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NATURVÅRDSVERKET
Rapport Val av plats för vindkraftsetableringar

Förord
I denna rapport utvecklas idéer och förslag på hur processen och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalken (MB) för vindkraftsanläggningar kan kompletteras. Genom mer ingående studier och analyser av alternativa lägen samt fördjupad
dialog och samråd med berörda, erhålls ett utförligare underlag för val av plats. Studier av
alternativa platser är ofta bristfälliga och det saknas ofta stöd i lokaliseringsfrågan i kommunens översiktsplan. Därför kan valet av plats behöva analyseras bättre. Rapporten är
inriktad på MKB enligt MB:s regler, men det föreslagna arbetssättet innebär också att
MKB-handlingarna kan användas som underlag för bygglovsprövning eller detaljplanearbete enligt PBL. I projektet illustreras också hur en utökad samordning mellan PBL:s och
MB:s tillståndsprövning kan ske.
Valet av lämpliga platser för en vindkraftsutbyggnad inom ett visst geografiskt område
samt omfattningen av utbyggnaden, kan innebära svåra överväganden hos kommun och
länsstyrelse. Stöd för detta kan saknas i översiktsplan, i länsövergripande vindkraftspolicy
eller att det ligger utanför områden för riksintresse . Genom att utöka MKB enligt MB med
en översiktlig plananalys kan således tillståndsprövningen i sin helhet (både enligt MB och
PBL) underlättas och förbättras.
Rapporten visar på arbetsmetodens möjligheter, men också dess begränsningar.
Metoden skall ses som en komplettering till hur de lagstadgade samrådprocesserna och
studierna av alternativa lokaliseringar/val av plats hittills har genomförts. Det bör dock
betonas att det inte är något krav på att verksamhetsutövare måste följa arbetsmetoden, de
formella kraven framgår av lagstiftningen med tillhörande förordningar och allmänna råd.
Arbetsmetoden har utvecklats och testats i fjällmiljö, men bedöms vara tillämpbar även i
andra områden. Rapporten bedöms i första hand vara av intresse för vindkraftsexploatörer
och de som upprättar MKB, men också kommuner och länsstyrelser.
Denna rapport har utarbetats av Ulf Alexandersson Arkitekt- och utredningskontor AB med
Ark SAR Ulf Alexandersson som projektledare. Frösön 2004
Till projektet har knutits en referensgrupp bestående av
Agneta Sallhed-Canneroth, länsstyrelsen i Skåne län
Gunnar Lindén, länsstyrelsen i Västerbottens län, Anne Dahlgren, Strömsunds kommun
Inger Alness, Naturvårdsverket, Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Alexandra Norén, Naturvårdsverket, Henrik Lindström, Naturvårdsverket
Författaren är ensam ansvarig för rapportens innehåll.
Naturvårdsverket i oktober 2005
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Sammanfattning
I detta metodutvecklingsprojekt utvecklas idéer och förslag på hur processen och innehållet
i MKB enligt MB för vindkraftanläggningar kan förbättras. Projektet syftar till att analysera brister och problem i MKB:s hantering av alternativa lägen/platser samt föreslå generellt
användbara förslag till förbättringar för att komma till rätta med dessa brister. I projektet
föreslås en arbetsmetod som förbättrar studier och analyser av alternativa lägen samt fördjupar dialog och samråd med berörda. Förslagen är inriktade på MKB enligt MB:s regler,
men det föreslagna arbetssättet innebär också att underlaget kan användas för bygglovprövning eller detaljplanearbete enligt PBL. I projektet illustreras också hur en utökad
samordning mellan PBL:s och MB:s tillståndsprövning kan ske.
Den föreslagna metoden, där också handläggningsordning mm redovisas, följer huvudsakligen MB:s regler och hör formellt inte samman med framtagandet av kommunens översiktsplan eller en MKB tillhörande detaljplan enligt PBL. Däremot kan den föreslagna
arbetsmetoden leda till att kommunen får ett bättre beslutsunderlag för sin prövning av
bygglov eller vid upprättande av detaljplan eller väljer att nyttja det som kommer fram i
arbetsprocessen som underlag för en översyn av sin översiktsplan.
Ett tidigt utkast till den föreslagna arbetsmodellen tillämpas för närvarande i ett område i
Jämtlands län. Erfarenheterna därifrån redovisas i slutet av rapporten.
Lagstiftningen med tillhörande föreskrifter och allmänna råd innehåller inga krav som
motsvarar den föreslagna arbetsmetoden, men den strider å andra sidan inte mot lagstiftningen. Metoden skall ses som en komplettering till hur de lagstadgade samrådprocesserna
och studierna av alternativa lokaliseringar/val av plats hittills har genomförts. I de fall där
kommunens översiktsplan eller andra dokument ej ger erforderligt stöd för ställningstaganden om en utbyggnad av vindkraft är lämplig/möjlig, t ex i fråga om landskapsbildspåverkan, effekter på annan verksamhet såsom t ex turism, kan arbetsmetoden dessutom tillföra
ett nödvändigt beslutsunderlag. Det bör dock betonas att det inte är något krav på att verksamhetsutövare måste följa arbetsmetoden, de formella kraven framgår av lagstiftningen
med tillhörande förordningar och allmänna råd. Metoden ökar allmänhetens möjlighet att
medverka i processen innan beslutsfattare (politiker eller tjänstemän genom delegation) tar
de formella besluten enligt lagstiftningen
Projektets och skriftens målgrupp är verksamhetsutövare, exploatörer och konsulter inom
vindkraftsområdet, samt prövningsmyndigheterna inom MB och PBL området (kommuner,
länsstyrelser, miljöprövningsdelegationer, miljödomstolar, regering).
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1 Inledning
En utbyggnad av vindkraften kan bidra till en hållbar samhällsutveckling då vindkraften är
både förnybar, utsläppsfri och inhemsk energikälla. Samtidigt är vindkraftverken stora och
påverkar landskapet visuellt, även på stora avstånd. De kan också medföra en påtaglig
påverkan på natur-, kultur- och friluftsvärden samt miljön i övrigt. En utbyggnad kan å
andra sidan, rätt genomförd, bidra till att skapa sysselsättning på landsbygden.
Uppförande av vindkraftverk kräver alltid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken (MB)
och alltid bygglov, plan- och bygglagen (PBL).
Beslut om tillstånd enligt MB skall grundas på en beskrivning och analys av beslutens
konsekvenser för människors hälsa och för miljön. Byggande av vindkraftverk omfattas av
kap 9 MB. Detta innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall upprättas
vid ansökan om tillstånd enligt MB för anläggningar större än 1 MW. Enstaka verk mindre
än 1 MW kan anmälas utan ett formellt MKB-krav. Förfarandet vid upprättande av MKB
och kraven på dessa behandlas i 6 kap MB.
Det är verksamhetsutövaren som har det fulla ansvaret för genomförande och kostnader för
att ta fram MKB:n enligt MB. Utövaren skall också genomföra de samråd lagen föreskriver.
Vid ansökan om bygglov skall det enligt 8 kap PBL till ansökan fogas de ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt som behövs för prövningen. Det kan också bli aktuellt att
upprätta en detaljplan. Vid betydande påverkan på miljön skall dessutom en särskild MKB
enligt PBL fogas till detaljplanen. Kraven på MKB enligt PBL och MB ser olika ut. Innehållet och förfarandereglerna för en MKB enligt MB är betydligt mer omfattande och preciserade än enligt PBL. Vid prövning av tillstånd eller anmälan enligt MB skall hänsynsreglerna i 2 kap MB beaktas. Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB skall beaktas
både vid prövning av tillstånd eller anmälan enligt MB, vid prövningen av bygglov samt
vid upprättande av detaljplan enligt PBL.
Prövningen av tillstånd enligt MB och bygglov enligt PBL sker således mot samma hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kap MB, vilket bör möjliggöra ett visst mått av samordning avseende både handlingar och förfarande. Analyser och bedömning av påverkan på
andra intressen, studier av alternativa lägen samt det slutgiltiga valet av plats kan göras
samordnat och användas för bägge prövningarna.
Behovet av analyser och studier av alternativa lägen är i hög grad beroende på om frågan
om vindkraftslokaliseringar har behandlats ingående i kommunens översiktsplan eller inte.
Finns stöd för lokaliseringen i en väl genomarbetad och av kommunen antagen översiktsplan innebär det att prövningen mot hushållningsbestämmelserna i MB och andra allmänna
intressen redan har genomförts i samråd med kommuninvånare, andra berörda, organisationer och statliga myndigheter via länsstyrelsen. Detta kan då användas som underlag vid
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prövningen enligt MB genom att fogas till MKB:n. Redovisningar och bedömningar av
alternativa platser kan vara gjorda i översiktsplanen, men det utesluter inte att kompletteringar eller fördjupningar kan behöva göras för att uppfylla MB:s krav på redovisning av
alternativa platser. Utan ett bra stöd i översiktsplanen måste lokaliseringsfrågan noga utredas i tillstånds- och bygglovprövningen enligt MB resp. PBL
Översiktsplanen har en särskild uppgift i den kunskapsförsörjning som krävs för att hushållningsbestämmelserna skall kunna tillämpas. Enligt miljöbalkskommitténs delbetänkande SOU 2002:50 är översiktsplanens tyngd som beslutsunderlag beroende av flera faktorer,
bl. a. dess aktualitet, hur omsorgsfullt olika frågor behandlats samt graden av samstämmighet mellan dem som deltagit i processen. Därför kan det vid sidan om översiktsplanen alltid
bli aktuellt med annat beslutsunderlag vid prövning om en vindkraftsetablering är förenlig
med 3 och 4 kap MB. Bygglov- och tillståndsprövning enligt PBL resp. MB innebär enligt
miljöbalkskommittén att det är oundvikligt med en dubbelprövning. Kommittén påpekar
dock att olägenheterna med en dubbelprövning naturligtvis bör undvikas så långt det är
möjligt.
Att utarbeta väl genomarbetade översiktsplaner som ger ett fullödigt stöd vid prövning av
vindkraftsetableringar kan vara svårt att uppnå i små resurssvaga kommuner. Där kan en
väl genomarbetad MKB enligt MB i viss mån ersätta översiktsplanen och användas som
underlag för prövningen enligt båda lagstiftningarna. Det förutsätter dock väl genomarbetade studier av alternativa platser för lokalisering av vindkraftverk samt att beskrivningar
och analyser genomförs inom ett tillräckligt stort geografiskt område. Detta förfarande kan
inte ersätta översiktsplanen och ger inte samma formella beslutsunderlag och vägledning
för efterföljande beslut som en av kommunfullmäktige antagen översiktsplan. Förfarandet
bör dock kunna tillämpas i områden som inte berörs av alltför många tunga allmänna intressen som skall vägas mot en vindkraftsutbyggnad.
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2 Lagstiftning och föreskrifter
Syftet med en MKB är att identifiera, beskriva och ge underlag för en samlad bedömning
av en planerad verksamhets direkta och indirekta effekter på människor, djur, växter, mark,
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö samt hushållningen med mark och vatten och
annan resurshushållning.
En MKB ska enligt 6 kap 7 § MB innehålla
-

-

en beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning
och omfattning,
de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas,
nödvändiga uppgifter för att visa och bedöma verksamhetens eller åtgärdens
inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten
samt andra resurser (bl a. nuvarande förhållanden jämfört med kommande),
en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga,
en redovisning av alternativa utformningar av verksamheten eller åtgärden,
motivering varför ett visst alternativ har valts,
en beskrivning av konsekvenser av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd - nollalternativet samt
en icke teknisk sammanfattning av ovanstående uppgifter.

I Naturvårdsverkets allmänna råd om miljökonsekvensbeskrivningar (NFS 2001:9) anges
råd om förfarandet samt vad de olika skedena i utarbetandet av en MKB bör innehålla.
Nedan redovisas några viktiga utdrag:
Definition på MKB:
Ett dokument särskilt avsett att utgöra beslutsunderlag och vars innehåll är grundat på en process där verksamhetsutövaren inhämtar, utvecklar, förmedlar och tillvaratar kunskap om hur
verksamheten eller åtgärden inverkar på människors hälsa och miljön i den mening begreppet
används i 1 kap. 1 § miljöbalken.

Följande anges angående det tidiga samrådet :
För att kunna identifiera enskilda som kan antas bli särskilt berörda och för att kunna lämna nödvändig information, bör planeringen för den tänkta verksamheten eller åtgärden vara så långt
gången, att det finns en eller flera tänkbara platser eller områden för lokalisering.
Verksamhetsutövaren bör inför och under samrådet aktivt söka alternativ i fråga om lokalisering,
utformning och omfattning av den planerade verksamheten eller åtgärden och inhämta kunskap
om den miljöpåverkan som den kan antas medföra.

Följande anges angående det utökade samrådet :
Det utökade samrådet bör ses som ett aktivt utbyte av kunskap, synpunkter och information mellan verksamhetsutövaren och berörda myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer.
Den kunskap som tillförs och de synpunkter som framkommer under samrådet bör påverka
verksamhetsutövarens planering och utveckling av den aktuella verksamheten eller åtgärden
och ge underlag för den slutliga utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen. I utbytet ingår
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särskilt att inhämta underlag för bedömning av och att bedöma den planerade verksamhetens eller åtgärdens miljökonsekvenser.

Utöver vad som specifikt anges i MB bör en MKB enligt de allmänna råden också innehålla:
De förslag till alternativa lägen och utformningar som framkommit under samråden eller som på
annat sätt varit aktualiserade, men som avförts inför upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen samt verksamhetsutövarens bevekelsegrunder till varför alternativen avförts.

Både i lagtexten och i de allmänna råden betonas således betydelsen av själva processen
som leder fram till den slutgiltiga MKB:n samt att, där det är möjligt, alternativa platser
redovisas och varför andra alternativ avförts.
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3 Analys av brister/problem i en MKB
Vid lokalisering av vindkraftanläggningar är som regel flera alternativa placeringar möjliga, framför allt vid beaktande av ett större geografiskt område. Då vindkraftverk som tidigare påpekats är höga byggnadsverk med visuell påverkan på stora avstånd, innebär det att
påverkan på andra intressen (främst landskapsbilden) bör analyseras inom relativt stora
geografiska områden. Det beror naturligtvis på hur terräng och landskap ser ut, men både i
öppna slättlandskap, kustområden och bergkulle/fjällområden syns vindkraftverken vida
omkring. Hittillsvarande erfarenheter tyder också på att den visuella påverkan kanske är
allra störst i starkt kuperad terräng där verken placeras i höga lägen. Här kan vindkraftverk
synas tydligt på flera mils avstånd.
Vad gäller redovisningar av alternativa platser för vindkraftlokaliseringar samt motiven till
varför ett visst alternativ har valts, finns uppenbara brister i många MKB. Det blir särskilt
tydligt där stöd för ställningstagande och bedömning saknas i kommunens översiktsplan.
MKB:na är som regel allt för inriktade på att motivera och förstärka argumenten för ett
enda alternativt läge i stället för att mer förutsättningslöst väga och konsekvensbedöma
flera alternativa lägen mot varandra. I många fall ligger också de medtagna alternativa
platserna relativt nära huvudalternativet, vilket får till följd att en mer förutsättningslös
analys av möjliga platser inom en bygd eller ett naturlig avgränsat landskapsparti blir ofullständig.
En samlad analys inom ett större område är ofta nödvändig för att kunna analysera och
bedöma påverkan på andra allmänna intressen som t ex landskapsbild, natur- och kulturmiljöer, turism och friluftsliv, bebyggelse samt rennäring. Särskilt viktigt är bedömningen
av påverkan på riksintressena enligt 3 och 4 kap MB. Dessa bedömningar behöver göras
både då de aktuella lokaliseringsalternativen ligger inom, intill och i zonen kring riksintressena. Metodstudien ”Vindkraft i översiktsplanering för fjällområden, exemplet Härjedalen,
Statens Energimyndighet m fl. 2002” visar att en etablering utanför ett riksintresse kan
medföra påtaglig påverkan på detta, även på många kilometers avstånd. De nyligen avslutade metodstudierna om vindkraften i översiktsplaneringen som bedrivits i Svalöv, Tanum
och Härjedalens kommuner visar också på behovet av särskilda analyser och värdepreciseringar som underlag för bedömning av påverkan på områden som omfattas av kap 4 i MB.
De omfattar ibland mycket stora områden där tyngden av riksintresset kan variera avsevärt
inom olika delområden.
I tillståndsprocessen enl. miljöbalken, men även i prövningen av bygglov eller planläggning enligt PBL, kommer ofta berörda invånare in alltför sent och i en passiv roll, vilket
kan skapa acceptansproblem. Det vanligtvis tillämpade arbetssättet med fokus på en bestämd plats inbjuder inte hellre till ett aktivt deltagande från berörda och boende i det aktuella området. Ett engagerat deltagande förutsätter som regel att man upplever sig ha möjligheter till dialog och påverkan och att det finns fler än ett alternativ att diskutera.
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En mer allsidig bedömning av tänkbara lokaliseringar, där berörda medverkar från början i
processen, ökar sannolikt även förståelsen av det övergripande energiomställningsarbetet.

3.1 Möjliga förbättringar
Ovanstående innebär att genomförda MKB-processer inte alltid svarar upp mot lagstiftarens intentioner angående innehåll och förfarande, vilket kan leda till att valet av bästa plats
inte blir analyserat på ett tillfredställande sätt med beaktande av alla andra intressen.
Behovet av en mer allsidig och geografiskt omfattande analys är särskilt betydelsefull vid
etablering av vindkraftanläggningar, då de ofta har en mycket stor omgivningspåverkan,
främst på landskapsbilden, men även på andra allmänna intressen där landskapet med sina
natur- och kulturvärden ofta tillsammans bildar den bevarandevärda miljön.
Genom att analysera ett större område med flera alternativa platser, ökas förutsättningarna
att finna den lokalisering som sammantaget innebär minst påverkan på andra intressen. En
bredare och mer systematisk genomgång av alternativa lägen skapar också bättre förutsättningar för en sammanhållen resurshushållning och bedömning av huruvida den planerade
verksamheten innebär påtaglig påverkan eller skada på riksintressena enligt 3 och 4 kap
MB eller regionala/lokala intressen.
Genomförs dessutom analysen av alternativa platser och MKB processen med ett aktivt
deltagande av representanter från berörda bygder, fördjupas samrådet till ett aktivt utbyte
av kunskap, synpunkter och information mellan verksamhetsutövaren och berörda myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer, helt i linje med Naturvårdsverkets allmänna råd.
Arbetsmetoden får därmed inslag som liknar en översiktlig planeringsprocess till omfattning och förfarande och resulterar i en MKB som bör kunna tjäna som underlag för både
tillståndsprövningen enligt miljöbalken och bygglovprövningen enligt plan- och bygglagen.
Landskapets betydelse och behovet av hänsynstagande har särskilt betonats i den Europeiska Landskapskonventionen som lades fram av Europarådet år 2000. Utdraget nedan från
konventionens inledning, mål och åtaganden tydliggör behovet av en bredare och noggrannare analys av påverkan på landskapsbild som underlag för prövningar om ändrad markanvändning.
”Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention,
som konstaterar att landskapet spelar en viktig roll av allmänt intresse på det kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala planet, och utgör en resurs som är gynnsam för ekonomisk
verksamhet och att skydd, förvaltning och planering av landskap kan bidra till att skapa arbetstillfällen,
som är medvetna om att landskapet bidrar till att skapa lokala kulturer och att det är en grundläggande beståndsdel i det europeiska natur- och kulturarvet, som bidrar till människornas välbefinnande och till att stärka den europeiska identiteten,
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som erkänner att landskapet är en viktig del av människornas livskvalitet överallt: i stadsområden och på landsbygden, i såväl vanvårdade områden som områden med hög kvalitet, såväl
vardagliga områden som områden som anses vara särskilt vackra,
som konstaterar att utvecklingen av produktionsteknikerna inom jordbruk, skogsbruk, industri
och gruvdrift samt inom regional planering, stadsplanering, transport, infrastruktur, turism och fritidsliv samt, mer generellt, förändringar i världsekonomin i många fall påskyndar omvandlingen
av landskapen,
som önskar uppfylla allmänhetens önskan att kunna glädja sig åt landskap med hög kvalitet och
att spela en aktiv roll i utvecklingen av landskapen,
som tror att landskapet är en viktig beståndsdel i det enskilda och sociala välbefinnandet och att
skydd, förvaltning och planering av landskap medför rättigheter och skyldigheter för alla,
har kommit överens om följande:
-------Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap samt att organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor.
-------Varje part förbinder sig
att i lag erkänna landskapet som en väsentlig beståndsdel i människornas omgivningar, ett uttryck för mångfalden i deras gemensamma kultur- och naturarv samt en grund för deras identitet,
att fastlägga och genomföra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, förvaltning och planering
av landskap genom att vidta de särskilda åtgärder som anges i artikel 6,
att införa förfaranden för medverkan från allmänheten, lokala och regionala myndigheter och
andra parter med intresse för att utforma och genomföra den landskapspolitik som anges i punkt
b ovan,
att integrera landskap i sin regional- och stadsplaneringspolitik och i sin politik inom kultur, miljö,
jordbruk, ekonomi och på det sociala området samt i alla andra politikområden som kan ha direkt
eller indirekt inverkan på landskap.

I referens- och litteraturlistan återfinns flera skrifter mm som kan ge vägledning och hjälp
vid landskapsanalys.
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4 Arbetsmetodens möjligheter och
begränsningar
Det i projektet föreslagna förfarandet kan inte ersätta översiktsplanen och ger inte samma
formella beslutsunderlag och vägledning för efterföljande beslut som en av kommunfullmäktige antagen översiktsplan. Förfarandet bör dock kunna tillämpas i områden som inte
berörs av alltför många tunga allmänna intressen som ska vägas mot en vindkraftutbyggnad
och där kommunens översiktsplan inte behandlar vindkraftsfrågorna. Likaså kan metoden
tillämpas i områden där kommunen och bygden vill pröva möjligheterna till en vindkraftsutbyggnad, men översyn av översiktsplanen dröjer p g a resursskäl eller andra planprioriteringar. Där kan en eller flera exploatörer efter samråd med kommunen, länsstyrelsen och
bygden, ikläda sig kostnadsansvaret för att i MKB:n tillföra en översiktlig plananalys som
medför att de prövande myndigheterna lättare kan ta ställning till en utbyggnad. Arbetsmetoden är sannolikt lättare att tillämpa då endast en exploatör är aktuell, men kan med visst
samarbete även genomföras då flera exploatörer är intresserade av en utbyggnad inom
samma geografiska område. Det finns som tidigare nämnts inget krav på att en verksamhetsutövare måste följa den föreslagna arbetsmetoden. Metoden skall ses som en möjlighet
där en exploatör i vissa situationer kan vinna tid genom att investera i en mer omfattande
utredningsinsats tidigt i processen. En bredare analys av påverkan på andra intressen ger ett
bättre beslutsunderlag som kan underlätta ställningstaganden om vindkraft. Metoden förutsätter troligen också att det är fråga om en betydande utbyggnad som motiverar extra utredningar och insatser. Därutöver kan en översiktlig plananalys inom ramen för MKBarbetet också under processen slussas in i ett påbörjat översiktsplanearbete.
Arbetsmetoden innebär ingen egentlig förenkling av MKB processen för miljöbalksärendet.
Denna är i detalj reglerad och måste följa de formella kraven i lag och förordningar. Metoden kan dock engagera invånarna i berörd bygd och ge en MKB som behandlar valet av
plats på ett mer genomarbetat sätt. Vinsten torde i första hand vara att sökanden genom att
göra en mer ambitiös MKB, också får ett underlag som underlättar för kommunen att ta
ställning till en eventuell utbyggnad. Valet av lämpliga platser för en vindkraftsutbyggnad
inom ett visst geografiskt område samt omfattningen av utbyggnaden, kan innebära svåra
överväganden hos kommunen då stöd saknas i översiktsplanen. Genom att utöka MKB:n
enligt MB med en översiktlig plananalys kan således tillståndsprövningen i sin helhet (både
enligt MB och PBL) underlättas och förkortas. Den utökade plananalysen kan givetvis
göras helt skilt från MB processen och ses som ett underlag för PBL prövningen, men det
borde dock vara både ekonomiskt och tidsmässigt motiverat att så långt möjligt samordna
erforderliga handlingar och förfarande.
Det är också viktigt att påpeka att arbetsmetodens plananalys inte binder upp kommun eller
länsstyrelse och inte kan tolkas som en garanti för utbyggnad eller ett bindande förhandsbesked. Övergripande ställningstaganden som t ex länsvis vindkraftpolicy har givetvis
också en avgörande betydelse för myndigheters ställningstaganden.
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Arbetssättet torde i första hand vara lämpligt i områden där påverkan på och analysen av
landskapsbilden har stor betydelse, som t ex de stora områdena som omfattas av kap 4:2
MB (riksintresseområden för turism och friluftsliv), men också andra områden där landskapsbilden ofta i samverkan med natur och kultur utgör viktiga värden. Där kan alternativa lokaliseringar innebära stora skillnader i påverkan på landskapsbilden och riksintressevärdena. Här kan det också vara betydelsefullt att bedöma hur mycket området tål i sin
helhet m h t de samlade värdena. Ett geografiskt område kan tåla vindkraft, men det klarar
bara av att hysa ett begränsat antal verk, t.ex. på grund av landskapsbilden eller begränsningar i nätkapaciteten. Då är en noggrann beskrivning av alternativa lokaliseringar och
valet av plats/platser särskilt relevant och den föreslagna arbetsmetoden ett bra sätt att
genomföra analys och val.
Inom områden med bevarandevärda natur- och kulturmiljöer samt rekreationsområden
utgör dessa värden tillsammans med landskapsbilden ofta förutsättningen för en turism,
som på många platser kan vara så betydelsefull att den skapar huvuddelen av de lokala
arbetstillfällena.
Inom de ovan nämnda områdena blir analysen av påverkan på landskapsbilden särskilt
betydelsefull och kan vara nödvändig för att överhuvudtaget kunna bedöma om t ex ett
riksintresse blir påtagligt påverkat eller ej. Finns inte en sådan analys genomförd i kommunens översiktsplan måste den göras i MKB arbetet. Annars uppfylls inte syftet med en
MKB.
Genom lokalt deltagande medför den föreslagna arbetsprocessen god lokal förankring och
en systematisk genomgång av hur en utbyggnad påverkar andra allmänna intressen, såväl
riksintressen som andra mer lokala intressen och verksamheter. Metoden kan ses som ett
sätt att ”plantera in” utbyggnadsplaner hos lokalbefolkningen och få till stånd en dialog om
för- och nackdelar. Metoden förutsätter att de som bor i berörda bygder finner arbetssättet
trovärdigt och är beredda att aktivt delta i arbetet med att analysera olika utbyggnadsalternativ samt ange de lämpligaste platserna för en utbyggnad med beaktande av andra allmänna och enskilda intressen och en helhetsbedömning. Man kan dock aldrig förvänta sig att
en hel bygd kommer att vara enig i sitt ställningstagande, erfarenheterna visar att det alltid
finns några som inte anser det lämpligt med en vindkraftsutbyggnad.
Inom områden som kan tåla flera vindkraftsanläggningar, är redovisning av andra alternativ inte lika relevant. På varje enskild plats bör man då göra bedömningen om vindkraft är
den markanvändning som platsen är mest lämpad för. Om så är fallet bör man kunna använda platsen för vindkraft oavsett om det finns någon plats som är ännu mer lämpad. Där
kan t ex markägaren anse att platsen inte är tillgänglig för utbyggnad. Dock måste MB:s
allmänna hänsynsregler alltid beaktas liksom grundkravet på redovisning av alternativa
platser.
Förutom alternativa lokaliseringar bör också alternativa utformningar studeras. Även då är
den föreslagna arbetsmetoden av intresse. Det kan vara viktigt att involvera lokalbefolkningen i antalet verk, storlek på verken, färgsättning, verkens placering i förhållande till

15

NATURVÅRDSVERKET
Rapport Val av plats för vindkraftsetableringar

varandra mm. Lokala grupper kan givetvis även diskutera flera ansökningar i ett närområde
i ett sammanvägt perspektiv. Då kan man gemensamt komma fram till vilka (om någon) av
ansökningarna som bör bli av. Lokala organisationer får också ansökan för formellt yttrande enligt miljöbalkens regler.
Till sist bör betonas att arbetsmetoden hög grad är beroende av förmågan att erhålla en
trovärdig produkt där bedömningar görs på ett neutralt och sakkunnigt sätt samt att arbetsprocessen och dess resultat är bra förankrat hos invånarna i berört område.
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5 Arbetsmetoden i förhållande till
miljöbalkens förfaranderegler
Miljöbalken innehåller tydliga regler för när och hur samråd ska genomföras med myndigheter, berörda, allmänheten m fl. Enligt kap 6:4 MB skall alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken tidigt samråda med
länsstyrelsen, sk ”tidigt samråd”. De skall även samråda med enskilda som kan antas bli
särskilt berörda och göra det i god tid och i behövlig omfattning innan de gör en ansökan
om tillstånd och upprättar den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt kap 6:1. Före
samrådet skall den som avser att bedriva verksamheten till länsstyrelsen och enskilda som
särskilt berörs lämna uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning
och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
Detta innebär att om MKB-arbetet avser omfatta ett större geografiskt område med flera
alternativa lokaliseringar, kan kretsen av särskilt berörda bli omfattande. Det föreslagna
arbetssättet innebär dock flera samråd och möjlighet till dialog och fördjupning under arbetets gång, vilket borde innebära att den inledande informationen kan vara av översiktlig
karaktär. Med särskilt berörda menas t ex fastighetsägare, andra verksamhetsutövare, bostadsrättsinnehavare, föreningar och hyresgäster. Utgångspunkter är de som kan tänkas bli
påverkade genom buller, visuell påverkan mm. Då en stor krets är berörd kan annonsering i
ortspressen i kombination med informationsmöte innebära att alla nås.
En vindkraftsutbyggnad som inte endast omfattar något enstaka verk, innebär som regel att
länsstyrelsen efter samrådet beslutar att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. En samlad effekt på vindkraftverken som överstiger 1MW medför alltid betydande miljöpåverkan. Det innebär krav på att ett förfarande med miljökonsekvensbedömning skall genomföras (utökat samråd med miljökonsekvensbedömning enligt
6:5 MB). Vid ett sådant förfarande skall den som avser att bedriva verksamheten eller vidta
åtgärden samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de
organisationer som kan antas bli berörda. Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt innehåll och utformning
av miljökonsekvensbeskrivningen.
Den föreslagna arbetsmetoden med lokal medverkan ska ses som ett led i att genomföra det
utökade samrådet och upprättandet av MKB. Verksamhetsutövaren skall då samråda med
berörda myndigheter och organisationer. Arbetssättet kan lämpligen kompletteras med ett
eller flera informationsmöten för allmänheten. Arbetssättet bör också avstämmas och förankras hos berörda myndigheter och särskilt berörda vid det tidiga samrådet.
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5.1 Förslag till arbetsmetod
I det följande redovisas mer i detalj hur man kan utveckla MKB enligt miljöbalkens regler
mot att också innehålla en bättre översiktlig plananalys som behandlar flera alternativa
lokaliseringar på ett mer ingående sätt, innan det slutgiltiga valet av plats bestäms, samt
visar hur lokala partssammansatta arbetsgrupper tidigt kan involveras i arbetet. I projektet
läggs tyngdpunkten på att redovisa hur dessa frågor kan behandlas på ett bättre och mer
genomarbetat sätt. Projektet innehåller därför ingen fullständig redovisning av vad en MKB
för vindkraftsetablering skall innehålla. Det varierar också från projekt till projekt beroende
på storlek, lokalisering, motstående intressen mm. Här hänvisas till handböcker och allmänna råd.
Principerna för det föreslagna arbetssättet har bl a utvecklats i två fleråriga EU-stödda projekt, dels ett om hållbart nyttjande av naturresurser i fjällen, kallat FjällAgendan, dels i det
nyligen avslutade metodutvecklingsarbetet om vindkraft i översiktsplanering för fjällområden som initierats av berörda centrala verk. Arbetssättet skapar en fruktbar och kunskapshöjande dialog mellan berörda statliga myndigheter, kommunen, lokala organisationer och
boende i bygden. Arbetssättet ökar också det demokratiska inslaget i processen och leder
till bättre förankrade ställningstaganden präglade av en helhetssyn på markanvändningen.
Arbetsgången bygger på att man genom en stegvis analys av förutsättningarna successivt
utesluter områden som är mindre lämpliga för vindkraft och arbetar sig fram mot en samlad
avvägning mot andra intressen och ett eller flera förslag till tänkbara områden för vindkraftsutbyggnad. Därefter kan det slutgiltiga förslaget till val av plats/platser utarbetas.

5.2 Geografiska avgränsning
För att kunna uppnå väl genomarbetade analyser av påverkan på riksintressen, andra allmänna intressen, landskapsbild mm, behöver analysen omfatta ett definierat och naturligt
sammanhängande geografiskt område. Det kan t ex utgöras av ett landskapsrum som geografiskt och visuellt hänger ihop, en dalgång med omgivande höjder eller en bygd med
urgammal kulturell samhörighet. Då kan meningsfulla studier av alternativa platser genomföras och en helhetsbedömning erhållas. Storleken på det område som bör bli föremål för
studier av alternativa platser kan variera beroende på landskapstyp, höjdförhållanden, öppenhet, utblickar etc. Avgränsningen bör göras i nära samråd med länsstyrelsen, kommunen och berörda lokala organisationer.
Storleken på det sammanhängande geografiska området kan variera. En bygd kan omfatta
många kvadratmil, ett landskapsrum kan vara mer begränsat.
Avgränsningen av riksintressen eller andra allmänna intressen kan också indikera vilket
område den aktuella MKB:n bör omfatta.
Belägenheten av stamnät, anslutningspunkter eller annan infrastruktur är andra faktorer
som kan påverka den lämpliga avgränsningen av området.

18

NATURVÅRDSVERKET
Rapport Val av plats för vindkraftsetableringar

5.3 Lokala arbetsgrupper
Genom att sökanden knyter en lokal partsammansatt arbetsgrupp till MKB-arbetet blir det
lättare att identifiera konflikter mellan en vindkraftutbyggnad och andra lokala allmänna
intressen samtidigt som ett aktivt engagemang kring vindkraftsutbyggnaden kan växa fram
under arbetet. Det gäller främst intressen av mer lokal karaktär, men en arbetsgrupp med
kännedom om lokala förhållanden kan också bidra med fördjupad kunskap om riksintressena, kanske framför allt vad gäller turism och friluftsliv. I en lokal arbetsgrupp kan olika
utbyggnadsprinciper diskuteras och analyseras samtidigt som förutsättningarna för att uppnå lokal acceptans ökas. Konstruktiva diskussioner kan också leda till nya lösningar och
perspektiv eller att ”omöjliga problem” går att tackla. I glesbygdsområden och kanske
framför allt i fjällen och vid kusten finns ofta starka samband mellan naturresursnyttjande,
markanvändning, turism och sysselsättning, vilket gör det särskilt betydelsefullt att delta i
diskussioner om förändringar av markanvändningen som kan påverka arbetstillfällena. En
vindkraftutbyggnad kan också skapa lokala mervärden och ge viss kompletterande sysselsättning både vid byggande, drift och underhåll. Sammantaget innebär detta ofta en positiv
inställning och vilja till engagemang kring planeringsfrågor. Det som berör det egna jobbet
och överlevnadsfrågorna i bygden ökar viljan till aktiv medverkan.
Arbetsgruppen bör vara partsammansatt med representanter från de olika intressegrupper
och organisationer som finns representerade i bygden eller inom det geografiska område
MKB-arbetet omfattar. Arbetsgruppen bör utses i nära samarbete med kommunen, men det
är respektive organisation som slutgiltigt bör utse sin egen representant. I arbetsgruppen
kan t ex representanter från markägare, naturvården, turistorganisationer, byalag, samebyar,
näringslivsorganisationer, hembygdsföreningar etc ingå, beroende på vilka aktiva intresseorganisationer som finns i området. Sammansättningen bör i första hand representera varaktiga och förankrade intressegrupper som speglar viktiga intressen i bygden eller området
och arbetsmetoden förutsätter att de som utses från respektive organisation också har en
aktiv dialog under arbetets gång med medlemmarna i sin egen organisation. Därigenom
kommer många berörda att indirekt delta i den översiktliga plananalysen och det slutgiltiga
valet av lämpliga platser för en vindkraftutbyggnad.
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Arbetet i den lokala arbetsgruppen bör innehålla tre olika moment:
-

Kunskapsuppbyggnad, inventering, problemidentifiering
Analys av alternativa förslag, konsekvensstudier
Utarbetande av förslag till områden som inte bör bli föremål för en vindkraftutbyggnad samt förslag på en eller flera platser lämpliga för vindkraftutbyggnad.

I praktiken flyter dessa tre steg in i varandra och det kan också innebära att omtag behöver
göras. Arbetsmetoden skapar förutsättningar att både arbeta med en helhetssyn och hållbarhetsperspektivet.
I arbetsgruppen bör kommunala representanter ingå. Det kan vara både politiker och tjänstemän, t ex inom miljö- och planområdet.
Det är önskvärt att länsstyrelsen deltar åtminstone i ett inledande skede där tyngdpunkten
ligger på kunskapsuppbyggnad och genomgång av underlagsmaterial. Detta bör kunna
göras som ett led i länsstyrelsens ansvar för kunskapsförsörjning och planeringsunderlag.
Arbetssättet medför en sorts löpande konsekvensbedömningar där problem och konflikter
gemensamt identifieras och förslag grundade på en helhetssyn successivt kan utarbetas.
Genom deltagande av en lokal arbetsgrupp ökas förutsättningarna att redovisa och bedöma
de olika utbyggnadsalternativens inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen
med mark och vatten samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra. Deltagandet förbättrar också möjligheterna att bedöma alternativa lokaliseringar samt
motiven till varför en viss eller vissa platser slutligen väljs.
En lokal arbetsgrupp ökar också förutsättningarna att uppnå ett aktivt utbyte av kunskap,
synpunkter och information mellan verksamhetsutövaren och berörda myndigheter, kommunen, allmänheten och olika organisationer.
Lokala arbetsgrupper är ingen garanti för att uppnå enighet om utbyggnad eller inte, men
de möjliggör en mer organiserad genomgång där olika intressen kan komma till tals och i
samråd med andra berörda lokala organisationer och grupper analysera påverkan, bedöma
för- och nackdelar etc. Ett uttalande i en lokal arbetsgrupp kan heller inte få samma tyngd
som ett ställningstagande i kommunens översiktsplan. En seriös och bra förankrad arbetsprocess i en lokal arbetsgrupp, kan dock väga tungt hos de politiker som inom kommunen
prövar ett bygglovärende och sannolikt också ha viss betydelse hos den myndighet som
prövar miljöbalksärendet.
Det bör också betonas att en lokal arbetsgrupp inte kan ersätta de formella kraven i MB 6:4
och 6:5 på tidigt eller utökat samråd med den allmänhet, myndigheter och organisationer
som kan anses berörda.
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6 Översiktlig plananalys
6.1 Områdesförhållanden och planeringsunderlag
På sedvanligt sätt görs en redovisning av förhållandena i området och en sammanställning
av det planeringsunderlag som finns tillgängligt och som är adekvat för ansökan. I det inledande skedet, som kan omfatta många platser med goda vindenergiförhållanden, görs inga
nya inventeringar av t ex flora och fauna. Det aktualiseras efter den första översiktliga
analysen, som kan innebära att ett flertal områden som inte är möjliga för en utbyggnad har
identifierats och undantagits från det fortsatta arbetet. Det kan gälla både områden med
riksintressen och andra områden. Nedan redovisas exempel på vilka sammanställningar
som kan bli aktuella.
Vindkartering, områden med goda vindförhållanden
Flora och fauna
Länsstyrelsens vindkraftpolicy
Planförhållanden, kommunens översiktsplan, detaljplaner, områdesbestämmelser
Exploateringsförhållanden
Bebyggelse och boende i området, permanent och fritid
Övriga aktiviteter i området
El-nät
Kommunikationer, vägar och järnvägar
Försvaret
Redovisning av riksintressen enligt 3 kap miljöbalken
naturvård
kulturmiljövård
friluftsliv
fiske
rennäring
industriell produktion, energiproduktion mm
totalförsvaret
Redovisning av riksintressen enligt 4 kap miljöbalken
turism och friluftsliv
kustområden och skärgårdar
obrutna fjällområden
Natura 2000-områden
Redovisning av andra allmänna intressen (regionala, lokala)
turism
friluftsliv
närrekreation för bofasta
lokala naturvårds- och kulturminnesområden
fiske
opåverkade områden och ekologiskt känsliga områden
Skyddade områden (nationalparker, natur- och kulturreservat, Natura 2000-områden)
Övriga skyddsvärda områden
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6.2 Översiktlig beskrivning av pågående markanvändning
Ovanstående underlag kan vara omfattande med både text och flera kartor och därmed lite
svåröverskådligt. Därför är det önskvärt med en mer översiktlig beskrivning på karta av hur
området används idag (pågående markanvändning). Kartan bör innehålla en översiktlig och
lättläst samlad information av befintlig och planerad bebyggelse, jord- och skogsbruk,
turism och friluftsliv, viktiga natur- och kulturvärden etc.
Preciserad värdebeskrivning av riksintresseområden
För att kunna bedöma hur en vindkraftsutbyggnad påverkar ett riksintresse fordras inte bara
kunskap om den geografiska avgränsningen, utan också en beskrivning av vad värdet består av. Annars är det svårt att analysera och bedöma om ett riksintresse blir påtagligt påverkat eller skadat. De befintliga värdebeskrivningarnas omfattning och detaljeringsgrad
varierar. För riksintressen för natur- och kulturminnesvården enligt kap 3 MB finns oftast
relativt detaljerade värdebeskrivningar, medan riksintresset för friluftsliv samt de särskilda
hushållningsbestämmelserna för turism och friluftsliv enligt kap 4 MB är mer schablonartade både vad beträffar beskrivningar och avgränsningar. Detta gäller särskilt de stora områden av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4:2 MB där avgränsningarna kan omfatta stora områden där ingen turism eller något nämnvärt friluftsliv bedrivs idag.
I den mån preciserade värdebeskrivningar inte har genomförts av länsstyrelsen eller kommunen, är en precisering nödvändig att utföra innan man kan bedöma om det sker en påtaglig påverkan eller inte på riksintresset. Denna precisering som t ex kan innebära en zonering och redovisning av värdekärnor måste då genomföras inom ramen för den föreslagna
arbetsmetoden och bör utföras i nära samråd med länsstyrelsen och kommunen. Gränserna
för områden enligt kap 4 MB är beslutade av riksdagen och kan därför inte ändras på annat
sätt än genom ett nytt riksdagsbeslut. Det handlar därför inte om en ”omtolkning” av beslutade gränser, utan ska ses som ett led i att analysera och konsekvensbeskriva en eventuell
påverkan på riksintresset samt erhålla underlag för bedömning om påtaglig påverkan föreligger eller ej. Boverket har påtalat behovet av att sådana värdebeskrivningar genomförs av
länsstyrelserna, men de har ännu ej verkställts. I avvaktan på detta kan det vara nödvändigt
att analyserna genomförs inom ramen för det enskilda MKB-arbetet.

6.3 Checklista för analyser och konsekvensbedömningar
Vid identifiering av intressekonflikter mellan en utbyggnad för vindkraft och andra allmänna intressen måste man beakta vad det enskilda intresset/värdet består av. I vissa fall är
en vindkraftutbyggnad oförenlig med värdet, i andra fall påverkas inte värdet av en vindkraftanläggning. Detta gäller oberoende om det handlar om ett riksintresse eller ett regionalt/lokalt intresse, även om riksintressen har ett större formellt skydd i miljöbalken.
Ibland kan det också krävas en frizon kring det avgränsade intresset för att det inte skall bli

22

NATURVÅRDSVERKET
Rapport Val av plats för vindkraftsetableringar

påtagligt påverkat. I andra fall kan en utbyggnad ske intill eller t o m inom ett intresseområde utan att värdet påverkas.
Behovet av frizon eller respektavstånd beror på vilka värden respektive område innehåller
samt lokalisering. I öppna landskap såsom kustområden, fjäll och fjällnära områden innebär öppenheten eller den kuperade terrängen med stora höjdskillnader att vindkraftverk kan
bli synliga på mycket långt håll, upp till flera mil.
För att underlätta identifieringen av intressekonflikter samt upprätta analyser och konsekvensbedömningar som underlag för överväganden om en utbyggnad av vindkraft är lämplig eller ej har en checklista utarbetats (se nedan). Checklistan skall ses som ett hjälpmedel
för att bedöma påverkan på framför allt naturvärden, kulturmiljövärden, värden för turism
och friluftsliv och rennäringen. Principen kan dock även användas för att analysera och
bedöma påverkan på riksintressen enligt MB 3:7-9.
De tidigare sammanställda områdesförhållandena och planeringsunderlaget inklusive de
preciserade värdebeskrivningarna av berörda allmänna intressen utgör en viktig förutsättning för att kunna arbeta med checklistan. Studier om påverkan på landskapsbilden och
turisters attityder till vindkraft kan också ge viktig kunskap och stöd vid identifieringen av
intressekonflikter. Dessutom måste lokal kunskap tillföras, både vid analyser av påverkan
på riksintressen, såväl som regionala- och lokala intressen.
6.3.1 Checklista
I metodstudien ”Vindkraft i översiktsplanering för fjällområden, exemplet Härjedalen,
Energimyndigheten 2002” har en särskild checklista för analyser och konsekvensbedömningar utarbetats. Metodstudien har genomförts under ledning av en särskild arbetsgrupp
med representanter från Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, länsstyrelsen i Jämtlands län och Härjedalens kommun. Checklistan skall underlätta identifiering av intressekonflikter mellan en utbyggnad för vindkraft och andra allmänna intressen. Listan är ursprungligen anpassad för fjällområdena. Nedan redovisas en
något förenklad och generaliserad version av checklistan som i tillämpliga delar bör kunna
användas även inom andra områden.
6.3.1.1

BESKRIVNING AV VILKEN TYP AV INTRESSE SOM OMRÅDET
REPRESENTERAR SAMT DESS KLASSIFICERING

-

Riksintressen har särskilt skydd enligt miljöbalken. Här skall bedömas om en
vindkraftutbyggnad innebär påtaglig skada eller påverkan.

-

Områden med särskilt områdesskydd enligt miljöbalken. Områdesskyddets föreskrifter ger underlag för bedömning om huruvida intresset är förenligt med
en vindkraftutbyggnad eller inte. Särskild prövning enligt MB kap 7 kan också
bli aktuell.

-

Andra regionala eller lokala intressen.
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6.3.1.2

BESKRIVNING AV VAD VÄRDET BESTÅR AV

För att kunna avgöra om ett visst värde blir påverkat av en vindkraftutbyggnad måste man
utgå från vad värdet består av. Vissa värden eller intressen behöver inte bli påverkade av
vindkraftverk eller de vägar och kraftledningar som erfordras, medan andra värden t o m
kan behöva en frizon eller ett respektavstånd kring den redovisade gränsen för att värdet
inte skall bli påtagligt påverkat av en utbyggnad.
Geologiska värden eller vetenskapliga intressen som t ex sammanhänger med berggrunden
kan mycket väl gå att förena med en vindkraftutbyggnad.
Om värdet består av flora och fauna kan det också vara möjligt att förena med vindkraft,
men det måste bedömas från fall till fall utifrån de specifika naturvärdena på platsen och
den tänkta anläggningens detaljplacering och utformning.
Vissa kulturmiljöer kan ha inslag av kraftigt påverkat landskap som kan tåla vindkraftanläggningar medan andra präglas av orördhet och ursprunglighet som är känslig för främmande ingrepp och anläggningar. Ett områdes tålighet eller sårbarhet påverkas också om
värdet består av ett tidlöst eller ålderdomligt landskap eller ett redan påverkat och exploaterat landskap.
För turism- och friluftslivsområden är det av stor betydelse om ett område för en tilltänkt
vindkraftsanläggning består av ett redan exploaterat område med anläggningar och omfattande bebyggelse eller om det handlar om orörda områden med höga upplevelsevärden.
Områden som satsar på att utveckla vildmarksturism kan
t.ex. vara känsliga för en olämpligt placerad vindkraftutbyggnad.
Landskapsbilden i sig kan också innehålla viktiga värden som kräver särskild hänsyn. Det
kan handla om särskilt vackra landskapspartier, utsiktspunkter, siktstråk, karakteristiska
landmärken etc.
De olika delarna av renskötselområdet har också varierande känslighetsgrad för exploateringsföretag, vilket innebär behov av genomgång av hur olika områden används.
Skyddet för mark- och vattenområden enligt MB 3:7-9 (gruvor, industriell produktion,
totalförsvaret mm) kan medföra vissa restriktioner för vindkraftutbyggnad, men också vara
lämpliga platser då de redan ofta är exploaterade.
Värdebeskrivningar finns i de allra flesta fall redan utarbetade för både riksintressen och
regionala/lokala intressen. De återfinns bl.a. i länsstyrelsens planeringsunderlag och i
kommunernas översiktsplaner. I de fall underlag saknas eller behöver preciseras, bör det
göras av kommun eller länsstyrelse.
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6.3.1.3

HUR PÅVERKAS VÄRDET ?

Vindkraftverkens påverkan på natur- och kulturmiljöer samt friluftsliv- och turismområden
är ofta komplex då många olika beståndsdelar bygger upp områdenas karaktär och värden.
Påverkan på landskapsbilden är därvidlag ofta en mycket betydelsefull faktor. Landskapet
är ett resultat av hur olika komponenter verkar tillsammans och upplevs av oss människor.
Därför fordras en helhetssyn på landskapet när det gäller att beskriva hur ett värde blir
påverkat.
Landskapsbildsstudier utgör ett viktigt hjälpmedel i analysen av landskapets värde samt hur
det blir påverkat av vindkraftverk vid överväganden om utbyggnad.
Storleken på vindkraftanläggningen kan ha stor betydelse för hur värdet påverkas. Ett enstaka verk kan vara förenligt med ett värde, medan en grupp eller park av vindkraftverk kan
åstadkomma en helt annan påverkan på berörda värden.
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I en publikation av Nordiska ministerrådet om kulturmiljöernas behandling i miljökonsekvens-beskrivningar (
MKB), redovisas en indelning i tre olika typer av värden som kan hjälpa till att beskriva ett värde och underlätta analysen om påverkan. Modellen kan även tillämpas för att beskriva landskapets värden som grund för
bedömning av vindkraftanläggningarnas påverkan på dessa värden.
Kunskapsvärden, innehållsvärden
Motsvarar det som i vindkraftsutredningen kallades för vetenskapliga värden (företeelser som är viktiga för
att förstå tingen omkring oss och förklara ekologiska eller historiska sammanhang). Utgörs också av områden med värden på marken eller i vattnet som vi sätter stort värde på t ex geologisk formation, flora, fornlämning, fiskerik sjö, värdefulla byggnader, områden viktiga för rennäringen. Vindkraftverken kan som regel
undvika skador på landskapets kunskapsvärden eftersom den direkta markkonsumtionen är liten.
Upplevelsevärden, karaktärsvärden
Handlar om att olika landskap ger upphov till känslor igenkännande, nyfikenhet, beundran, hemkänsla, exotism osv. Hit hör de upplevelser besökaren får vid vistelser i fjällområdet. Dessa värden har ett starkt individuellt inslag, olika människor upplever landskapet olika beroende på bakgrund, kunskap, intressen och
förväntningar på sin omgivning. Utgörs av t ex orört högfjällsområde, turåknings- och vandringsområde,
skärgård, vy med karaktärsdanande siluett eller område med ålderdomligt kulturlandskap.
Upplevelsevärdena är centrala vid bedömningen av vindkraftverk. Det är vindkraftens stora visuella påverkan, samt i viss mån också audiella påverkan, som är viktig att ta hänsyn till. Möjligheten att uppleva t ex den
historiska dimensionen i landskapet går lätt förlorad när intrycken distraheras av en vindkraftsanläggning,
med sin skala, rörelse och sitt moderna uttryck. Detsamma gäller i områden som saknar tydliga kulturspår,
men där upplevelsen av det orörda är viktigt, som fjälltrakter och havsvidder.
Bruksvärden
Bruksvärden handlar om hur de värdefulla områdena används eller kan användas till, som jordbruk och
skogsbruk, turism mm för arbetet med att utveckla en god hushållning med naturresurser. Den byggda miljön
är det viktigaste bruksvärdet av de människoskapade resurserna. I ett områdes bruksvärde kan även nyttjande för vindkraft inräknas.
Användandet av landskapet för utbildning och undervisning: pedagogiskt värde ingår också i denna värdekategori. Om detta är beroende av landskapets överordnade karaktär, kan vindkraftverken minska det pedagogiska värdet.
Fjäll, kust och skärgård innehåller ofta många områden med olika värden. Områden som brukas för turism
innehåller nästan alltid också höga upplevelsevärden.
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6.3.1.4

IDENTIFIERING AV INTRESSEKONFLIKTER

Nedan följer en genomgång av vad som är särskilt viktigt att beakta vid identifiering av de
vanligast förekommande intressekonflikterna med riksintressen enligt kap 3 och 4 MB.

6.3.1.4.1 Miljömål
En utbyggnad av vindkraft kan bidra till en hållbar utveckling då den är både förnybar,
inhemsk och en utsläppsfri energikälla. Vindkraft har flera stora miljöfördelar nationellt
och globalt och kan därför bidra till att uppnå många av de svenska nationella miljökvalitetsmålen, främst klimatmålet. Samtidigt är vindkraftverken stora och höga och påverkar
landskapet, även på långa avstånd. Påverkan på natur- och kulturvärden, orörda fjällområden, värdefulla kustmiljöer mm kan innebära att en utbyggnad kommer i konflikt med
andra miljökvalitetsmål.
Därför måste lokaliseringen av vindkraftverk noga övervägas så att den inte påtagligt påverkar miljökvalitetsmålen, viktiga natur-, kultur- och friluftslivsvärden samt förutsättningarna för turismen.

6.3.1.4.2 Naturområden
Vid identifiering av intressekonflikter för naturvärden bör värden för biologisk mångfald
särskiljas från värden för opåverkade naturlandskap (orördhet, ursprunglighet, obruten
landskapsbild etc). I praktiken har det dock visat sig svårt att göra en sådan uppdelning, då
de allra flesta områden av riksintresse, regionalt eller lokalt intresse för naturvården ofta
innehåller båda typerna av värden.
En stor nationell och internationell utbyggnad av vindkraft kan bidra till minskad försurning och övergödning samt minska växthuseffekten, vilket generellt är positivt för den
biologiska mångfalden. Vindkraftverk påverkar den biologiska mångfalden ytterst lokalt
och kan därför ofta kombineras med en utbyggnad. I det enskilda fallet kan dock inte arter
som skadas av en olämplig placering kompenseras av en minskad växthuseffekt. De positiva effekterna för växthuseffekten får man oavsett var verken står, medan det alltid är viktigt att placera verken så att värdefullt växt- och djurliv inte skadas av vindkraftverken.

6.3.1.4.3 Kulturmiljöområden
Kulturmiljövärdena består som regel av bebyggelsemiljöer och odlingslandskap samt olika
typer av fornlämningar. Gemensamt för alla är att bebyggelsen eller lämningarna ofta samspelar med omgivande landskap och tillsammans bildar den värdefulla kulturmiljön. Detta
är särskilt tydligt i bebyggelsemiljöer som Riksantikvarieämbetet kallar ”de ålderdomliga
karaktärslandskapen” som enligt deras bedömning inte tål några vindkraftverk. Till dessa
värdefulla och ofta riksintressanta miljöer behövs därför som regel en frizon kring de formellt utpekade avgränsningarna som visuellt och upplevelsemässigt hör till kulturmiljön
och som man bör ta hänsyn till vid vindkraftetableringar. Miljöerna behöver ett ”respektavstånd”.
Ytterligare vägledning kan erhållas i ”Inriktningspromemoria för utbyggnad av vindkraft”
samt ”Kulturmiljö och vindkraft” bägge utgivna av Riksantikvarieämbetet.
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6.3.1.4.4 Turism och friluftsliv
Stora delar av kusten, det svenska fjällområdet och många andra områden används för
turism och friluftsliv. Ofta är dessa verksamheter sammanflätade och i praktiken är det
svårt att peka ut områden som endast används för renodlat friluftsliv. I vissa områden bedrivs en omfattande turismnäring med många bäddar och ett stort utbud av service och
aktiviteter. På andra platser bedrivs en mer småskalig turism, ibland med inriktning mot en
särskild nisch. För turism och friluftsliv är det omgivande landskapet viktigt för olika aktiviteter. Upplevelsen av t ex storslagen fjällnatur är nästan alltid en viktig förutsättning för
fjällturism både sommar- och vintertid. Fjällens attraktionskraft består också ofta av en
kombination av både natur- och kulturvärden samt det orörda och tidlösa fjällandskapet i
sig.
Fjällandskapet är storskaligt, men samtidigt p g a sin tyngdpunkt i upplevelsevärlden
mycket känslig för visuella förändringar. Felaktigt lokaliserade vindkraftverk kan därför
påtagligt påverka både natur – kultur- och friluftslivsvärden samt landskapsbilden i sin
helhet och därmed förutsättningar för turismen. En minskad turism påverkar i sin tur direkt
sysselsättningen i många fjällbygder. Motsvarande samband finns också i kustområdena
samt inom andra områden med en aktiv turism.
Därför är det särskilt viktigt att inom områden för turism och friluftsliv beskriva vilken typ
av turism och vilket friluftsliv som bedrivs inom respektive område. Är det huvudsakligen
inriktat på anläggningsaktiviteter, arenasporter o dyl där vindkraftverk inte påverkar upplevelsen och aktiviteten? Är turåkning, vandring och temautflykter i en opåverkad naturmiljö
viktiga inslag i området? Vilken allmän turistprofil har området/destinationen? Marknadsförs området som ursprungligt, genuint och med en vacker natur- och kulturmiljö?
I turismområden där turåkning, vandring, fiske och andra utflykter är viktiga aktiviteter i
områdets profil, bör betydelsen av opåverkade miljöer noga övervägas. Det gästen söker är
t ex den orörda fjällmiljön med vida utblickar.
Anläggningar placerade utanför värdekärnorna för turism och friluftsliv på t ex intilliggande berg eller höjder där man bedriver skogsbruk på lägre delar, där kraftledningar passerar,
eller inte dominerar viktiga utblickar etc, kan däremot upplevas som ett naturligt komplement och bli ett landmärke som ingår eller t o m berikar landskapet.

6.3.1.4.5 Rennäringen
Då kunskapsläget än så länge är begränsat vad gäller vindkraftanläggningars påverkan på
rennäringen bör identifieringen av konflikter göras tillsammans med berörd sameby med
stöd av byarnas egna markanvändningsredovisningar, länsstyrelsens riksintresseredovisningar mm.
Värdefulla betesområden, särskilt störningskänsliga områden såsom kalvningsland och
besvärliga passager längs flyttleder kräver särskilt hänsynstagande.
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Vindkraftverken i sig stör sannolikt inte renen, framför allt inte fritt betande hjordar. Anslutningsvägarnas och elledningarnas lokalisering bedöms ha större påverkan tillsammans
med de mänskliga aktiviteter som exploateringen och vägen i sig föranleder.

6.3.1.4.6 Gruvor, industriområden mm
Dessa redan exploaterade områden kan ofta vara lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Vid
valet av plats bör beaktas behovet av mark för utökning av pågående verksamhet.

6.3.1.4.7 Behovet av frizon
Vad värdet består av avgör om en vindkraftutbyggnad är förenlig eller oförenlig med värdet (i första hand naturvärden, kulturmiljövärden, värden för turism och friluftsliv och rennäringen). I vissa fall kan en vindkraftutbyggnad vara möjlig inom det avgränsade området.
I andra fall är det oförenligt, men tillräcklig hänsyn åstadkommes om vindkraftverken placeras omedelbart utanför det avgränsade intresseområdet. För vissa värden, framför allt de
som innehåller upplevelsevärden och ålderdomliga, tidslösa kulturlandskap erfordras en
frizon eller ett särskilt respektavstånd även utanför den redovisade gränsen för att värdet
skall säkerställas. Omfattningen av frizon kan inte beskrivas i generella termer utan det är
typen av värde, topografi och geografi, vyer och utblickar som i det enskilda fallet måste
ligga till grund för avgränsningen av erforderlig frizon.
De olika områdenas värdebeskrivning ger tillsammans med ev. landskapsbildsstudier underlag för bedömning av behovet av frizon.
Gräns för intresseområde (naturvård,
kulturmiljö, friluftsliv,
turism etc)
Vindkraft förenlig
med områdets värde

Vindkraft oförenlig
med områdets värde,
områdesgränsen styr
Vindkraftverk
Vindkraft oförenlig med
områdets värde, särskild
frizon erfordras för att
säkerställa värdet

Frizon
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7 Övergripande analys och
zonering, konsekvensbedömning
av riksintressen och
övriga allmänna intressen
Med stöd av värdebeskrivningarna och checklistan genomförs som ett led i konsekvensbedömningsarbetet en övergripande analys där intressekonflikter mellan vindkraftutbyggnad
och riksintressen/övriga allmänna intressen identifieras. Analysen och konsekvensbedömningen genomförs i samråd med den lokala arbetsgruppen och inriktas mot att bedöma om
en vindkraftutbyggnad skulle innebära påtaglig påverkan på berörda intressen samt analysera behovet av frizoner. Områden som enligt kap 4 MB redan är undantagna från vindkraftutbyggnad behandlas ej.
Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra
till att skapa enligt två av EU: s direktiv, Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Syftet är att
bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen. I Naturvårdsverkets allmänna råd om Natura 2000 (NFS 2003:17) framgår att skyddsarbetet för dessa
områden ska prioriteras och att alla lämpliga åtgärder kan ingå för att bevara en gynnsam
bevarandestatus. Natura 2000-områdena utgör riksintresse enligt MB 4:8. Det kan också
omfatta behov av frizoner kring områdena vid en eventuell vindkraftsutbyggnad. I övrigt
hänvisas till vad som gäller enligt lagar och förordningar samt dokument som finns på
Naturvårdsverkets hemsida.
Intressekonflikter med andra exploateringsintressen enligt MB 3:7-8 identifieras och analyseras.
Resultatet från konsekvensbedömningen redovisas på en ”hänsynskarta” med områden
inklusive frizoner där en vindkraftutbyggnad är oförenlig med riksintressen eller andra
intressen och som därefter kan undantas från det fortsatta planeringsarbetet.
Resulterar konsekvensbedömningen för riksintresseområdena i att en vindkraftutbyggnad
medföra påtaglig påverkan eller skada på intresset kan inte någon utbyggnad ske inom
dessa områden enligt miljöbalkens regler. Leder Energimyndighetens fortsatta arbete till att
även områden för riksintresse för vindkraft pekas ut, kan detta resultera i att två oförenliga
riksintressen står mot varandra. Då gäller särskilda avvägningsregler enligt 3:10 MB.
För övriga lokala och regionala intressen görs en avvägning i det enskilda fallet om vilken
markanvändning som är lämpligast ur allmän synpunkt. Här kan t ex bedömas om ett höjdområde med goda vindförhållanden skapar bäst lokalt mervärde genom att användas för en
småskalig turism eller en vindkraftsutbyggnad.
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Analysen och konsekvensbedömningen av övriga allmänna intressen bör omfatta följande
områden:
Turism och friluftsliv
Naturvårds- och kulturmiljöområden
Värdefulla utblickar och landskapsbildspartier
Flyttstråk och häckningslokaler för fåglar
Störningskänsliga områden för rovdjur
Områden som inte alls eller obetydligt är påverkade av exploateringsföretag
(MB 3:2)
Ekologiskt känsliga områden ( MB 3:3)
Övriga allmänna intressen.
Förutom beaktande av ovanstående allmänna intressen tillkommer givetvis också bedömningar och analyser av hur enskilda intressen blir påverkade.
Finns alla berörda intressen representerade i den lokala arbetsgruppen underlättas analysen.
Den kan då få inslag av löpande konsekvensbedömningar som en del i arbetsprocessen.

7.1 Tänkbara utbyggnadsområden, alternativa
scenarier
Konsekvensbedömningen ovan resulterar i en zonering som visar vilka områden som dels
är olämpliga för vindkraftutbyggnad med hänsyn till andra allmänna intressen samt dela är
vindenergirika områden möjliga för en utbyggnad.
Det är dock inte givet att alla dessa platser är lämpliga att bygga ut, det kan sammantaget
innebära en större utbyggnad än vad landskapet i sin helhet tål och medföra ett splittrat
intryck. Därför kan det vara lämpligt att upprätta några alternativa utbyggnadsscenarier för
fortsatt diskussion och analys. Dessa alternativa scenarier kan också ligga till grund för det
utökade samrådet med centrala myndigheter, organisationer och med en bredare allmänhet.
Ett allmänt möte kan också hållas som ett led i den utökade samrådsprocessen.
Till de olika scenarierna bör fogas en konsekvensbedömning där det bl.a framgår hur de
olika alternativen påverkar landskapet i sin helhet, utblickar, turistiska värden, natur- och
kulturvärden, el-anslutningar, vägdragningar etc. I detta skede kan det också vara nödvändigt med kompletterande inventeringar av t ex flora och fauna. Ny kunskap kan påverka
möjligheten att ta ett område eller en plats i anspråk för utbyggnad.
Visualiseringar och fotomontage är nödvändiga hjälpmedel både för konsekvensbedömningen av riksintressen och andra allmänna intressen samt för att illustrera de visuella konsekvenserna av olika alternativa utbyggnadsscenarier.
Till de olika scenarierna är det också önskvärt att foga grova ekonomiska kalkyler som
speglar möjlig energiproduktion, men också skillnader i ekonomisk kompensation för byg-
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den t ex i form av en s.k. bygdepeng där detta är aktuellt. Detta kan ses som ett led i att
bedöma vad som är en hållbar utveckling för området. I den bedömningen ska både ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter vägas in.
De alternativa scenarierna med tillhörande beskrivning och analys bör i detta skede ställas
ut och bli föremål för ett allmänt möte.

7.2 Samlad avvägning
Genom de tidigare genomförda analyserna och konsekvensbedömningarna har riksintresseområden, Natura 2000-områden samt olika regionala-, lokala och enskilda intressen som är
mindre lämpliga för vindkraft uteslutits. Då arbetet har utförts i nära samråd mellan exploatör(erna), lokal partsammansatt arbetsgrupp och berörda myndigheter resulterar det i en
välförankrad redovisning av förutsättningarna för vindkraftetablering inom de aktuella
området. Via alternativa scenarier har också olika tänkbara utbyggnadsprinciper beskrivits.
Synpunkter har inhämtats genom utställning och informationsmöte.
Nästa steg är att göra en samlad avvägning utifrån en helhetsbedömning där främst landskapsbildspåverkan i sin helhet beaktas. Detta kan vara särskilt viktigt i kommuner eller
områden som i sin marknadsföring betonar kvalitéer som orördhet, storskalighet, vida utblickar, vildmark etc. I glest befolkade områden uppstår mycket sällan konflikter mellan
bostäder och ljudstörningar från vindkraftverk. Det handlar i stället nästan uteslutande om
visuell påverkan på områden som besitter stora upplevelsevärden eller utgör ålderdomliga
landskap som kräver särskilt hänsynstagande. I denna helhetsbedömning, men även för
tidigare överväganden, kan nedanstående punkter användas som vägledning. De har ursprungligen utarbetats av landskapsarkitekt Anders Bramme inom en särskild delstudie
knuten till metodutvecklingsarbetet för Härjedalens kommun:
-

Ta ett helhetsgrepp över området och ange tydligt definierade områden där
vindkraft generellt tillåts.

-

Planera långsiktigt, förutse platsens vidare utbyggnadsmöjligheter.

-

Sträva efter samutnyttjande med andra ingrepp/energiresurser/infrastrukturella
anläggningar.

-

Identifiera siktlinjen mellan objekt i landskapet samt försök förutse vilka panorama anläggningen själv kommer att tillhöra samt vilka värdefulla siktlinjer
som kommer att påverkas.

-

Identifiera och värdera näraliggande lokaler/platser/objekt, hur påverkas dessa
av vindkraft i närheten.
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-

Utför landskapsanalysen med ett brett och nyanserat förhållningssätt; historisk
dimension, platsens själ, särskiljande egenskaper etc vid sidan om den allmänna beskrivningen av landskapets utseende.

-

Är vindkraften relevant för platsen, finns det en naturlig koppling mellan platsen och etableringen med avseende på resursutnyttjande, skala samt kontext t
ex visuellt samband mellan produktion och förbrukning.

-

Koncentrera och samordna vindkraften hellre än att tillåta enstaka verk eller
smågrupper här och där.

-

Sträva efter samlade och enhetliga etableringar/reducera komplexiteten, studera helhetseffekten av verken tillsammans och om de estetiska ambitionerna kan
utläsas.

-

Vindkraftverk i landskap är arkitektur och fordrar en omsorgsfull gestaltning.
Undvik extrema topplaceringar av enstaka verk liksom placering på olika höjder inom varje grupp, skapa enhetlighet och klarhet i mötet med landskapet.
Sträva mellan balanserade och/eller dynamiska möten mellan anläggningen
och landskapet – se till möjligheterna att skapa nya värden av kvalitéer.

-

Intrång i orörda värden måste motiveras med en avsevärd nytta, med det menas
att inga mindre anläggningar bör tillåtas i större orörda sammanhängande områden. Skall så ske bör etableringen producera betydande mängd energi för att
motivera det stora intrånget.

-

Iakttas dessa rekommendationer undviks en splittrad landskapsbild med vindkraftverk på varje höjd eller berg och man erhåller tillräcklig distinktion/avstånd mellan olika grupper eller enskilda verk.

-

Hittillsvarande erfarenheter från vindkraftetableringar i glesbebyggda bergkulle- och fjällandskap visar att avvägningen i första hand handlar om det övergripande valet av områden och platser för en utbyggnad och först därefter gestaltningen av utbyggnaden.

7.2.1 Val av plats
Den översiktliga plananalysen och den samlade avvägningen enligt ovan resulterar i att en
eller flera lämpliga platser för utbyggnad av vindkraft kan anges samtidigt som områden
olämpliga för en utbyggnad har identifierats. I detta skede är det också lämpligt att fördjupa
arbetet med själva gestaltningen och inpassningen i landskapet. Ytterligare detaljinventeringar kan också behöva genomföras för den eller de valda platserna för utbyggnad.
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8 Dokumentation
Det stegvisa arbetet med tillhörande konsekvensbedömningar och motiv för det slutgiltiga
valet av plats/platser ska integreras i samrådsprocessen enligt kap 6 MB och bör ingående
dokumenteras av verksamhetsutövaren. Materialet sammanställs och fogas in i projektets
MKB enligt MB: s regler som därmed innehåller en redovisning av områdesförhållanden,
planeringsunderlag, arbetsprocessen, samråd, utställningar och informationsmöten, alternativa platser som studerats samt motiven för slutgiltigt val av plats
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9 Handläggning, samråd, informationsmöten, utställning
Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd innehåller detaljerade handläggningsregler för MKB-arbetet. På nästa sida redovisas hur den i projektet föreslagna arbetsmetoden
kan passas in i detta regelsystem så att lagens krav blir uppfyllda. Redovisningen utgår från
att verksamheten är så stor att den kräver tillstånd enligt MB och innebär betydande miljöpåverkan. Redovisningen bygger också på att material som tas fram kan användas som
underlag för samråd och ansökan både enligt MB och PBL. Den föreslagna handläggningen utgår dock helt från MB:s formella krav på handläggning, men här redovisas också hur
innehållet i MKB:n kan användas som underlag för kommunens bygglovprövning. Det bör
påpekas att i bygglovprövningen kan också egna krav på underlag och analys ställas som
inte erfordras för tillståndsprövningen enligt MB. Notera att den översiktliga plananalysen,
som denna rapport handlar om, endast är en liten del av hela MKB-arbetet.
Verksamhetsutövaren(VU) får en idé om vindkraftsutbyggnad på en plats
VU gör en ”förstudie” med enkla kartor, skisser och beskrivningar och
lämnar in uppgifter till länsstyrelsen (Lst) och enskilda som är särskilt berörda. Förfarandet kan utgöra tidigt samråd enl MB eller utgöra underlag till
tidigt samråd. Motsvarande material lämnas också till kommunen, antingen
som ansökan om förhandsbesked eller som underlag för samråd ang bygglov/detaljplan.
Kommunen och/eller länsstyrelsen konstaterar att ansökan berör många
andra allmänna intressen och att den saknar stöd i kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen och/eller kommunen upplyser om att de ser svårigheter
att bedöma påverkan på allmänna intressen och landskapsbild utan en bredare analys inom ett större geografiskt område.
VU diskuterar process och arbetsmetod med länsstyrelsen och kommunen
och (beroende på utfallet av diskussionerna) meddelar att man är beredd att
bredda arbetet både innehållsmässigt och geografiskt för att underlätta
prövningen och inte riskera lång handläggningstid beroende på t ex att
kommunen ska se över sin översiktsplan.
VU breddar förstudien geografiskt, redovisar flera alternativa platser och
bifogar en redovisning av hur utarbetandet av MKB:n ska genomföras i
samråd med en lokal partsammansatt arbetsgrupp. Förstudie innehåller
fortfarande enkla kartor, skisser och beskrivningar. De kompletterande
uppgifterna används också till ett tidigt samråd med länsstyrelsen och
kommunen samt de enskilda som kan bli särskilt berörda inom det geografiska område som avses behandlas. Berörs många, kan samrådet genomfö-
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ras som ett informationsmöte med annons i ortstidning. Inom ramen för det
tidiga samrådet kan det också vara lämpligt att förankra arbetsmetoden
lokalt genom ett möte med t ex byalag eller annan lämplig lokal intresseorganisation.
VU redovisar resultatet av samrådet
till Lst och kommunen
Lst skickar ärendet på remiss till
tillsynsmyndigheten

VU bildar i samråd med kommunen
och berörda organisationer en lokal
partssammansatt arbetsgrupp
MB

Yttrande inkommer, delges VU
Lst fattar beslut om betydande miljöpåverkan
VU påbörjar arbetet med sammanställning av områdesförhållanden och
planeringsunderlag samt övrigt innehåll i MKB. En översiktlig plananalys
genomförs tillsammans med lokal arbetsgrupp inkl medverkan av kommun
och länsstyrelse (i ett inledande skede). Arbetsprocessen innehåller flera
möten i arbetsgruppen och sker inom ramen för det utökade samrådet. Dessa möten kan behöva kompletteras med samråd med centrala myndigheter,
organisationer m fl så att samrådskraven enligt MB 6:5 uppfylls.
Om anläggningen kan innebära miljöpåverkan i annat land bör Naturvårdsverket infor-meras på ett tidigt stadium för att i sin tur kunna informera
berört land och ge möjlighet att delta i ett samrådsförfarande om ansökan
och miljökonsekvensbedömningen.
Då ett förslag till lokalisering eller alternativa placeringar/scenarier utarbetats, genomförs som ett led i det utökade samrådet ett allmänt möte med
inbjudan till allmänheten och berörda organisationer som annonseras i ortstidning. Riktad inbjudan bör ske till enskilda och organisationer som är
särskilt viktiga att nå inför samrådet. Det bör också av annons och inbjudan
framgå vart det fullständiga underlaget för utökad samråd finns att tillgå och
till vem man framför synpunkter.
VU samråder med övriga berörda statliga regionala myndigheter och kommuner
VU sammanställer inkomna synpunkter från samtliga genomförda samråd
och genomför i samråd med lokala arbetsgruppen och kommunen det slutgiltiga valet av plats/platser
VU fullföljer utarbetandet av MKB med utförlig redovisning av underlag,
kompletterande inventeringar, arbetsprocessen, samråden, alternativa plat-
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ser samt motiven för det slutgiltiga förslaget till val av plats/platser
Ansökan med MKB och samrådsAnsökan om bygglov lämnas till
redovisning lämnas till den myndig- kommunen. MKB:n enligt MB bifohet som ska pröva tillståndsärendet
gas som underlag
enligt MB
Myndigheten begär ev komplettering
av ansökan
Ansökan med MKB kungörs i ortspressen
Yttrande begärs från berörda myndigheter
Yttranden till VU för ev bemötande

Kommunen lämnar bygglov

Myndigheten bedömer MKB:n

Vid ansökan som överstiger 10 MW
skall kommunfullmäktige tillstyrka
ansökan innan regeringen kan tillåta
verksamheten

Myndigheten beslutar om MKB:n
uppfyller reglerna
Dom eller beslut i ärendet kungörs
Myndigheten handlägger prövningen, beslutar om tillstånd samt meddelar villkor
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10 Samordnad handläggning
MB – PBL
I ”Planering och prövning av Vindkraftsanläggningar - Handbok utarbetad av Boverket i
samråd med Energimyndigheten, Naturvårdverket och Riksantikvarieämbetet 2003” anges
”att även om prövningen av vindkraftsanläggningar följer två, i vissa fall fler, lagstiftningar, bör alltid eftersträvas att handlägga ärendena effektivt. Gemensamt underlags- och utredningsmaterial kan användas och samråden och processerna i övrigt koordineras så långt
möjligt. Ett bra samspel mellan verksamhetsutövaren, kommunen och miljöprövande myndighet utgör grunden för bra samordning. Om det är möjligt att ta fram en tidplan för de
olika processerna kan det underlätta arbetet.
För att underlätta samordningen mellan PBL och MB kan gemensamma rutiner utvecklats
mellan kommun, länsstyrelse och verksamhetsutövaren. Det gäller både för de tidiga informella kontakterna med verksamhetsutövaren och för de delar av processerna som är
lagreglerade. Samspelet mellan myndigheterna och verksamhetsutövaren bör bedrivas så
att det är en god kontakt mellan de olika processerna och befintligt planeringsunderlag
finns tillgängligt i båda processerna.”
Föregående tabell visar hur i första hand MKB-arbetet enligt MB kan bedrivas och handläggas. I tabellen på nästa sida illustreras hur handläggningen av PBL:s och MB:s tillståndsprövning kan samordnas och vilka handlingar och aktiviteter som kan vara gemensamma. Tabellen illustrerar en kommunal handläggning utan detaljplan.
I ovan nämnda handbok finns exempel på motsvarande samordning av handläggning där
detaljplan krävs.

Tänkbar samordning av handläggning för tillståndsprövning enligt Miljöbalken (MB) och
bygglovprövning enligt Plan- och bygglagen (PBL) då stöd i översiktsplan saknas. Nedanstående tabell redovisar inte alla delmomenten i handläggningen utan endast den grova
uppdelningen i samråds- och beslutsprocessen.
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Bygglovprövning

Gemensamma handlingar

Tillståndsprövning

enligt PBL

och aktiviteter

enligt MB

Ev tillf bygglov för vindmätningsmast
Samråd med länsstyrelsen och kommunen om avgränsning och förfarande
Program/förstudie för MKB inkl översiktlig plananalys. Redovisar inriktning, avgränsning och former för
medborgarinflytande
Tillstyrkande av områdesavgränsning och arbetsmetod

Tidigt samråd (1) med utökat
område och flera alternativ
Ställningstagande om betydande
miljöpåverkan
Bildande av lokal partssammansatt
arbetsgrupp (2)
Inledande möte med lokal arbetsgrupp

Samråd om bedömning av
konsekvenser mm. Kan vid
behov omfatta fler samråd.

Utarbetande av MKB med plananalys
enl godkänt program och i samråd med
den lokala arbetsgruppen
avseende översiktlig plananalys

Utökat samråd (1) om program
för MKB gällande inriktning,
avgränsning och medborgarinflytande
Fortsättning på utökat samråd med
bedömning av konsekvenser mm.
Kan vid behov omfatta fler samråd
inkl samråd med annat land vid
betydande miljöpåverkan

Förslagshandlingar för projektet
med MKB. Kan innehålla flera huvudalternativ avseende val av plats
Gemensam samrådsutställning av
förslag med kungörelse och allmänt
infomöte
Genomgång av inkomna synpunkter,
upprättande av samrådsredogörelse
val av plats, , slutgiltig MKB

Fortsättning på utökat samråd,
val av plats

MKB som gemensamt beslutsunderlag
Ansökan om bygglov enl PBL

Ansökan om tillstånd enl MB

Projektförslag med MKB

Projektförslag med MKB

Beslut om bygglov

Beslutsprocess om tillstånd enl
MB

(1) ”Tidigt samråd och utökat samråd” är formella moment enl MB
(2) Lokal partssammansatt arbetsgrupp som består av repr för: Kommun, turistnäring, naturvård/skydd,rennäring, byalag, markägare, fiske etc.
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11 Aktörernas ansvar för en MKB
Det är verksamhetsutövaren/exploatören som tar fram det beslutsunderlag som behövs för
tillståndsprövningen enligt MB av ett projekt. Där utgör MKB:n ett centralt dokument. I
”Boken om MKB”, utgiven av Boverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och
Socialstyrelsen, 1996, angavs att miljökonsekvensbeskrivningar ibland kritiserades för att
vara en partsinlaga, som gjorts för att tala för exploatörens val. Boken gjordes före miljöbalken, men betydelsen av öppenhet i arbetet samt medverkan av neutral och trovärdig
expertis som ett sätt att främja opartiskhet och redovisa ”ärliga” alternativ är fortfarande
vikigt. Syftet med MKB får inte vara att framställa en viss lokalisering eller utformning i
mer fördelaktig dager med hjälp av ett annat ”värdelöst” alternativ.
Det finns inga särskilda krav på auktorisering eller MKB-kunskap för att få arbeta med
miljökonsekvensbeskrivningar. Sakkunskap, förmågan att kunna förmedla sin expertkunskap samt delta i diskussioner med allmänheten är dock viktiga egenskaper för den som
deltar i upprättandet av MKB. Då experters trovärdighet kan ifrågasättas av allmänhet och
myndigheter behövs också erfarenhet och kanske ibland också pondus för att kunna hävda
betydelsen av korrekt och opartiskt beslutsunderlag.
Lokaliseringen av vindkraftsanläggningar berör ofta riksintresseområden som omfattas av
kap 3 och 4 i miljöbalken. Deltagande utredare/experter måste därför ha god kännedom om
dessa regler samt förmåga att kunna tolka bestämmelsernas innehåll och syfte. För att kunna leda arbetet med att analysera motstående intressen, bedöma om påtaglig påverkan på
riksintressen föreligger samt väga olika alternativ mot varandra, fordras också god kännedom om översiktligt planarbete. Detta blir särskilt viktigt då analysen omfattar ett större
geografiskt område som berör flera andra intressen och där många deltagare är involverade
i processen.
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12 Pågående utredningar
I projektet har kontakt tagits med huvudsekreterarna i pågående utredningar om översyn av
miljöbalken (dir 1999:109) och plan- och bygglagen (dir 2002:97). Utredningarna hade
dock inte kommit så långt i sina arbeten att de kunde bidra med något konstruktivt. I delbetänkandet från miljöbalkskommittén ”Miljöbalken under utveckling, SOU 2002:50” redovisas emellertid i kap 4 förslag på förändringar i miljöbalken som skärper kraven på prövningens systematik och valet av plats. De förslag på arbetssätt vid utarbetande av MKB
som redovisas i detta projekt ligger dock väl i linje med kommittén förslag.
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13 Analys/test av arbetsmodellen
Ett tidigt utkast till arbetsmodellen tillämpades under 2002 i ett område i Jämtlands län
med Borevind AB som exploatör. Erfarenheterna därifrån, som kan ses som en fallstudie,
redovisas nedan.

13.1 Området
Frostvikenområdet är en glesbefolkad del av Strömsunds kommun med västra gränsen mot
Norge och östra gränsen mot Västerbottens län. I Frostvikenområdet bor ca 1100 personer
varav drygt 500 bor i tätorten Gäddede. I Frostvikenområdet liksom i kommunen i sin helhet minskar befolkningsmängden, vilket innebär ansträngningar för den kommunala ekonomin och förmågan att bibehålla en acceptabel servicenivå. Stor kraft ägnas åt att motverka fortsatt utglesning, det är en överlevnadsfråga för många inlandskommuner. I Strömsunds kommun bor drygt idag ca 13 500 personer. Sedan 1985 har folkmängden i kommunen minskat med ca 3000 personer.
Landskapet präglas av många sjöar och vattendrag med dalgångar omgivna av skogsklädda
berg och vidsträckta fjällområden. Längs vägarna, som i huvudsak är belägna längs sjöar
och vattendrag, finns flera små jordbruksbyar, ofta vackert belägna på sluttningarna. Bygden innehåller många storslagna vyer med djupa perspektiv och panoramautblickar mot sjö,
skog och fjäll. De bebodda delarna är främst belägna inom den östra delen av Frostvikenbygden, medan den västra delen domineras av stora obebyggda fjällområden.
Frostviken är på många håll präglad av vattenkraftutbyggnaden som skedde på 50- och 60talet, men bygden upplevs ändå som ”vildmarksbetonad”.
Turism, skogsbruk, rennäring, småskaligt jordbruk utgör tillsammans med viss industriverksamhet och offentlig service i Gäddede, den huvudsakliga sysselsättningen i området.
Foto: Ulf Alexandersson
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13.1.1 Utbyggnadsanspråk
År 2001 presenterade vindkraftföretaget Borevind AB, numera RES Skandinavien AB (i
fortsättningen kallad sökanden) ett förslag till utbyggnad av vindkraft på Moruet beläget
mitt i den västra delen av Frostvikenbygden. Förslaget omfattade en vindkraftanläggning
på ca 30 MW vilket skulle motsvara ca 15 verk á 2 MW. Företaget utarbetade ett underlag
för tidigt samråd enligt miljöbalken där utbyggnadsförslaget redovisades inkl miljöpåverkan, riksintressen mm tillsammans med några alternativa placeringar. Frostvikenområdet
bedömdes ha gynnsamma förutsättningar för en utbyggnad. Här finns flera platser med
goda vindförhållanden enligt den av länsstyrelsen genomförda karteringen samt ett elnät
med förhållandevis stor ledig kapacitet. Genom området går Svenska Kraftnäts stamnät på
220 kV med en ledig kapacitet på ca100 MVA. Kombinationen gör området mycket intressant för vindkraftutbyggnad.
13.1.2 Tidigt samråd
Länsstyrelsen beslutade 2001-10-08 att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att utökat samråd med miljökonsekvensbedömning skall genomföras.
Beslutet föregicks av tidigt samråd enligt kap 6 MB, som hölls på länsstyrelsen 2001-09-28
med deltagande av representanter från länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen, Birka
Nät AB, Strömsunds kommun, Frostvikens norra sameby samt företrädare för markägarna
och bygden.
Vid samrådet konstaterades att förutom den kommunala prövningen enligt plan- och bygglagen (PBL) är den föreslagna anläggningen så stor att den omfattas av regeringens obligatoriska tillåtlighetsprövning enligt kap 17 MB.
13.1.3 Riksintressen
Frostvikenområdet omfattas av ett flertal riksintressen. Hela området ingår i ”Fjällvärlden
från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset i norr” som utgör riksintresse för turism och
friluftsliv enligt MB 4:1 och 4:2. De centrala fjällområdena utgör sk obrutna fjällområden
enligt MB 4:5. Flera områden utgör också riksintresse för naturvård och kulturminnesvård
enligt MB 3:6. Stora delar används av rennäringen och ett flertal områden utgör riksintresse
för rennäringen enligt MB 3:5.
Flera områden som är av riksintresse för naturvården har dessutom tagits upp som Natura2000 områden. Tre fjällområden utgör naturreservat enligt MB 7:4.
Berörda riksintressen redovisas på kartan på nästa sida. Där framgår att det är endast vissa
områden i anslutning till de större sjöarna som inte omfattas av riksintressen enligt kap 3.
Hela området omfattas av MB 4:1 och 4:2, där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
får komma till stånd i dessa områden endast om det inte möter något hinder enligt MB 4:2-7
och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
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13.1.4 Turism
Vägen förbi Gäddede, Jormvattnet, Stora Blåsjön och vidare över Stekenjokk marknadsförs
som vildmarksvägen, Sveriges vackraste turistväg, där besökaren ständigt möter nya hänförande vyer. Svarta spegelblanka skogstjärnar omgivna av skägglavsdraperad urskog eller
vindpinad fjällsluttning med porlande jokkar, blomsterängar med midjehöga örter och urgamla kulturmarker lyfts fram i marknadsföringen. Byarna, sjöarna, fjällen samt det storslagna landskapet bildar tillsammans de värden som lockar turister till området. I området
finns också flera mindre turistanläggningar som erbjuder både boende och olika typer av
aktiviteter kopplade till natur, kultur och fjäll.

Bilder ur områdets turistbroschyr. Fotograf: Krister Berg

13.1.5 Kommunens ställningstagande
Då sökanden under slutet av 2001 tog kontakt med Strömsunds kommun för att diskutera
förslaget till utbyggnad inom Frostvikenområdet framkom att kommunen saknade stöd i
gällande översiktsplan för att pröva större vindkraftsetableringar. En översyn av översiktsplanen hade diskuterats, men några beslut var inte fattade. Den föreslagna utbyggnaden på
Moruet var relativt stor och kommunen tydliggjorde behov av att få ett bättre underlag för
att kunna bedöma utbyggnadens påverkan på andra intressen såsom landskapsbild, naturoch kulturmiljöer, turism och rennäring. Även om positiva signaler framförts från bygden
kände kommunen en viss osäkerhet om hur invånarna i Frostvikenbygden såg på en omfattande vindkraftsutbyggnad. Kommunen övervägde att kräva detaljplan för att därigenom
säkerställa en dialog med närmast berörda. Ett sådant förfarande innebär dock utifrån
PBL:s regler en begränsning av de som anses berörda och skulle inte medföra en mer allmän diskussion om vindkraftsutbyggnader i hela Frostvikenområdet, vilket kommunen
bedömde nödvändigt för att kunna ta ställning till den föreslagna utbyggnaden.
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13.1.6 Förslag till arbetsmetod
Då utbyggnadsidéerna presenterades för kommunen pågick det nationella metodstudiearbetet om vindkraft i översiktsplanering i fjällområdena i Härjedalens kommun, där metoder
för översiktlig plananalys presenterades med bl a en checklista för analyser och konsekvensbedömningar.
Vid diskussioner med kommunen om hur en dialog med bygden skulle kunna komma till
stånd utan att göra det inom ramen för en revidering av översiktsplanen, föreslog sökanden
att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhörande miljöbalksärendet skulle utökas till
att också omfatta en fördjupad översiktlig plananalys samt att MKB:n skulle utarbetas i
nära samråd med en lokal partsammansatt arbetsgrupp. Alltså en arbetsmetod i enligt tidigare beskrivning i rapporten. Den skulle därmed få inslag av en översiktlig planeringsprocess och en MKB som skulle kunna användas som underlag för både tillståndsprövningen
enligt MB och bygglovprövningen enligt PBL utan att det finns stöd i en aktuell översiktsplan. Sökanden föreslog att den planmässiga analysen skulle omfatta både Moruet och
omkringliggande område belägna inom ett rimligt avstånd (ca 10 – 15 km) från Svenska
Kraftnäts stamledning.
Det betonades att förfarandet inte kunde ersätta översiktsplanen och att metoden inte gav
samma formella beslutsunderlag och vägledning för efterföljande beslut som en av kommunfullmäktige antagen översiktsplan, men att förfarandet borde kunna tillämpas i ett området som inte berörs av allt för många tunga allmänna intressen och där det finns ett intresse i bygden för en utbyggnad av vindkraft. Så var fallet i Frostviken. Arbetssättet skulle
medföra en systematisk genomgång om hur en utbyggnad påverkar andra allmänna intressen och innehålla en dialog med berörda organisationer, föreningar mm i området. Till
skillnad från detaljplan eller områdesbestämmelser skulle förfarandet ge alla berörda i
bygden möjlighet att komma till tals och fånga upp en betydligt vidare krets än de som
skulle bli upptagna i en formell fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen.
Förfarandet skulle ge det efterfrågade underlaget för att kunna bedöma hur en vindkraftutbyggnad skulle påverka den för området så viktiga turismen och därmed riksintresset
”Fjällvärlden” enl MB 4:1 och 4:2 men även andra berörda riksintressen.
Vid underhandssamråd framförde länsstyrelsen behovet av en översyn av översiktsplanen
som underlag för ställningstaganden om vindkraftetableringar, men då en revidering av
översiktsplanen vid denna tidpunkt syntes ligga relativt långt fram i tiden, ställde sig också
länsstyrelsen positiv till att utöka MKB:n med en översiktlig plananalys enligt sökandens
förslag. Det bedömdes ge ett bättre underlag för bedömningar om landskapsbildspåverkan
och om en utbyggnad är förenlig med MB:s hänsynsregler för riksintressena.
Det föreslagna arbetssättet behandlades vid ett samråd med Strömsunds kommun 2002-0314 och tillstyrktes av bygg- och miljönämnden 2002-05-02. Man enades om att huvudansvaret för planeringsunderlaget och det fortlöpande arbetet vilade på verksamhetsutövaren/sökanden. Strömsunds kommun skulle bistå med förslag till de organisationer som skall
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representeras i den lokala arbetsgruppen. Sammanfattningsvis konstaterade kommunen
också att den föreslagna arbetsmetoden verkade vara ett bra sätt att driva tillståndsprocessen enligt MB och PBL parallellt.
13.1.7 Val av geografiskt område
Vid samrådet med kommunen diskuterades också vilket geografiskt område plananalysen
borde omfatta och man enades om att hela Frostviken/Jormlienområdet från Gäddede i
söder till Stora Bråsjön och Ankarede i norr med riksgränsen i väster och stranden av
Kvarnbergsvattnet, Kycklingvattnet och Lill-Blåsjön/Stor-Blåsjöns strand i öster, skulle
utgöra planeringsområdet. Fjällområdet öster om dessa vattendrag utgör obrutet fjällområde, rymmer flera naturreservat samt är av stor betydelse för rennäringen. Här bedömdes
bevarandeintressena inkl omgivande frizoner väga så tungt att en vindkraftsutbyggnad inte
vore möjlig. Planeringsområdets avgränsning redovisas på kartan nedan. Det är ca 50 km
från norr till söder. De olika riksintressena i området framgår av kartan på sid 37.

Planeringsområde
Skala 1:300 000
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13.1.8 Lokal arbetsgrupp
I samråd med Strömsunds kommun föreslogs att representanter från Strömsunds kommun,
turistnäring, naturvård, rennäring, byalag och markägare skulle ingå i den lokala, partsammansatta arbetsgruppen. Det innebar följande sammansättning:
Strömsunds kommun
Frostviksfjäll
Naturskyddsföreningen
Raedtievaerie sameby
Östre Namdal sameby
Forum Frostviken
Jorms Byamän
Kvarnbergsvattnets intresseförening
Blåsjöns framtid
LRF
Birkanät AB
De ovan nämnda organisationerna inbjöds att delta i den lokala partsammansatta arbetsgruppen som skulle arbeta med vindkraftutbyggnadsfrågor i Frostviken/Jormlien området. I
inbjudan informerades om initiativen till vindkraftsutbyggnad, varför en lokal partsammansatt arbetsgrupp skulle bildas samt förslag på hur gruppen skulle arbeta.
I brevet informerades också att plananalysen kommer att genomföras i samarbete med Ulf
Alexanderssson, som bl a varit projektledare för metodutvecklingen om vindkraft i översiktsplanering för fjällområden.
Länsstyrelsen valde att inte delta i arbetsgruppens möten.
Den 13 maj 2002 hade arbetsgruppen sitt första möte i Gäddede.
13.1.9 Arbetsgång
För att arbetet i den lokala arbetsgruppen skulle innehålla både kunskapsuppbyggnad, problemidentifiering, analys av alternativa förslag, konsekvensstudier samt förslag till utbyggnadsområden och områden olämpliga för vindkraft, föreslogs att arbetsgruppen borde ha
minst tre möten med en dryg månads mellanrum samt ett avslutande allmänt informationsmöte. Därigenom skapades tid för samråd och diskussion i bygden mellan mötena.
En av de viktigaste arbetsuppgifterna för arbetsgruppen var att närmare beskriva turismen i
området och identifiera konflikterna mellan en vindkraftutbyggnad och turismen. Utan en
sådan översiktlig analys bedömdes det inte möjligt att klarlägga om en utbyggnad strider
mot de särskilda bestämmelserna om turismens och friluftslivets intressen enligt kap 4 MB.
Arbetsgruppen har träffats tre gånger under tiden maj- augusti 2002 och arbetsgången har i
stort följt nedanstående redovisning.
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Möte 1

Information och introduktion av ärendet, redovisning av vindkraftens möjligheter och konflikter,
vilka riksintressen och övriga intressen finns i området, olika alternativa platser för en vindkraftutbyggnad utifrån vindförhållandena i området, redovisning av det föreslagna arbetssättet,
vad är en MKB, om behovet av en översiktlig plananalys samt erfarenheter från metodstudien
i Härjedalen.
Redovisning av kommunens och länsstyrelsens syn på den föreslagna arbetsmetoden.
Genomgång av checklista för analyser och konsekvensbedömningar
Inledande diskussion om möjligheter och konflikter i Frostvikenområdet.

”Hemläxa”

Kartläggning av andra allmänna intressen i bygden, precisering av vilka områden som är
viktiga för turismen utifrån områdets turismprofil, diskutera påverkan på dessa värden av en
vindkraftutbyggnad, diskutera vilka mervärden för bygden en utbyggnad kan tillskapa mm

Möte 2

Genomgång av de alternativa platserna för utbyggnad och analys av vilka andra intressen
som kan bli påverkade.
Fördjupad diskussion om möjliga lokala mervärden för bygden vid en utbyggnad

”Hemläxa”

Diskutera och förankra olika förslag och ställningstaganden i de egna organisationerna

Möte 3

Utarbeta ett förslag till tänkbara utbyggnadsområden för vindkraft samt vilka områden som p g
a andra värden och intressen bör undantas för utbyggnad.
Utforma förslag på delägande, bygdepeng eller annat lokalt mervärde

Allmänt
möte

Informera om resultatet från den lokala arbetsgruppens arbete och ärendets fortsatta handläggning

Det första mötet inriktades mot information samt en redovisning av tänkbara områden för
en vindkraftsutbyggnad inom planeringsområdet, belägna rimligt nära stamledningen och
med bra vindenergiförhållanden enligt den översiktliga länsinventeringen.
På detta möte redovisades också några olika tänkbara alternativ på hur bygden genom en
lokal fondering skulle kunna få nytta av en vindkraftutbyggnad. Inom områden där en omfattande utbyggnad av vattenkraften tidigare genomförts finns tydligt uttalade krav på att en
fortsatt utbyggnad och nyttjande av bygdens naturresurser måste generera långsiktiga ”nyttigheter” för den berörda bygden. Alla i arbetsgruppen betonade att denna fråga kommer att
ha avgörande betydelse för bygdens ställningstagande beträffande vindkraftsutbyggnad i
området. Man framförde också att man vill ha flexiblare regler än de som gäller för bygdemedel från vattenkraften. Resurserna bör kanaliseras direkt till området utan inblandning
av myndigheter såsom kommun eller länsstyrelse. Samtidigt är man dock medveten om de
problem som kan uppstå då en lokal organisation skall besluta om användningssätt, fördelning mm. På mötet framfördes önskemål om att en fristående jurist bör delta i utarbetandet
av principer för en lokal fondering.
Följande material delades ut:
Vindkraft- frågor, svar och fakta (Varför skall vi bygga mer vindkraft i Sverige ?
Varför bygga vindkraft i Norrland? Vilka fördelar och nackdelar finns det med vind-
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kraft? Blir nätkunder i Frostvikenområdet drabbade av förhöjda kostnader p g a
vindkraftutbyggnad i området? Vilken nytta kan Frostviken, Strömsund och Jämtland ha av vindkraft? Hur stora är vindkraftverken? Är inte vindkraft dyrt och kräver stora subventioner? Vem äger vindkraftverken som byggs i Sverige?) Materialet
hämtat från div. utredningar, branschorganisationer mm
Områden med potential för utbyggnad av vindkraft (karta)
Riksintressen i området (karta enl. sid. 37 samt tillhörande beskrivning)
Checklista för analyser och konsekvensbedömningar (i princip utformad enligt tidigare
redovisning i rapporten)
Förslag till arbetsgång för lokal arbetsgrupp (enligt ovan)

Klimpfjäll -Vindkraftverk i fjällmiljö
Foto: Ulf Alexandersson

13.1.10 Alternativa platser
De olika områdena som kunde bli föremål för diskussioner om en utbyggnad redovisas på
kartan nedan. De utvalda områdena utgör huvuddelen av de platser i Frostvikenområdet
som är belägna utanför skyddade områden, obrutet fjäll och rennäringens kärnområden
samt där relativt goda vindförhållanden råder.
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Arbetsgruppen klargjorde redan på första mötet att man ville få redovisningar om hur en
utbyggnad skulle se ut på de olika platserna. Till det andra arbetsgruppsmötet fick sökanden därför i uppdrag att utarbeta visualiseringar med tillhörande detaljkartor för vart och ett
av de alternativa, tänkbara utbyggnadsområdena. Visualiseringar och kartor kompletterades
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med en tabell som redovisar olika fakta samt några tomma rutor för komplettering av
arbetsgruppen. Tabellen redovisas nedan.
Parameter

Lillfjället

Kveruet

Storbacken

Björkvattsruet

Moruet
Lillruet
Skavhögarna

Ca antal verk

Ca 21 verk

Ca 34 verk

Ca 21 verk

Ca 23 verk

(och MW)

(42 MW)

(65 MW)

(42MW)

(46 MW)

Fastighetsägare

Svenska kyrkan

Modo, SCA

SCA

Modo, SCA

och ca 12 st

och 6 st privata

privata fgh

fgh

Riksintressen

4:2 MB

4:2 MB

4:2 MB

4:2 MB

Avstånd till

2,5 km

2,5-3 km

1,5 km

2 km

7,5 km

17 km

8 km

0 km

Tidigare exploatering

10 m reglering

10 m reglering

10 m reglering

Kraftledning

av närbelägen

av närbelägen

av närbelägen

sjö

sjö

sjö

Turistnäring

Skoterled

Skoterled

befintlig väg
Avstånd till
anslutningspunkt

Vandringsled
Övrig markanvändning
Övriga positiva
egenskaper för
en utbyggnad
Övriga negativa
egenskaper för
en utbyggnad
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Parameter

Storfjället

Klumplid-

Jormlid-

Brattåsruet

Brattmyrfjället

klumpen

klumpen

Ca antal verk

Ca 21 verk

Ca 16 verk

Ca 16 verk

Ca 14 verk

(och MW)

(42 MW)

(32 MW)

(32 MW)

(28 MW)

Fastighetsägare

Modo, SCA

SCA

Riksintressen

Kommunen och

SCA och en

och ca 4 st

ca 5 st privata

privat fgh

Privata fgh

fgh

4:2 MB

4:2 MB

4:2 MB

Naturvård

4:2 MB

Naturvård
Närhet till
renbetesland

Avstånd till

2,5 km

3 km

3 km

4 km

3 km

3 km

10 km

10 km

10 m reglering

13 m reglering

13 m reglering

av närbelägen

av närbelägen

av närbelägen

sjö

sjö

sjö

befintlig väg
Avstånd till
anslutningspunkt
Tidigare exploatering

Turistnäring

Skoterled

Skoterled

Skoterled

Vandringsled

Vandringsled

Övrig markanvändning
Övriga positiva
egenskaper för
en utbyggnad
Övriga negativa
egenskaper för
en utbyggnad

Exempel på visualiseringarna med tillhörande kartor för några olika platserna redovisas
påföljande sidor. Vindkraftverkens placering i visualiseringarna är mycket preliminära och
gjorda för att kunna ge exempel på hur en vindkraftpark i resp område kan se ut och hur
stora verken blir från de olika redovisade åskådningsplatserna.
För att kunna bedöma påverkan på vyer och utsikter från vissa strategiska platser i området
gjordes också fem särskilda panoramavisualiseringar från olika turistanläggningar i området:






Björkvattnets Vandrarhem mot Björkvatts- och Kvermoruet, avstånd ca 3- 6 km
Korpens Öga/Rid i Jorm mot Moruet, avstånd ca 6 km
Jorms Fiskecamp mot Moruet, avstånd ca 6,5 km
Jormliens Fjällgård mot Moruet, avstånd ca 6,5 km
Blåsjöliftarna mot Brattåsruet, avstånd ca 7 km

Några av dessa panoramabilder redovisas också på följande sidor. Dessa bilder är gjorda
för att visas med en bredd av ca 0.6 – 1,0 m. Det innebär att vindkraftverken framträder
mycket tydligare än på de små A4 bilderna i denna rapport.
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Moruet från Jormlien

Foto: Mats Swensson, Borevind AB

Björkvattsruet och
Kvermoruet från
Björkvattnet

Foto: Mats Swensson, Borevind AB
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Storfjället och
Brattmyrfjället från
norska gränsen

Foto: Mats Swensson, Borevind AB

Jormliklumpen från
riksvägen innan
Vallarna

Foto: Mats Swensson Borevind AB

55

NATURVÅRDSVERKET
Rapport Val av plats för vindkraftsetableringar

Från Korpens Öga i

Från Blåsjöliftarna

Från Jormliens

Jorm mot Moruet

mot Brattåsruet

Fjällgård mot
Moruet

Foto: Mats Swensson, Borevind AB
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Med stöd av befintligt planeringsunderlag, visualiseringar samt arbetsgruppens egna kunskaper om olika intressen i bygden, påbörjades under andra mötet en mer detaljerad
genomgång av hur de olika områdena används och dess visuella betydelse för landskapet.
Analysen gav underlag för områdesvisa bedömningar om påverkan på andra intressen. Vid
genomgången användes nedanstående mall som underlag. Den utarbetades utifrån den
tidigare redovisade checklistan, men begränsades till att omfatta de intressen och verksamheter som var aktuella för Frostvikenområdet. Där framstod turism och friluftsliv som det
viktigaste.
Områdesvis verksamhet
ange på karta de områden som används för aktiviteter (ridning, vandring, exkursioner, skidturer, skoter, utflykter mm)
beskriv hur resp. område används
vilka värden är viktiga för upplevelserna inom resp. område
ange viktiga utblickar och vyer
bedömning av om värdena inom resp. område påverkas av en vindkraftsutbyggnad
analysera behovet av frizon
Vildmarksvägen – Sveriges vackraste turistväg
ange viktiga utblickar och vyer
bedöm påverkan på dessa
Helhetsbedömning
påverkas varumärket ”vildmarksvägen”
medför olika alternativa vindkraftsutbyggnader en påtaglig skada på landskapsbilden och de natur- och kulturvärden som sammantaget bildar riksintresset för turism och friluftsliv
tillför exploateringen nya värden till nytta för bygden
samlad bedömning
13.1.11 Områdesvisa bedömningar
Inför det tredje mötet redovisade sökanden noggrannare vindanalyser av området där man
tagit topografin i beaktande tillsammans med de dominerande vindriktningarna. Vindförhållandena har avgörande betydelse för ekonomin och därmed också förmågan att generera
medel för t ex lokal fondering. De alternativa lokaliseringarna delades in i tre grupper beroende på inbördes vindförhållanden där A har bäst vindförhållande och C sämst:
Grupp A: Brattmyr- och Storfjället
Grupp B: Björkvatts- och Kvemoruet, Moruet, Klumplidklumpen, Brattåsruet, Lillfjället
Grupp C: Storbacken, Jormliklumpen
På det tredje arbetsgruppsmötet kompletterades den detaljerade genomgången av hur de
olika områdena används och dess visuella betydelse i landskapet och upplevelsevärdena för
turismen i området. Resultatet sammanställdes och sammanfattades enligt nedan.
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Lillfjället
Vind
Ingår i grupp B
Turism
Tjärnarna söder om Lillfjället används för vinterfiske, även lokal rekreation i närheten till
området. Sommar- och vinterleder i området. Själva Lillfjället används dock inte i någon
större omfattning. Det är beläget i utkanten på själva kärnområdet för de utblickar och vyer
som besökaren förknippar med Frostvikenområdet.
Naturintressen
Inget redovisat naturintresse.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Reservland (vinter).
Östre-Namdals reinbetesdistrikt: Används ej
Övrigt
Enligt mötet så används Fjällskaftet och Säterberget mindre än Lillfjället. Fjällskaftet och
Säterberget har skoterled norr om höjderna.
Slutsats
Området tas bort som alternativ då närheten till Gäddede ger en hel del lokal rekreation i
området. Långt avstånd till en anslutningspunkt.

Björkvattsruet / Kvemoruet
Vind
Ingår i grupp B
Turism
Lindahls fjällgård och vandrarhemmet i Björkvattnet ligger nära Björkvattsruet och får
visuell påverkan från Björkvattsruet. Skoterled i området. Är beläget i utkanten på kärnområdet för de utblickar och vyer som besökaren förknippar med Frostvikenområdet.
Naturintressen
Inget redovisat naturintresse.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Reservland (vinter).
Östre-Namdal: Används ej.
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Övrigt
Tar man bort en del av vindkraftverken på Björkvattsruet och får tyngdpunkten på Kvemoruet kan en lokalisering ske utan betydande påverkan på upplevelsevärden i Björkvattnets
närområden.
Slutsats
Björkvattsruet tas bort som alternativ med anledning av närheten till Björkvattnet och skulle därifrån ge en betydande påverkan på landskapsbilden. En etablering på Kvemoruet, som
ligger längre bort från bebyggelse, ger liten visuell påverkan och området är stort nog att
klara av en stor vindkraftanläggning på egen hand. Avståndet till anslutningspunkt på
stamnätet är dock långt.

Storbacken
Vind
Ingår i grupp C
Turism
Ingen turismverksamhet påverkas i någon betydande omfattning av verken, direkt eller
indirekt på stora avstånd. Jakt där SCA säljer småviltsjakt.
Naturintressen
Inget redovisat naturintresse.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Används ej.
Östre-Namdal: Storbacken kommer sannolikt tilldelas samebyn för höstbete. Används
under kortare perioder. Tror inte att en etablering kommer att påverka höstbetet nämnvärt.
Slutsats
Då Storbacken inte kan rymma ett större antal vindkraftverk och vindenergin är låg så valde arbetsgruppen att plocka bort detta alternativ för att istället koncentrera etableringarna
på så få platser som möjligt.

Moruet
Vind
Ingår i grupp B
Turism
Ingen kärnverksamhet i själva området. Vyn från Jormliens fjällgård har dock Moruet i sitt
panorama och Fjällgårdens ägare är tveksam till en lokalisering där, på grund av de negativa visuella värden det medför. En annan turistanläggning i närheten, Korpens Öga, som
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också har Moruet mitt i blickfånget, har inte något emot en lokalisering här. Skoterled delvis genom området. Avstånden är stora. Är beläget inom de kärnområden för de utblickar
och vyer som besökaren förknippar med Frostvikenområdet och kommer att synas från
flera platser längs den sk vildmarksvägen. Det förhållandevis långa avståndet till etableringen (ca 7-8 km) minskar dock på den visuella påverkan.
Naturintressen
Inget redovisat naturintresse.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Förordar Moruet som bästa alternativet.
Östre-Namdal: Moruet kommer sannolikt tilldelas samebyn för höstbete. Används under
kortare perioder. Tror inte att en etablering kommer att påverka höstbetet nämnvärt.
Slutsats
Arbetsgruppen förordar Moruet då det ej utnyttjas av någon kärnverksamhet och de långa
avstånden till turismanläggningar enligt de lokala representanterna ger acceptabel visuell
påverkan på landskapbilden.

Storfjället / Brattmyrfjället
Vind
Ingår i grupp A
Turism
Skoterled vid sidan av området. Är beläget i utkanten av de kärnområden för de utblickar
och vyer som besökaren förknippar med Frostvikenområdet och kommer inte att synas
annat än från någon enstaka plats längs den sk vildmarksvägen.
Naturintressen
Ingår i område med riksintresse för naturvård. Riksintresset omfattar huvudsakligen geologiska värden, fjällsipphedar samt ängsskogar och kan därför vara förenliga med vindkraft.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Används ej.
Östre-Namdal: Storfjället/Brattmyrfjället kommer sannolikt tilldelas samebyn för höstbete.
Detta är det område som renarna utnyttjar flitigast under höstbetet i Sverige. Samebyn
håller sig reserverad till en etablering inom området.
Övrigt
Liten visuell påverkan och lokalrekreation i området.
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Slutsats
Brattmyrfjället tas bort som alternativ då den ger en viss visuell effekt, då mest från den
norska sidan, men framförallt så blir påverkan på riksintresset för naturvård markant högre
i och med en vägdragning även till Brattmyrfjället.
Storfjället, som har mycket goda vindförhållanden, förespråkas av arbetsgruppen då den
ger liten eller ingen visuell påverkan samt används i mycket begränsad omfattning för friluftsliv och då mestadels i form av skoterled nere i en dal. Riksintresset för naturvård kan
komma att påverkas negativt men det är mest beroende på hur man anlägger vägen upp till
vindkraftverken. Denna påverkan kan minimeras med en kartering om var naturvärdena är
belägna för att sedan kunna projektera vägen där den skulle distrahera naturvärdena minst.

Klumplidklumpen
Vind
Ingår i grupp B
Turism
Aktivt kärnområde för turism med häst ridning. Området används aktivt för fiske och friluftsliv samt innehåller även skoterleder. Är beläget inom kärnområden för de utblickar och
vyer som besökaren förknippar med Frostvikenområdet.
Naturintressen
Inget redovisat naturintresse.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Reservland (har samlat in renar här någon gång).
Östre-Namdal: Klumplidklumpen kommer sannolikt tilldelas samebyn för höstbete. Används under kortare perioder. Tror inte att en etablering kommer att påverka höstbetet
nämnvärt.
Övrigt
Klumplidklumpen är väl synligt från många områden och ses som ett landmärke i landskapet.
Slutsats
Klumplidklumpen är ett värdefullt landmärke i området, här bedrivs även kärnverksamhet
för turism och friluftsliv. Arbetsgruppen förordar därför att Klumlidklumpen undantas som
tänkbart alternativ för vindkraftsutbyggnad.
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Jormliklumpen
Vind
Ingår i grupp B
Turism
Aktivt kärnområde för turism med hästridning. En markägare har för avsikt att uppföra en
jaktstuga och bedriva jaktturism i området. Sommar- och vinterleder. Är beläget inom
kärnområden för de utblickar och vyer som besökaren förknippar med Frostvikenområdet.
Naturintressen
Intill domänreservat och inom riksintresse för naturvård.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Används ej.
Östre-Namdal: Jormliklumpen kommer sannolikt att tilldelas samebyn för höstbete. Används under kortare perioder. Tror inte att en etablering kommer att påverka höstbetet
nämnvärt.

Övrigt
Vallarna, ett stugområde som ligger 1,5-2 km norr om Jormliklumpen.
Slutsats
Jormliklumpen är kärnområde för turism och friluftsliv samt även ett landmärke i området.
Ett stugområde som ligger norr om Jormliklumpen skulle få en betydande visuell påverkan
på landskapsbilden. Arbetsgruppen förordar därför att Jormliklumpen undantas som tänkbart alternativ för vindkraftsutbyggnad.

Brattåsruet
Vind
Ingår i grupp B
Turism
Ingen kärnverksamhet på Brattåsruet, området nyttjas inte för någon form av turism. Skoterled utanför det aktuella området.
Naturintressen
Inget redovisat naturintresse.
Rennäring
Raedtievaerie Sameby: Reservland (har samlat in renar här någon gång).
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Östre-Namdal: Brattåsruet kommer sannolikt tilldelas samebyn för höstbete. Används under kortare perioder. Tror inte att en etablering kommer att påverka höstbetet nämnvärt.
Övrigt
2 små jaktstugor i närbeläget område. Tommy Turesson, som ingår i arbetsgruppen, har
hört sig för hos både permanent- och fritidsboende i Blåsjöns område och de har ingenting
emot en lokalisering på Brattåsruet, ej heller ett större område mot Myrskalruet. Är beläget
inom kärnområden för de utblickar och vyer som besökaren förknippar med Frostvikenområdet
Slutsats
Torts sitt utsatta läge rent visuellt så förordas Brattåsruet av arbetsgruppen som ett alternativ i det fortsatta arbetet. Detta på grund av att ingen frilufts- eller turismverksamhet anordnas i området. Även om Brattåsruet är synligt från Vildmarksvägen så är avstånden så pass
långa (ca 7-8 km) från viktiga utblickspunkter att det inte blir en oacceptabel påverkan på
landskapbilden i panoramat från bl a Stora Blåsjön.

Alla områden
Inom alla områden ovan kan en utbyggnad av vindkraft påverka nuvarande jaktförhållanden. Jakträtten är dock kopplad till markägandet och kan därför inte primärt ses som
ett allmänt intresse. Det är upp till respektive markägare att vid överväganden om
markupplåtelse för vindkraftverk också väga in en eventuell påverkan på jakten. Hittillsvarande erfarenheter tyder på att vilda djur inte bryr sig om verken.
Vid utbyggnader inom områden med små skiften kan ljud, buller och visuell påverkan ske
även inom näraliggande skiften som normalt inte får ett ekonomiskt utbyte av en utbyggnad. Detsamma kan gälla för möjligheten att bygga vindkraftverk på angränsande fastigheter då kravet på tillräckligt stort avstånd mellan vindkraftverken kan försvåra för en angränsande fastighet att också bygga vindkraft. Dessa problem kan lösas genom att markersättning utgår till alla fastighetsägare inom en viss radie (vindupptagningsområde). Denna
radie brukar vara 3-4 rotordiametrar.

13.1.12 Två huvudalternativ
I ”Vindkraftens påverkan på fjällandskapet” som utgör en delstudie knuten till ”Vindkraft i
översiktsplaneringen för fjällområden, exemplet Härjedalen”, redovisas ett antal viktiga
aspekter som bör beaktas vid utbyggnader i fjällområdet. Dit hör bl a vikten av att koncentrera och samordna vindkraftverken, jämfört med att tillåta enstaka verk eller smågrupper
här och där i landskapet. Här framhålls också betydelsen av att sträva efter samlade och
enhetliga etableringar. För att undvika en splittrad landskapsbild med många olika grupper
av vindkraftverk, bedömde därför arbetsgruppen att en utbyggnad i Frostvikenområdet
borde koncentreras till två eller möjligen tre platser. Det storskaliga och öppna landskapet
med vida utblickar kan annars upplevas som påverkat av vindkraftverk i sin helhet.
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I den översiktliga plananalysen framkom att en etablering på Jormliklumpen och Klumplidklumpen skulle medföra en påverkan på fjäll/berg som utgör viktiga landmärken i området och medföra en icke önskvärd påverkan på landskapsbilden. Dessa undantogs därför
som tänkbara alternativ i det fortsatta arbetet.
Lillfjället bedömdes ligga alltför nära Gäddede och utgöra ett viktigt lokalt rekreationsområde för boende i Gäddede. Lillfjället bedömdes därmed också vara olämpligt för en vindkraftsutbyggnad.
Storbacken kan endast rymma ett mindre antal vindkraftverk och har låg vindenergi. Arbetsgruppen bedömde därför att detta område skulle utgå, för att i stället kunna koncentrera
etableringar på så få andra platser som möjligt.
Inget av de potentiella utbyggnadsområdena rymmer så många verk att hela den lediga
ledningskapaciteten kan byggas inom ett enda område. Därför fanns önskemål från Borevind AB att åtminstone två olika platser borde få nyttjas för vindkraftsutbyggnad. Som
underlag för fortsatt analys och diskussion enades arbetsgruppen om att forma två stycken
huvudalternativ som kunde ligga till grund för det fortsatta arbetet.


Norra alternativet bestående av Moruet och Brattåsruet



Södra alternativet bestående av Björkvatts/Kvemoruet, Storfjället och Moruet.

De olika huvudalternativen redovisas på kartan på nästa sida. Det södra alternativet innebär
sannolikt att en elanslutning från Björksvatts- och Kvemoruet skulle medföra en ledningsdragning via Norge. Inom Storfjället inklusive Brattmyrfjället finns två andra intressen,
dels renbetesland och dels riksintresse för naturvård. Alla platser i de bägge huvudalternativen är belägna inom riksintresset för turism och friluftsliv.
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Norra alternativet
Södra alternativet
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13.1.13 Lokal fondering
Sökanden utarbetade ett principförslag för lokal fondering, där man förklarade sig beredd
att avsätta 5 000 kronor per år och installerad MW till nytta för bygden. Man påpekar dock
att i dagsläget är villkoren osäkra och att det därför är viktigt att hitta de ekonomiskt bästa
platserna för att kunna motivera etableringen. Man redovisar också att förutsättningarna för
att kunna göra en lokal fondering utgår från att man kan göra en utbyggnad omfattande
minst 40 MW i området. Under denna gräns går det inte att tillskapa ekonomi för en lokal
fondering på grund av bl a de mycket dyra el-anslutningarna. Det krävs relativt stora investeringar för att kunna föra in elenergin från vindkraftverken till det befintliga stamnätet.
Sökanden redovisade fyra olika idéer på hur resurserna kan kanaliseras in i bygden.
Som bygdemedel
Bygdemedel från vattenkraften fördelas enligt ett etablerat regelverk. Innebär att vindkraftpengarna förs in i bygden enligt samma principer som för vattenkraften.
Med partner
Innebär ett etablerat samarbete med de som vanligtvis arbetar med att stötta nya projekt
såsom ALMI, näringslivskontor, kommunal landsbygdsutvecklare eller länsstyrelsen.
Lokal grupp
Innebär att t ex Forum Frostviken får ansvaret för att fördela pengarna till nytta för bygdens
bästa.
Stöttning av turistverksamhet
Innebär att vindkraftpengarna används till marknadsföring av området, delfinansiering av
turistbyrå samt uppbyggnad av infrastruktur för turism.
Sökande redovisar också som räkneexempel hur stor den årliga fonderingen, totala investeringen samt entreprenad- och elnätsarbetet blir vid olika storlekar på utbyggnaden.
Räkneexempel
Förutsättningar
Storlek per verk

2,3 MW

Fondering

5 000 SEK/MW

Investering

10 000 000 SEK/MW

Entreprenad- och

10 %

elnätsarbeten
Installerad effekt

Antal verk

Årlig fondering

Total investering

Entreprenad- och
elnätsarbeten

40

17

200 000 SEK

400 000 000 SEK

40 000 000 SEK

60

26

300 000 SEK

600 000 000 SEK

60 000 000 SEK

80

35

400 000 SEK

800 000 000 SEK

80 000 000 SEK

100

43

500 000 SEK

1 000 000 000 SEK

100 000 000 SEK
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Samråd
För att bredda diskussionen ytterligare och möjliggöra för alla, både boende och fritidshusägare i området att ta del av huvudalternativen och lämna synpunkter på dessa, bestämdes i
samråd med kommunen att materialet skulle ställas ut på kommunhuset och på biblioteket i
Gäddede och att ett allmänt informationsmöte skulle hållas i området under senhösten
2002. Utställningen och mötet skulle utgöra en del av det utökade samrådet enligt miljöbalkens regler, men samtidigt också utgöra samrådsskedet för kommunens översiktsplan.
Revidering av översiktsplan
Under tidsramen då lokala arbetsgruppen hade sina möten, beslutade kommunen forcera
utarbetandet av ett tillägg till gällande översiktsplan, som behandlade vindkraftfrågorna i
Frostvikenområdet. Övriga delar i kommunen avsågs behandlas senare. Under hösten utarbetade Strömsunds kommun ett förslag ”Vindkraft i Strömsunds kommun, Frostvikenområdet” som skickades ut på samråd i december 2002. Tillägget till översiktsplanen byggde i
huvudsak på det arbete och de förslag som arbetsgruppen i Frostvikenområdet tagit fram. I
samrådshandlingarna redovisas de två alternativa utbyggnadsförslagen Norra alternativet
och Södra Alternativet. Dessutom togs några mindre tidigare diskuterade platser med i
tillägget till översiktsplanen.
Utställningen och informationsmötet har tillsammans med arbetsgruppens tidigare analyser, medfört en omfattande diskussion och debatt om vindkraftfrågorna i Frostvikenområdet. Vid utställningstidens utgång, som förlängdes till 31 mars, har ett stort antal synpunkter inkommit till Strömsunds kommun, både förespråkare för en utbyggnad och de som av
olika skäl motsätter sig en utbyggnad. Den inom MKB-arbetet utökade plananalysen har
således lett till en omfattande lokal diskussion och debatt om vindkraft.
Detta har inneburit att kommunens ställningstagande om hur vindkraften kan byggas ut i
området blivit kraftigt försenat. Vid årsskiftet 2003/2004 har ännu inget beslut tagits. Det
är troligt att kommunen vill låta kommunfullmäktige ta ställning till tillägget i översiktsplanen innan man är beredd att pröva frågan om bygglov.
Fortsatt handläggning av miljöbalksärendet
Ovanstående innebär att utarbetandet av en formell ansökan om vindkraftutbyggnad i området med tillhörande MKB nu inte kan fullföljas enligt den ursprungliga tidplanen. Det är
sannolikt inte meningsfullt för företaget att självständigt välja ett av huvudalternativen och
försöka fullfölja prövningsprocessen enligt MB. Det kan kollidera med kommunens slutgiltiga ställningstagande och innebära att den av företaget föreslagna utbyggnaden hamnar i
konflikt med en antagen översiktsplan. Även om tillståndsprövningen enligt MB kan fullföljas utan stöd i översiktsplanen krävs vid stora etableringar över 10 MW att kommunfullmäktige tillstyrkt ansökan enligt MB 17:1och 6. Dessutom kan ingen utbyggnad komma
tillstånd innan bygglov lämnats.
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I samrådsförslaget om tillägg till översiktsplanen har kommunen angivit att målet med
planen är att väga de föreslagna huvudalternativen mot varandra och efter noggrann prövning välja ett alternativ som sedan blir föremål för utställning och slutgiltig prövning av
kommunfullmäktige. De synpunkter som inkommer på de olika utbyggnadsalternativen,
avsågs bidra med ytterligare kunskap om påverkan på turism, landskapsbild mm och tillsammans med tidigare framtaget underlag vägas ihop till ett kommunalt ställningstagande
om vindkraftsutbyggnad i Frostvikenområdet. Så länge detta inte är gjort, finns inget tydligt lokalt val av alternativ eller andra avvägningar om huruvida området tål en utbyggnad
av vindkraft, vart den ska placeras, omfattning, antal platser etc. Därför har ej den planerade analysen om påverkan på andra intressen i området (främst turism och friluftsliv enligt
MB 4:2) kunnat slutföras och ett slutgiltigt val av plats för vindkraftsutbyggnad i Frostvikenområdet kunnat föreslås, innan denna rapport skrivs.
Vad gäller miljöbalksärendet är läget nu att det är verksamhetsutövaren/sökanden själv som
måste bedöma hur och när ett fullföljande av ansökan ska genomföras. Enligt tabellen på
sid 30-31 har processen omfattat det tidiga samrådet samt de två inledande momenten inom
ramen för utökat samråd.

13.2 Kommentarer
Den i rapporten föreslagna arbetsmetoden innebär att MKB:n tillhörande miljöbalksärendet
kompletteras med en översiktlig plananalys, som även kan ligga till grund för bygglovprövningen. Syftet är att erhålla ett samordnat prövningsunderlag för både tillståndsprövningen enligt miljöbalken och bygglovprövningen enligt plan- och bygglagen, då prövningen skall göras mot samma regler i 3 och 4 kap miljöbalken. Metoden är också som
tidigare redovisats, i första hand avsedd att användas då aktuell översiktsplan saknas, vilket
var fallet då arbetsprocessen påbörjades i Frostvikenområdet. Kommunens forcering av
översiktsplanearbetet innebär dock att nu kan prövningen fortsättningsvis kan göras mot en
aktuell översiktsplan.
Underlaget för innehållet i översiktsplanen är dock helt och hållet ett resultat av den föreslagna arbetsmetoden med en översiktlig plananalys i MKB-ärendet tillhörande miljöbalksprövningen. Man skulle förmodligen ha kunnat fortsatt med det ursprungligen planerade upplägget och fullföljt arbetsprocessen inom ramen för det utökade samrådet fram till
ett val av lämplig utbyggnadsprincip för vindkraft i Frostvikenområdet. Resultatet från
denna arbetsprocess hade sannolikt också kunnat använts som underlag för en formell
bygglovprövning. Genom att formalisera de utarbetade huvudalternativen som förslag till
tillägg till kommunens översiktsplan med ett slutgiltigt antagande av kommunfullmäktige,
skapas dock en betydligt större tyngd i kommunens ställningstagande. Då frågan om vindkraftutbyggnad successivt skapat en ökad diskussion i bygden, är det också bra att det slutgiltiga ställningstagandet görs av kommunfullmäktige. Det innebär att den omfattande
demokratiska processen till slut stadfästs genom beslut av de politiskt valda företrädarna i
kommunen.
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Den genomförda översiktliga plananalysen och pågående utarbetande av tillägget till översiktsplanen, visar på svårigheterna att bedöma påverkan på riksintresset för turism och
friluftsliv enligt MB 4: 1 och 4:2. Genom den systematiska genomgången av ett sammanhängande område/bygd med deltagande av de som verkar i området, visas att betydande ny
kunskap kan tillföras bedömningen och vägningen mellan olika intressen. Invånare, markägare, turismföretagare, exploatörer m fl kan gemensamt diskutera påverkan på områdets
värden tillsammans med berörda myndigheter och göra samlade bedömningar om hur resurserna bäst kan användas. Detta blir särskilt tydligt i det redovisade Frostvikenexemplet,
där en noga övervägd utbyggnad av vindkraften placerad där den medför minst påverkan
på turistvärdena, kan skapa mervärden i bygden och generera resurser för utveckling. Rätt
avvägt kan således vindkraftutbyggnaden bidra till en hållbar utveckling som omfattar både
ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.
Man kan också konstatera att den tidsram som arbetsgruppen hade för sitt förfogande sannolikt inte var tillräcklig för nödvändig dialog och demokratisk process i bygden. Det var
först då förslaget till översiktsplan sändes ut på samråd som diskussionen kom i gång på
allvar.
Fallstudien illustrerar också ett växelspel i processen där en (eller flera) exploatörer i en
inledningsfas framför önskemål om en vindkraftsutbyggnad i ett visst område samt initierar
en diskussion med länsstyrelsen, kommunen och bygden om vart detta kan vara möjligt.
Med stöd av analyser och konsekvensbedömningar, som utförs i samråd med bygden, formuleras så några alternativa scenarier. Dessa analyser och bedömningar utförs som ett led i
MKB arbetet enligt MB och slussas därefter in i kommunens översiktsplanearbete. När
detta planarbete utmynnat i ett formellt utställningsförslag med lämpliga platser för vindkraftsutbyggnad angivna, kan MKB arbetet enligt MB fortsätta. Växelspelet bör kunna ge
samordningsvinster i både tid och pengar. Övergången från MB processen till översiktsplaneprocessen enligt PBL är sannolikt också nödvändig i de fall då arbetsgruppen och bygden inte kan enas om ett ställningstagande. Då fordras politiska överväganden och beslut i
de demokratiskt valda församlingarna innan kommunen kan yttra sig i MB ärendet och ta
erforderliga beslut i PBL ärendet.
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