
Markläggning kabel, friledning
Turbinbrytare, ställverk, mätning/övervakningssystem
Ställverk, kontrollrumsbyggnation, installation transformator
Tillverkning, transport, installation
Tillverkning, transport, montering, driftstagning
Elnätsanslutning
Bredband
Direkt arbete under byggfas

DRIFTSFAS
Vid Havsnäs vindkraftpark har man följt upp behovet av personal under de två första åren som parken varit i drift. Resultatet har
sammanställts på årsbasis. Uppföljningen av Havsnässtudien visar att det har behövs 18,5 heltidstjänster för att klara löpande
service, drift och underhåll av vindkraftverken, ägarservice för skötsel av vindkraftparken, byggnader, underhåll av vägnät och
elnät samt multiplikatoreffekt (Strömsunds kommun, 2013). Detta motsvarar 0,38 underhållstjänster per vindkraftverk och
nästan 0,2 tjänster per MW. Totalt behöver Havsnäs vindkraftpark för enbart servicen av vindkraftverken 11 heltidsanställda
vindkrafttekniker.
Uppföljningen av Havsnässtudien har också tagit hänsyn till lokal, nationell och internationell arbetskraft. Totalt sysselsätter
Havsnäs vindpark 12,15 lokalt heltidsanställda, exkl. multiplikatoreffekt.
För att få en uppfattning om hur många arbetstillfällen etableringen vid Björnsjöbodarna skulle kunna generera, har bolaget låtit
räkna om siffrorna från Havsnäs baserat på 176 vindkraftverk. Resultatet som visas i tabell 15.2 ska dock ses om en
uppskattning. Då vindparken vid Björnsjöbodarna beräknas bli betydligt större än etableringen vid Havsnäs är det troligt att
stordriftsfördelar kommer att kunna dras, vilket i praktiken gör antalet arbetstillfällen något färre.

3

Utgångspunkten är att vindkraftverken inledningsvis transporteras via båt varefter den avslutande delen sker med lastbilar. Beräkningen utgår från att
gravitaionsfundament används. Föreliggande projekt kan komma att innehålla en variation av gravitationsfundament och bergsfundament, vilket gör siffran osäker.
58

TABELL 16.2 ÅRSARBETEN UNDER DRIFTSFAS

ARBETEN
VINDKRAFTSTEKNIKER
SPECIALISTER
ÄGARSERVICEA
ELNÄT
VÄGHÅLLNING
KÖP AV ANDRA TJÄNSTERB
SUMMA
A
B

LOKALT
30,4
8,4
0,9
1,1
3,7
44,5

NATIONELL
0,7

INTERNATIONELL
0,7
0,4

4,4
0,9

6

1,1

MULTIPLIKATOR
9,4
0,2
4
0,55
0,3
1,1
15,6

TOTALT
40,5
0,9
17,2
2,4
1,4
4,8
67,2

Ägarservice avser tekniker och tillsynspersonal anställda av ägarna.
Köp av andra tjänster kan vara t e x reparationer av fordon och maskiner.

16.3 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
Av statistiken framgår problem med en åldrande befolkning, arbetslöshet, svaga integrationsresultat, och utflyttning från länets
mindre kommuner. Om Jämtlands befolkning ska öka, och locka unga människor samt invandrare krävs ett modernt arbetsliv,
kompetent arbetskraft samt funktionell och anpassad service. Att därtill tillvarata de möjligheter en stor vindkraftsetablering ger
för tillverknings- och serviceföretag är exempel på sätt att vända de negativa trenderna för Jämtlands befolkningsutveckling.
För att visa på de preliminära konsekvenser för samhällsekonomin som detta projekt kan få har utgångspunkten varit
beräkningar från Vindparken Havsnäs i Strömsunds kommun. Det är svårt att utifrån underlaget dra riktiga slutsatser, då
förutsättningarna för varje enskilt projekt skiljer sig åt. Med detta i åtanke kan sägas att etableringen vid Björnsjöbodarna skulle
kunna generera ca 3700 årsarbeten under anläggningsfas, och ca 67 årsarbeten under drift.
En uppskattning om vad detta skulle kunna generera i skatteintäkter för kommun, landsting och stat kommer att presenteras i
kommande MKB.
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17. LUFT OCH KLIMAT
Effekterna till följd av utsläppsreducering bestäms mycket av vindförhållandena på lokaliseringen och anläggningens storlek.
Projektområdet bedöms vara ett mycket lämpligt område för att så effektivt som möjligt ta tillvara energi genom vindkraftverk.
Etableringen har kapacitet att leverera mycket förnybar energi per verk i förhållande till andra mindre lämpliga
vindbruksområden. Vindparkens påverkan på luft och klimat kommer vidare att visas i kommande MKB.

18. UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Vid en eventuell tillståndsgivning till vindkraftsetableringen kommer ett kontrollprogram att upprättas. Detta kontrollprogram
kommer att vara uppdelat i kontroll under anläggningsfas, respektive kontroll under driftfas. Syftet med kontrollprogrammet är
att kontrollera att etableringen drivs i enlighet med tillståndsansökan och är ytterligare ett led i att upprätta och driva vindparken
så säkert som möjligt för både miljö och människor. I kommande MKB beskrivs viktiga frågor för projektet att följa upp, t.ex. hur
man säkerställer att riktvärden gällande buller från vindkraftverk kan innehållas.

19. JÄMFÖRELSE MOT UPPSATTA MILJÖMÅL
Miljöarbetet i Sverige kan sammanfattas i de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen har satt upp. Miljökvalitetsmålens
syfte är att ange en riktning i miljöarbetet dit Sverige ska sträva för att miljöproblematiken inte ska behöva föras över på nästa
generation. I kommande MKB kommer vindparkens påverkan på miljömål, såväl nationellt som regionalt och lokalt, att
redovisas.

20. MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalkens 5 kapitel och vars efterlevnad är en aspekt som ingår i
prövningen av ett projekts tillåtlighet och villkor. Vindkraftsetableringens eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna kommer
att redovisas i kommande MKB.
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