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Inledning

1. Vind och tekniska
förutsättningar

Flera olika faktorer ligger till grund för var vindkraftetableringar kan ske. I det här dokumentet
görs en sammanställning av de faktorer som har
legat till grund för utpekande av rekommenderade områden för vindkraft.
I kapitel 1 presenteras vindförhållandena i
Ånge samt kriterier som har använts för urvalet
av lämpliga områden ur vindsynpunkt. I kapitel
2–12 presenteras motstående intressen som kan
stå i konflikt med eller vara av betydelse för en
vindkraftutbyggnad. Här presenteras även riktlinjer för hur kommunen kan göra avvägningar
mellan intresset av en vindkraftutbyggnad och
andra intressen.
I kapitel 13 görs en översiktlig genomgång av
tillståndsprocessen inför en vindkraftetablering. I
kapitel 14 görs en sammanfattning av hur analysen för att hitta rekommenderade områden
har utförts, samt vilka de intressen som inte har
ingått i analysen och som kan behöva beaktas ytterligare vid en vindkraftetablering.

Tillgång till vind är den avgörande förutsättningen för att bygga ut vindkraften. I detta kapitel
presenteras de vindförhållanden som bör råda
för en utbyggnad, samt kriterier för utpekande
av områden med goda vindförhållanden i Ånge
kommun.

1.1. Vind – den avgörande
förutsättningen
Valet av plats är viktigt eftersom skillnaden i elproduktion kan vara stor mellan olika vindlägen.
Teoretiskt sett ökar vindens effekt med kuben på
vindhastigheten. Det betyder att en fördubbling
av vindhastigheten ger åtta gångers ökning av
vindens effekt. I praktiken kan en bra tumregel
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Figur 1. Områden av riksintresse för vindbruk i Ånge kommun
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1.2. Tekniska förutsättningar
Vindhastigheten är den viktigaste enskilda
faktorn för elproduktionen i ett vindkraftverk.
Vindkraftverk kan producera energi vid vindhastigheter på 3–25 m/s, men är ofta optimerade för
en viss vindhastighet (ofta 8–10 m/s) beroende på
lokala vindförhållanden på platsen där vindkraftverket ska stå.
1. Beräkningarna är gjorda utan kännedom om skogens höjd. Därför har man angett höjderna som höjder
över nollplansförskjutningen. Nollplansförskjutningen
ligger vanligen över markytan på en höjd motsvarande
1/3 av skogshöjden.
2. 7,0 m/s på 103 m motsvarar lite knappt 6,5 m/s på
72 m.

Som tumregel för ett vindkraftverks energiproduktion kan man säga att den genomsnittliga
årsproduktion är lika stor som om vindkraftverket
går på sin maximala effekt under 2 000–2 500 av
årets 8 760 timmar. Idag, år 2009, har ett typiskt
vindkraftverk i skogslandskapet en maximal
effekt på 2–3 MW. Den genomsnittliga årsproduktionen för ett sådant verk blir därmed 4–7,5
GWh. Den maximala effekten för vindkraftverk
har generellt ökat sedan 1980-talet, och i Tyskland finns redan idag vindkraftverk med en effekt
på 6 MW. Utveckling av vindkraftverk med så
hög effekt som 10 MW pågår, men sannolikt
kommer vindkraftverk med effekter på 1–3 MW
även i framtiden att dominera vid landbaserade
etableringar eftersom landtransporter av större
verk är svåra att genomföra.
Närmast marken bromsas vinden upp p.g.a.
friktion. Uppbromsningen blir mindre i öppna
och jämna landskap, t.ex. vidsträckta slättbygder
eller till havs. I skogsklädda landskap sträcker sig
uppbromsningseffekten högre upp från markytan.
Dagens typiska vindkraftverk i skogslandskap
har en tornhöjd (avståndet mellan markytan
och rotorns nav) på ca 100 m för att rotorn ska
komma upp på en höjd där uppbromsningseffekten är tillräckligt liten. Rotorbladens längd på ett
sådant verk är ca 50 m. Därför brukar totalhöjden
(tornhöjd plus rotorlängd) vara ca 150 m.
Vindkraftverken styrs av en dator och driften
övervakas via telefonnätet. Styrsystemet ser till att
vindkraftverkets produktion är så bra som möjligt
i förhållande till vindriktning och vindhastighet.
Om det blåser för mycket (oftast mer än 25 m/s)
kan det finnas risk att vindkraftverket skadas. Då
vinklar styrsystemet automatiskt om rotorbladen
så att de slutar snurra. Vindkraftverket stängs
också av automatiskt om styrsystemet upptäcker
obalans eller skador.

1.3. Vindförhållanden i Ånge
kommun
Ånge kommun kännetecknas av kuperad terräng.
Vindkarteringen enligt MIUU-modellen visar att
de bästa vindlägena i Ånge kommun framför allt
återfinns i höjdlägen i de norra och södra delarna
av kommunen (figur 2). I de mer låglänta delarna
närmare Ljungans dalgång och Holmsjön är
årsmedelvindarna svagare.
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vara att en ökning av medelvinden med 1 procent
ger 2 procents ökning av årsproduktionen.
Det säkraste sättet att ta reda på vindförhållandena på en plats är att göra vindmätningar. Eftersom vindmätningar över hela kommunens yta
inte skulle vara praktiskt möjligt får man istället
utgå från teoretiska beräkningar av vindhastigheten. På uppdrag av Energimyndigheten har Meteorologiska institutionen vid Uppsala universitet
utformat en teoretisk modell för beräkning av
vindhastighet, den s.k. MIUU-modellen. Modellen har använts för att beräkna årsmedelvindar i
hela landet på tre olika höjder, 49 m, 72 m och
103 m över nollplansförskjutningen1. De beräknade vindhastigheterna har visat sig stämma bra
vid jämförelse med uppmätta värden på flera olika
platser.
När Energimyndigheten år 2008 pekade ut
riksintressen för vindbruk letade man efter minst
3 km2 stora områden med årsmedelvindar på
minst 6,5 m/s på höjden 72 m över nollplansförskjutningen. I Ånge kommun finns två områden
av riksintresse för vindbruk (figur 1). Den sammanlagda arean av de två områdena är 11,6 km2.
Dessutom finns riksintresseområden för vindbruk
direkt utanför Ånge kommun i Bräcke och Ljusdals kommuner.
Idag är det vanligt att sätta gränsen för intressanta vindområden vid minst 7,0 m/s på 103 m
över nollplansförskjutningen2. Om vindkraftverken kan placeras på ett bra sätt i förhållande
till den vanligaste vindriktningen så kan även
lägen med årsmedelvindar på 6,5 m/s på 103 m
över nollplansförskjutningen vara intressanta för
projekteringen.

LANDSKAPET

Som utgångspunkt för arbetet med översiktsplanen har områden med årsmedelvindar på minst
7,0 m/s på höjden 103 m över nollplansförskjutningen sållats fram. Efter samtal med projektörer
har även några områden med 6,5 m/s på höjden
103 m över nollplansförskjutningen sett som
intressanta för vindkraftsetableringar, tack vare
områdenas fördelaktiga läge i förhållande till den
vanligaste vindriktningen.

2. Landskapet
I detta kapitel presenteras en översiktlig landskapsanalys över Ånge kommun. Landskapsanalysen ligger till grund för hur lägen för vindkraft
föreslås i kommunen.

I landskapskonventionen definierar Europarådet
landskap som ”ett område sådant det uppfattas
av människor och vars karaktär är resultatet av
påverkan av och samspelet mellan naturliga och /
eller mänskliga faktorer”. I landskapskonventionen betonas att landskapets ständiga förändring
också är en naturlig del av landskapets utveckling.
Landskapet är en del av människors livsmiljö och
har stor betydelse för människors identitet, därför
understryker konventionen att det är viktigt att
människor kan delta i utvecklingen av landskapet.
Hittills har utbyggnad av vindkraft ofta förknippats med öppna landskap. I och med att
tornhöjden har ökat kan vindkraftverk numera
även producera energi i mer slutna skogslandskap, under förutsättning att man hittar lägen

Figur 2. Beräknad årsmedelvind på 103 m över nollplansförskjutningen enligt MIUU-modellen, samt potentiella områden för
ytterligare utredning i översiktsplanen
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– ofta höjdlägen – med tillräckligt bra vind. En
vindkraftetablering kan påverka landskapet och
landskapsbilden påtagligt. Hur påverkan uppfattas hänger starkt ihop med vilket förhållande
betraktaren har till landskapet. En person som
använder landskapet för att uppleva opåverkade
miljöer kan uppfatta en vindkraftsetablering som
negativ (se kapitel 6 om Turism och friluftsliv),
medan en markägare som använder landskapet
för produktion kan uppfatta vindkraftsetablering
som positiv, i och med att den innebär en extra
inkomstkälla.
I ett öppet slättlandskap kan vindkraftsetableringar konkurrera visuellt med andra dominerande inslag, t.ex. kyrkor eller kulturhistoriska
miljöer.
I ett kuperat skogslandskap liknande det i Ånge
kommun kan en etablerings inverkan på landskapet variera starkt beroende på hur vindkraftverken syns från olika utblickar på höjder och vid
öppningar i skogslandskapet.
En vindkraftanläggning kan anpassas till
viktiga utblickspunkter genom att vindkraftverken samlas i väl avgränsade grupper och genom

anpassning av den inbördes placering av verken
inom grupperna. På så sätt kan man motverka att
landskapsbilden bryts upp i för stor utsträckning,
eller att man får intrycket att hela landskapet är
täckt av utspridda vindkraftverk.
Vindkraftanläggningar ska förses med hindermarkeringar för luftfarten. Hindermarkeringarna
utgörs ofta av blinkande ljus (se kapitel 11).

2.1. Landskapet i Ånge kommun
Ånge kommun utgör den inre delen av landskapet Medelpad. Kommunen har en yta av
3 068 km2 och dess yta är samlad kring Ljungans
dalgång som skär genom kommunen i öst-västlig
riktning. I kommunens västra del breder Ljungan
ut sig i sjösystemet Holmsjön. Topografin präglas
av storkuperad norrlandsterräng med höjdskillnader på som mest upp mot 400 m mellan dalbotten och omgivande bergstoppar. Ånge kommun
ligger inom två naturgeografiska regioner3 där
östra delen av Ljungans dalgång tillhör region
3. Nordiska ministerrådet har delat in Norden i 76
naturgeografiska regioner, varav 29 berör Sverige.
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Figur 3. Landskapet i Ånge kommun kan delas in i tre områden: Ljungans dalgång, Holmsjöbygden och skogsbygden.
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nr 28 (sydligt boreala kuperade områden) medan
omgivande högre liggande terräng finns inom
region nr 30 (Norrlands vågiga bergkullterräng
med mellanboreala skogsområden).

Ljungans dalgång
Ljungans dalgång sträcker sig genom kommunen
från 60 m.ö.h. till 260 m.ö.h. (figur 3), men är
mest markerad i kommunens östra delar.
Från huvudorten Ånge och österut skär Ljungans dalgång skarpt genom landskapet. Älven flankeras av jämna och breda ytor där sediment har
avlagrats genom årtusendena. Det har gett förutsättningar för odling, och landskapet är öppet
och präglat av jordbruksbygd. Älven bilder också
flera mindre sjösystem och deltan utmed sitt lopp.
Den breda dalgången kring älven avgränsas av
branta sluttningar på den norra och den södra
sidan. Särskilt storkuperat upplevs landskapet vid
Borgsjöbyn där Borgsjön på 113 m.ö.h. omges
av den höga Bergåsen i norr med 498 m.ö.h.
och den branta Rankleven i söder. Nere i Ljungans dalgång har man lång sikt i huvudsakligen

öst-västlig riktning, medan sikten i nord-sydlig
riktning begränsas kraftigt av de skogsbevuxna
dalsidorna.
Ljungans dalgång vittnar om landskapets tidiga
historia med kolonisation av de marker som
kunde uppodlas. Här finns gårdar och bostadshus
spridda i landskapet mellan de större samhällena.
Ljungan och dess dalgång bär också prägel av en
tidigare industriell epok med sågverksindutri och
vattenkraftproduktion. Ljungan är utbyggd för
elproduktion och på några platser finns kraftverk
och dammar.
Befolkningen i Ånge kommun är framför allt
koncentrerad till Ljungans dalgång, och här finns
bl.a. samhällena Ånge (ca 2 900 invånare 31 dec
2007), Ljungaverk (ca 870 inv.), Fränsta (ca 1 300
inv.) och Torpshammar (ca 440 inv.).

Holmsjöbygden
I kommunens västra del vidgas Ljungan och bildar sjösystemen Holmsjön och Havern (figur 3).
Sjösystemen ligger ovanför högsta kustlinjen och
är av riksintresse för kulturmiljövården bl.a. tack

Ü
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finns ett område av riksintresse för rennäringen.
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vare de många stenåldersboplatserna. Båda sjösystemen är viktiga regleringsmagasin för Ljungan
och tidigare små odlingslandskap kring sjöarna
har i stor utsträckning blivit överdämda. Landskapet runt Holmsjön och Havern kännetecknas
idag av skogsmark på relativt flacka sluttningar
mot nordväst samt mer branta sluttningar i sydöst. Över sjöarna har man lång sikt huvudsakligen
i nordväst-sydostlig riktning.
Ett område med särskild betydelse för sin
skönhet och som besöksmål är den naturskyddade forssträckan Haverö strömmar i Ljungan
mellan Havern och Holmsjön. Haverö strömmar
är av riksintresse för naturvården och det rörliga
friluftslivet (figur 4).
Vid Holmsjöns östra strand nära utloppet till
Ljungan ligger samhället Östavall (ca 250 inv. 31
dec 2007) som domineras av en sågverksindustri.
Runt sjöarna finns bl.a. byarna Överturingen (ca
190 inv.), Ytterturingen, Kölsillre, Byberget och
Krog.

Skogsbygden
Även om de marker som människan bebor
främst utgörs av älvdal och sjölandskap är Ånge
kommun dominerad av skogsmark, i huvudsak
fördelad söder respektive norr om Ljungan (figur
3). Landskapet är kuperat med omväxlande höjder och höjdåsar samt flackare partier. Det finns
också många småsjöar och tjärnar utspridda i hela
kommunen och i de lägre delarna av skogsbygden
finns också våtmarkerna, ibland som vidsträckta
norrlandsmyrar.

Skogen präglas av produktionsinriktat skogsbruk med hyggen, ungskogar och äldre skogsmarker som förekommer omväxlande i landskapet.
Ett rikt förgrenat nät av skogbilsvägar täcker hela
kommunen.
Sikten i landskapet varierar mycket beroende
på var man befinner sig. I mark med tät ungskog
eller uppvuxen äldre skog kan sikten vara starkt
begränsad. Vid småsjöarnas stränder kan man
ofta se något längre över trädridån på motsatta
stranden, medan man från höjdlägen och högt
belägna hyggen och myrar kan ha milsvid utsikt
över skogslandskapet. Landskapets storskaliga topografi ger förutsättningar till vida utblickar från
några bergstoppar i skogsbygden. De viktigaste är
Flataklocken, Bergåsen och Getberget.
Flera mindre byar finns spridda i skogsbygden,
bl.a. Munkbysjön (192 inv.), Naggen och Saxen,
men befolkningstätheten är betydligt lägre än i
Ljungans dalgång. Skogsbygden har betydelse
för rekreation och upplevelser. I hela kommunen
förekommer jakt och fiske. Två stora skogliga naturreservat i kommunens norra delar, Jämtgaveln
och Helvetesbrännan, har särskild betydelse som
besöksmål i skogsbygden.

Riktlinjer
Utbyggnaden av vindkraften i Ånge kommun ska ske med stor hänsyn till landskapets förutsättningar. Större anläggningar för vindkraft ska därför lokaliseras inom skogsbygden medan Ljungans dalgång och Holmsjöbygden
endast kan komma ifråga för etableringar av enstaka vindkraftverk. I skogsbygden ska särskild hänsyn visas till
områden som har betydelse för vida utblickar i landskapet och till de stora naturskyddade områdena.

LANDSKAPET

Stora vindkraftsanläggningar bör placeras på ett avstånd av 7–10 km från varandra såvida de inte ligger så nära
varandra att de lätt kan uppfattas som en och samma grupp.
Det bör vara en strävan att alla vindkraftverk i en vindkraftsanläggning är av samma typ och ges en enhetlig
utformning.
Vid en vindkraftsetablering ska projektören belysa vilken inverkan etableringen kan få på utsiktspunkter och
andra besöksmål. Detta är speciellt viktigt vid etableringar i blickfånget från kommunens viktigaste utsiktspunkter
Flataklocken, Getberget och Bergåsen.
De sammantagna effekterna för landskapet av befintliga och nya vindkraftsetableringar ska alltid beskrivas av
projektören vid ansökningar om tillstånd. Beskrivningen ska även inkludera effekterna av hindermarkeringar som
t.ex. blinkande ljus.
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3. Naturmiljö
I detta kapitel presenteras naturmiljöns förutsättningar och hur avvägningar ska göras mellan utbyggnaden av vindkraft i kommunen och
bevarandet av naturvärden. Naturmiljöns förutsättningar är också beskrivna i översiktsplanens
temahäfte 15.

NATURMILJÖ

I ett globalt perspektiv är vindkraftsutbyggnaden
av positiv betydelse för naturvården eftersom den
bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och
av försurande och övergödande ämnen. Vindkraften har dessutom små markanspråk, ofta endast
några tusen kvadratmeter per vindkraftverk (dvs
tiondelar av ett hektar). Anläggningsarbetena
innebär ofta schaktning och avverkning, samt i
vissa fall även sprängning. Även med vägar och
ledningsgator inräknade upptar de påverkade
ytorna inom en vindkraftanläggning ofta mindre
än 5 % av ytan inom vindkraftparken.
Eftersom vindkraftanläggningar så gott som
alltid placeras ute i naturlandskapet kan dock
naturvärden av både lokal, regional och nationell
betydelse påverkas negativt. Etableringen av en
vindkraftanläggning kan innebära direkta konsekvenser för förekomsten av enskilda arter av
växter och djur men påverkan kan också vara mer
diffus och ske i större skala om stora opåverkade
naturlandskap tas i anspråk. Konsekvenserna för
naturmiljön är ofta en av de avgörande frågorna
vid lokaliseringsprövningen av en planerad vindkraftanläggning.
Naturen i Ånge kommun är präglad av de tre
huvudsakliga landskapselementen Ljungans dalgång, skogen och de stora sjöarna (se kapitel 2.1
om Landskapet). Naturvärdena är dock påverkade
i stor omfattning genom att en övervägande del
av skogsmarken i kommunen används för skogsbruk och genom utbyggnaden av Ljungan för
vattenkraften.

3.1. Naturvärden av nationell
och regional betydelse
De naturvärden som kommer att ha betydelse
för lokalisering av vindkraften är de områden
som har ett formellt naturskydd eller är utpekade
som Natura 2000-områden eller riksintressen för
naturvården (figur 5). Områden med höga naturvärden men utan formellt skydd och som kan
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komma att skyddas genom t.ex. reservatsbildning
har också betydelse och bör beaktas vid lokalisering av vindkraft.
I nedanstående lista redovisas några av de naturvärden som är av nationell och regional betydelse
för naturvården. En fullständig lista återfinns i
översiktsplanens temahäfte 15.
• Jämtgaveln: Riksintresse för naturvård, Natura 2000-område och naturreservat. 2 785 ha
stort område utmed norra kommungränsen
• Norra Borgsjös rikkärrområde. 11 326 ha
stort område av skog och våtmarker norr om
Ånge, riksintresse för naturvården.
• Haverö strömmar,. 581 ha stort område med
flera oreglerade strömmar
Även våtmarker som av länsstyrelsen bedömts
som högsta naturvärdesklass (klass 1) och som
mycket höga naturvärden (klass 2) hör till denna
grupp. Dessa redovisas dock inte här utan framgår av den kommuntäckande översiktsplanen.

Riktlinjer
Etablering av vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk ska inte ske så att områden
av nationell eller regional betydelse för naturvården påverkas på ett betydande sätt.

3.2. Naturvärden av lokal
betydelse
Utöver naturvärden av nationell eller regional
betydelse finns det en hel del naturmiljöer som är
av lokal betydelse. Hit räknas bl.a.:
• nyckelbiotoper och skogliga s.k. naturvärdesobjekt
• områden som omfattas av naturvårdsavtal
• sumpskogar
• bevarandevärda odlingslandskap
• mindre områden som inventerats och bedömts av länsstyrelse och kommun
• vattendrag eller vattendragssträckor som är
bedömda men inte klassade som nationella
värden.

Riktlinjer
Projektören ska visa på vilket sätt lokala naturvärden påverkas av en planerad vindkraftanläggning och hur anläggningen kan anpassas
till dessa värden.

Utöver detta kan det finnas naturvärden, t.ex. i
form av gammelskog eller våtmarker, som hittills
inte dokumenterats.

att vattenflödet förändras eller att vandringshinder för fisk eller andra vattenlevande organismer
uppstår.

3.3. Generellt om vatten och
våtmarker

3.4. Fåglar
Vindkraftsetableringar kan medföra olika typer av negativa konsekvenser för fåglar. Dessa
konsekvenser kan bestå av habitatförsämring,
barriäreffekter, störningar samt dödlighet i kollisioner med vindkraftverk och elledningar. De
vetenskapliga studier som genomförts har främst
varit inriktade på kollisionsrisken. I de flesta fall
är risken för kollisioner låg, men vid uppenbart
olyckliga lokaliseringar av vindkraftverk finns en
ökad kollisionsrisk.
De fågelarter som är mest känsliga vid en
vindkraftetablering är troligen stationära arter
med långsam reproduktion och sen könsmognad.
I Ånge kommun är det främst större rovfåglar
som t.ex. kungsörn som kan påverkas mest av en
vindkraftsutbyggnad. Störst risk för kollisioner
och störningar torde finnas vid boplatser och
födosöksområden.

Riktlinjer
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Figur 5. Natura 2000-områden och naturreservat i Ånge kommun.
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NATURMILJÖ
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Riktlinjer
För vindkraftsanläggningar eller enskilda vindkraftverk som planeras inom två km från ett känt revir av kungsörn,
havsörn eller pilgrimsfalk ska en särskild utredning i samråd med lokal ornitologisk expertis om fåglarnas boplatser, rörelsemönster och uppehållsområden föregå lokaliseringsprövningen.
Projektören ska visa på vilket sätt områden av särskilt värde för fågellivet påverkas av en planerad vindkraftanläggning och hur anläggningen kan anpassas till dessa värden.
El-ledningar inom en vindkraftsanläggning bör förläggas i marken i syfte att minimera kollisionsrisken med fåglar.

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen har lokal ornitologisk expertis tillfrågats
om de områden som föreslås för vindkraft. Ett
område (Koberget nära naturreservatet Helvetesbrännan) har utgått p.g.a. hög täthet av häckande
kungsörn.

3.5. Fladdermöss

NATURMILJÖ

Fladdermöss har en långsam reproduktionstakt
och kan därmed antas vara känsligare för störningar än många de flesta fågelarter. Fladdermöss
förekommer oftast i miljöer med rik tillgång på
flygande insekter och boplatser. Sådana miljöer
kännetecknas ofta av skogsbryn, löv- och hålträd,
gamla byggnader och öppet vatten. Vissa fladdermusarter flyttar på samma sätt som flyttfåglar.

I Sverige förekommer de flesta arterna i Mellansverige och söderut. I Ånge kommun förekommer
arterna nordisk fladdermus, mustasch/Brandts
fladdermus och vattenfladdermus.
I de områden som föreslås för vindkraft är
risken för negativa konsekvenser för fladdermöss
troligen låg, eftersom områdena är högt belägna
och inte sammanfaller med den typ av miljöer där
fladdermöss oftast förekommer.
Inga särskilda riktlinjer föreslås med hänsyn till
att i första hand länsstyrelsen har kompetens att
bevaka denna fråga.

Figur 6. I kommunens norvästra del finns våtmarken Storflötten. Foto Tobias Sahlman
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4. Kulturmiljövärden
I det här kapitlet presenteras Ånge kommuns
kulturmiljövärden i generella drag, samt hur
avvägningar ska göras mellan bevarandet av
kulturmiljövärden och utbyggnaden av vindkraft i
kommunen.

De naturgeografiska förhållandena har delvis bestämt människans markanvändning och karaktären av kulturmiljön. Kulturmiljöerna är en del av
kulturarvet som vi medvetet eller omedvetet för
vidare från tidigare generationer. Vägsträckningar,
ägogränser och bebyggelsemönster kan i många
fall berätta om historian på en plats och om hur
människor använt landskapet.
Olika typer av landskap kan ha olika känslighet
för vindkraft. Ett landskap som präglas av strukturer och innehåll som skapats under 1940-talets
första hälft eller tidigare kan ur kulturmiljösynpunkt ha låg tålighet mot moderna inslag som
t.ex. vindkraftverk. I ett landskap där äldre strukturer i högre grad blandas med moderna inslag
är tåligheten mot vindkraftverk högre. Ju mer
framträdande moderna inslag blir, t.ex. i form av
moderna byggnader eller markanvändningar, desto större blir tåligheten mot ytterligare moderna
inslag i form av t.ex. vindkraft.

Kyrksjön och Holmsjön. För detaljer kring dessa
områden hänvisas till Ånge kommuns översiktsplan temahäfte 18 – höga kulturvärden
Även utanför riksintresseområdena finns många
fasta fornlämingar. Miljöer med höga kulturmiljövärde finns också i form av t.ex. kyrkor. Närmare information om områdena utanför riksintresseområdena finns också i temahäfte 18.

Riktlinjer
Projektören ska visa på vilket sätt nationella,
regionala och lokala kulturmiljövärden påverkas
av en planerad vindkraftanläggning och hur
anläggningen kan anpassas till dessa värden.

4.1. Kulturmiljövärden i Ånge
kommun

KULTURMILJÖVÄRDEN

Skogslandet i Västernorrlands inland, där Ånge
kommun ligger, har nyttjats för jakt och fiske
sedan stenåldern, som kolonisationsområde för
nybyggen med jordbruk sedan 1600-talet och för
torp och kolonat med anknytning till skogsbruket
sedan 1800-talet. Skogsbygden har nyttjats för
tjärbränning, kolning och virkesuttag sedan lång
tid tillbaka, men mer intensivt sedan 1800-talets
mitt. Ljungan och skogslandets övriga vatten har
använts för flottning och elkraftsproduktion. Alla
dessa typer av användning har lämnat spår och
avtryck i landskapet, spår som kan vara kulturhistoriskt värdefulla.
I Ånge kommun finns fyra områden som är av
riksintresse för kulturmiljövården (figur 4). Riksintresseområdena Boltjärn, Borgsjö samt Ljungans dalgång innehåller värdefulla bymiljöer. Det
fjärde riksintresseområdet Haverö hyser många
boplatser från stenåldern runt sjöarna Havern,
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5. Hälsa och säkerhet
Vindkraftverk ger upphov till ljud och skuggor. Under vissa väderlekar kan is bildas på vindkraftverkens delar. I det här presenteras hur avvägningar
bör göras mellan utbyggnaden av vindkraft och
människors hälsa och säkerhet.

HÄLSA OCH SÄKERHET

5.1. Ljud
Vindkraftverk alstrar två typer av ljud, dels mekaniskt ljud från generatorn och rotoraxeln, dels
aerodynamiskt ljud från rotorbladen. I moderna
vindkraftverk har man kommit långt med att
minska det mekaniska ljudet från de rörliga
delarna, därför är den typen av ljud sällan något
problem idag. Det aerodynamiska ljudet uppstår
från rotorbladen när det blåser och rotorbladen
rör sig genom luften. Ljudet har en ”svischande”
karaktär och ljudnivån vid vindkraftverket beror
främst på rotorbladens form och hastighet genom luften. På avstånd dämpas ljudet eftersom
ljudenergin fördelas över ett allt större område.
Vindriktning och lufttemperatur samt markens
egenskaper påverkar också hur ljudet breder ut
sig i ett område. Tidiga modeller av vindkraftverk
som hade rotorn monterad på läsidan om tornet
gav upphov till lågfrekvent4 ljud och s.k. infraljud5 som kunde orsaka obehag. Idag har man
kommit ifrån de problemen genom att konstruera
vindkraftverken med rotorn monterad på vindsidan från tornet sett och längre ut från tornet.
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller utomhus
säger att ljudnivån vid bostäder inte ska överskrida 40 dB(A). Den teoretiska metod som används
för bullerberäkningar i samband med vindkraftsetableringar har visat sig stämma väl överens med
verkligheten, och oftast är ett avstånd om 1 000
meter mer än tillräckligt för att gränsvärdet för
buller vid bostadshus inte ska överskridas.
I arbetet med att rekommendera områden för
vindrkaftsetableringar har gränsdragningarna
justerats så att områdena ligger minst 1 000 meter från närmsta permanent- eller fritidsbostad.
Inom något område finns stugor av jaktstugekaraktär som inte har bedömts utgöra bostadsbebyggelse.
4. Ljud med frekvenser på ca 20–100 Hz.
5. Ljud med frekvenser på 2–20 Hz.
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5.2. Skuggor och reflexer
Vid soligt väder ger vindkraftverk upphov till
en roterande skugga som rör sig snabbt och kan
upplevas som störande i t.ex. bostadshus och
på arbetsplatser. Skuggan tunnas ut och tappar
skärpa med ökande avstånd på 1,5 km avstånd
kan skuggan uppfattas som en svag ljusförändring, och på ca 3 km avstånd försvinner skuggeffekterna helt. Reflekterat ljus utgör inget problem
då rotorbladen på moderna vindkraftverk antireflexbehandlas.
Med ett avstånd om minst 1 000 m till mellan
bostadshus och vindkraftverk bedöms skuggor
inte utgöra något generellt problem i den aktuella
terrängen.

5.3. Säkerhet
Vindkraftverk innebär som regel inte någon fara
för omkringliggande bostäder, verksamheter eller
trafik. Faran för att någon del av vindkraftverket
ska lossna är mycket liten. Nedising med risk för
iskast bedöms vara den säkerhetsrisk som är mest
påtaglig i svenskt klimat. Nedisning kan uppkomma vid vissa typer av väder, främst då det är
kallt och samtidigt hög luftfuktighet. Idag finns
teknik som hindrar isbildning på bladen, samt
sensorer i vindkraftverkens styrsystem som kan
stänga av rotorn om isbildning uppstår.
Under väderförhållanden då is bildas finns risk
för att issjok lossnar och faller rakt ner från vindkraftverket. När ett vindkraftverk startar under
sådana väderförhållanden finns också risk för att
is faller längre bort från vindkraftverket, upp till
ett avstånd av 300 m för ett vindkraftverk med
150 m totalhöjd6.
Inget av de områden som rekommenderas för
vindkraftutbyggnad i Ånge kommun bedöms vara
av sådan art att allmänheten rör sig där ofta.
Vägverket föreskriver att avståndet mellan ett
vindkraftverk och allmän väg ska vara minst
350 meter. I undantagsfall kan detta avstånd
underskridas, och då gäler att avståndet mellan
vindkraftverk och allmän väg ska vara minst lika
stort som vindkraftverkets totalhöjd, eller minst
50 meter.
Banverket föreskriver ett minsta avstånd om
vindkraftverkets totalthöjd plus 20 meter (dock
minst 50 m) mellan spårmitt och vindkraftverk.
Avståndet mellan vindkraftanläggningar och
befintliga kraftledningar, transformatorstatio6. Avståndet beräknas enligt formeln 1,5 × (H+D), där
H är tornhöjden och D är rotordiametern.

ner etc, måste vara tillräckligt stort för att bl.a.
möjliggöra flygbesiktning av kraftledningar, och
minimera risken att ett vindkraftverk faller över
ledningen vid ev. haveri. Därför ska samråd ske
med ägaren av befintliga kraftledningar och tillhörande anläggningar inom 200 m från planerad
vindkraftanläggning.

Riktlinjer
Avståndet från permanent- eller fritidsbostad
ska vara minst 1 000 meter till en större vindkraftsanläggning och minst 500 meter till en
mindre grupp eller enstaka vindkraftverk om inte
buller- eller skuggberäkningar visar att större
avstånd erfordras.
Vid vindkraftsetableringar i områden där allmänheten ofta vistas ska projektören sätta upp
varningsskyltar inom riskområdet för iskast.
Avståndet mellan närmaste vindkraftverk och
allmän väg ska noggrant övervägas och endast i
undantagsfall ska minsta skyddsavstånd understiga 350 m.
Avstånd mellan järnvägs spårmitt och vindkraftverk ska inte understiga vindkraftverkets
totalhöjd plus 20 meter, dock minst 50 meter.
Risk för tillbud och olyckor ska redovisas inför
en ev. etablering.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Vid etablering av vindkraftanläggning inom 200
m från befintlig kraftledning och tillhörande
anläggning ska samråd ske med kraftledningsägaren.

Figur 7. Utblick västerut mot Roggsjön från utsiktstornet på Flataklocken. Foto: Anders Enetjärn.
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6. Turism och friluftsliv

TURISM OCH FRILUFTSLIV

I det här kapitlet ges en generell presentation av
en vindkraftsutbyggnads möjliga påverkan på
turism och friluftliv. Här presenteras också hur avvägningar mellan en utbyggnad av vindkraft och
bevarandet av goda förutsättnignar för turism
och friluftsliv ska göras.

Områden som upplevs som opåverkade eller i
kulturmiljöer med särskilda upplevelsevärden kan
förekomsten av anläggningar som vindkraftverk
upplevas som störande. Länsstyrelsen i Jämtland tog 2002 initiativ till en studie av turisters
inställning till en tänkt vindkraftsanläggning i
västra Härjedalen. Uppfattningarna varierade
mycket beroende på hur de tillfrågade använde
området. Sommarsäsongens fiskare och vandrare
var mest negativa, tätt följda av vinterns turskidåkare. Skoteråkare och anläggningsbundna utförskidåkare var mest positiva. Om vindkraftverken
finns i området utan att synas var mellan 80 och
90 procent av turisterna positiva eller neutrala
till att de finns där. Dessutom upplevdes samlade
vindkraftsetableringar som mer positivt än att
ha samma antal vindkraftverk utspridda över en
större yta.
Vindkraftverk tar upp liten yta på marken.
Därför finns det goda möjligheter till aktiviteter
runt omkring dem. Ur ett turism- och friluftslivsperspektiv handlar lokaliseringen av vindkraftsanläggningar om att se till att möjligheten till
goda rekreationsupplevelser finns kvar även efter
etableringen. Därför kan det vara olämpligt att
anlägga vindkraftverk inom eller alldeles i närheten av områden som är viktiga för det rörliga friluftslivet eller andra typer av turism som baseras
på landskapsupplevelser.

6.1. Turism och friluftsliv i Ånge
kommun
I Ånge kommun finns flera platser som fungerar
som viktiga besöksmål, bl.a. forssträckan Haverö strömmar i Ljungan vilken utpekats som
riksintresse för det rörliga friluftslivet (figur 4).
I kommunens norra delar finns naturreservaten
Jämtgaveln och Helvetesbrännan. I det kuperade
skogslandskapet finns också flera höjder som
fungerar som utsiktspunkter, bl.a. Flataklocken
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(Sveriges geografiska mittpunkt, figur 7), Bergåsen och Getberget. För en närmare beskrivning
av besöksmål i kommunen hänvisas till översiktplanens temahäfte 11 (Rekreation och friluftsliv)
och temahäfte 12 (Turism).
De flesta av de föreslagna områdena ligger
omgivna av produktionsskog i kuperad terräng
där utblickarna är begränsade. Genom att peka ut
områden som särskilt lämpliga för vindkraftsetableringar styrs utvecklingen mot samlade större
vindkraftsanläggningar snarare än mindre etableringar utspridda i landskapet.

Riktlinjer
Vid en vindkraftsetablering ska projektören
belysa vilken inverkan etableringen kan få på
utsiktspunkter och andra besöksmål. Detta är
speciellt viktigt vid etableringar i blickfånget från
kommunens viktigaste utsiktspunkter Flataklocken, Getberget och Bergåsen.

Jakt är en viktig del av boendekvaliteten för
många invånare i glesbygdsområden. Här beskrivs hur jakten kan påverkas av en vindkraftsutbyggnad, samt hur avvägningar ska göras.

Inom vindkraftsetableringar kan jaktförhållandena påverkas på flera sätt. Ett utbyggt vägsystem
ökar tillgängligheten i området och kan göra
det lättare att ta sig till jaktpass eller att forsla ut
älgar.
Inom vindkraftsetableringar är vindkraftverken
ofta utplacerade på ett avstånd av 400–600 meter
från varandra. Därför kan möjliga skjutriktningar
inom vindkraftparkerna begränsas för att undvika
rikoschetter från vindkraftverkens ståltorn.
Ytterst är det markägaren som avgör om och hur
jakt ska bedrivas på den egna marken. I vissa fall
kan dock en storskalig utbyggnad av vindkraft
leda till att områden detaljplaneras. Jakt är normalt inte tillåten inom detaljplanerade områden.
Inom huvuddelen av kommunen bedrivs såväl
älgjakt som småviltjakt. I några delar av kommu-

nen finns även företag som erbjuder jaktupplevelser till turister.

Riktlinjer
I de fall kommunen ställer krav på upprättande
av detaljplan för en vindkraftanläggning ska
erforderliga tillstånd för att möjliggöra fortsatt
jakt inom detaljplanerat område införskaffas från
Polismyndigheten eller andra berörda myndigheter.

JAKT

7. Jakt

Figur 8. Skogsbruk bedrivs i stora delar av kommunen. Foto: Tobias Sahlman.
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8. Jordbruk, skogsbruk
och rennäring
Möjligheterna att kombinera en vindkraftsutbyggnad med jord- och skogsbruk är ofta goda.
Rennäringen kan påverkas negativt av vindkraftsetableringar inom känsliga områden. Här presenteras förutsättningar och riktlinjer för de areella
näringarna i Ånge kommun.

8.1. Jord- och skogsbruk

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH RENNÄRING

Möjligheterna att kombinera en utbyggnad av
vindkraft med jord- och skogsbruk är goda.
Markåtgången är liten och inom en större vindkraftsanläggning upptas endast 1–2 procent av
markytan av fundament, transformatorbyggnader,
kabeldragningar och vägar. Framdragningen av
vägar i skogsmark kan också gynna skogägaren
genom att marken blir mer tillgänglig för fordon.
Djur på bete vänjer sig vid regelbundna rörelser
och skuggeffekter som uppstår nära vindkraftverk

och inga störningar som påverkar djurhållningen
har rapporterats.
Vid vindkraftsetableringar upprättas arrendeavtal mellan markägaren och projektören inför såväl
de inledande vindmätningarna som uppförandet
vindkraftsanläggningen. Avtalen innebär en extra
inkomst för markägaren, och i vissa fall utgår
också ersättning till grannfastigheternas ägare om
vindkraftverken står nära fastighetsgränsen.
De föreslagna områdena ligger i skogsmark och
inga betydande jordbruksarealer påverkas. Inga
vindkraftanläggningar kan komma till stånd utan
avtal mellan markägaren och projektören, och
därför har jord- och skogsbruksnäringen stora
möjligheter att påverka vindkraftsetableringar.

Riktlinjer
Inom områden där flera fastigheter berörs och
där enskild fastighetsägare avser att bygga
vindkraftverk på sin fastighet ska övriga fastighetesägare inom vindkraftområdet ges möjlighet att lämna synpunkter, innan kommunen tar
slutlig ställning för om en utbyggnad får ske..

8.2. Rennäring
Rennäringens markanvändning går ofta att kombinera med vindkraftsetableringar, men lokaliseringen är viktig. I vissa områden kan en vindkraftetablering få negativa följder. Sådana områden
kan t.ex. vara kalvningslandet där renarna är
mycket störningskänsliga, eller viktiga flyttleder
där nya vägar kan leda renhjordarna i fel riktning.
Ett riksintresse för rennäringen finns i kommunens norra del och används av Jovnevaerie
sameby (figur 4). Stora delar av Ånge kommun
berörs av vinterbetesmarker för flera samebyar.
Områdena är inte gränsbestämda mellan olika
samebyar utan kan nyttjas av flera samebyar.
Emellertid kan, enligt Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet, renbetesrätt inte
anses vara bevisad i större delen av kommunen,
undantaget en mindre del som gränsar mot
Härjedalen (SOU2006:14)

Riktlinjer
Berörda samebyar ska ges tillfälle att komma
med synpunkter på ett tidigt stadium inför alla
vindkraftsetableringar i kommunen.

Figur 9. Ånge kommun genomkorsas av flera stam- och
regionledningar. Foto: Tobias Sahlman.
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9. Elnät

10. Vägnät

Möjligheten att ansluta en vindkraftanläggning
till elnätet har mycket stor betydelse vid en etablering. Samtidigt kan dragning av nya elledningar
komma i konflikt med olika bevarandeintressen.

En vägförbindelse behövs till en vindkraftsanläggning under hela dess livstid. Här presenteras en
översiktlig analys av transportvägar till olika delar
av Ånge kommun, samt riktlinjer för anläggandet
av vägar i anslutning till vindkraftsetableringar.

Riktlinjer
El-ledningar inom en vindkraftsanläggning bör
förläggas i marken i anslutning till det interna
vägnätet för att minimera påverkan på växt- och
djurliv. Det är önskvärt att även elledningar från
vindkraftanläggningen fram till stam- eller regionnät förläggs i marken.
Om flera projektörer bygger vindkraftsanläggningar inom samma område bör de så långt
som möjligt samverka kring transformatorstationer och anslutningen av anläggningarnas
ledningsnät till stam- eller regionnät.

Vindkraftverk transporteras i delar. Ofta transporterar man delarna på båt till en lämplig hamn,
där man lastar om till lastbil. Lastbilstransporten
av vindkraftverkens olika delar ställer varierande
krav på vägnätet. Rotorbladen är långa och transporter av dessa kan i dagsläget överstiga 50 meter.
Andra delar av vindkraftverken, t.ex. fundamenten, kan vara höga eller tunga.
Långa transporter kan medföra att kurvradier
behöver ökas och backkrön behöver rätas ut för
att transporterna ska kunna komma fram. Höga
transporter ställer krav på fria höjder vid passage
under broar eller kraftledningar. Tunga transporter kan kräva anpassningar av broar, medan breda
transporter kan få problem på vägar försedda med
mitträcke. I många fall kan mindre vägar behöva
förstärkas för att få tillräcklig bärighet för transporterna.
Transporter av långa eller mycket tunga delar på
allmänna vägar kan kräva dispens från Vägverket.
Därför är det viktigt att Vägverket kontaktas i
ett tidigt skede av projekteringen för att utreda
behovet av och möjligheterna till sådan dispens.

Nr

Kommundel

Transportväg

1

Sydöstra delen (söder om Ljungan)

Från Sundsvall på E14 till Matfors. Passage av Ljungan vid Matfors,
därefter väg 511 västerut på Ljungans södra sida.

2

Sydöstra delen (söder om Ljungan)

Från Iggesund norrut på E4 till Jättendal, därefter väg 307 till Hassela.
Väg 770 från Hassela.

3

Västra delen och sydöstra delen

Från Iggesund norrut på E4 till Hudiksvall. Väg 84 från Hudiksvall till
Ljusdal, därefter väg 83 norrut mot Ånge.

4

Nordöstra delen

Från Sundsvall på väg 320 till Sörbygden, väg 711 västerut till lämplig
väg söderut in i Ånge kommun.

5

Nordöstra delen

Från Sundsvall på E14 till Torpshammar. Därefter på väg 591 norrut,
och in på väg 592.

ELNÄT

Möjligheterna att ansluta till elnätet är en viktig
faktor vid vindkraftsprojektering. Den vanligaste
lösningen för vindkraftsetableringar på några
tiotals till några hundra MW är att ansluta till
regionnätet. Mindre anläggningar kan anslutas
till det lokala distributionsnätet, medan stora
anläggningar på flera hundra MW ansluts direkt
till det nationella stamnätet.
Avståndet till elnätet har inte ingått som någon
faktor i analysen av de områden som pekas ut i
den här planen. Ånge kommun genomkorsas av
flera stora stam- och regionledningar, och majoriteten av områdena är belägna inom 5 km från
närmaste större elledning.

Figur 10. Översikt över möjliga transportvägar till olika delar av Ånge kommun. Numreringen stämmer överens med numreringen i kartan i figur 11.
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10.1. Transportvägar till och
inom Ånge kommun

VÄGNÄT

En översiktlig analys av transportvägar till kommunen har genomförts. De hamnar som troligen
kan komma ifråga vid vindkraftsetableringar i
Ånge kommun är Sundsvall och Iggesund. Från
de båda hamnarna finns flera alternativa transportvägar till olika delar av Ånge kommun. De
olika alternativen redovisas översiktligt i tabell
i figur 10 och i karta i figur 11. Det finns flera
barriärer för större transporter i Ånge kommun.
Transporter in i den sydöstradelen av kommunen
begränsas av möjligheterna att passera Ljungan
och järnvägen i nord-sydlig riktning. Transporter
genom tätorten Ånge begränsas av möjligheterna
att passera järnvägen i öst-västlig riktning. För de
sydöstra och västra delarna av kommunen kan det
därför generellt vara lämpligast att välja transportvägar söderifrån. Till de norra och nordöstra
delarna av kommunen är det däremot lämpligast
att välja transportvägar österifrån.
Nätet av skogsbilvägar är mycket väl utbyggt i
Ånge kommun, och alla områden som rekom-

menderas för vindkraft ligger i nära anslutning
till skogsbilvägar.
Det är viktigt att projektören i samråd med väghållaren utreder transportfrågorna tidigt under
projekteringen och då väger in faktorer som t.ex.
bärighet, kurvradier, bropassager och fria höjder,
och även tar hänsyn till vägar som kan vara kulturhistoriskt intressanta.

Riktlinjer
Befintliga vägar bör användas i så stor utsträckning som möjligt.
Det allmänna vägnätets standard ska beaktas
på ett tidigt skede i projekteringen, i samråd
med väghållaren.

Figur 11. Översikt över möjliga transportvägar från hamn till olika delar av Ånge kommun. Numreringen av transportvägarna
återfinns även i tabellen i figur 10.
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11. Luftfarten

12. Totalförsvaret

Höga byggnader kan påverka luftfartens flygvägar och navigationsutrustning.

Totalförsvarets riksintressen kan påverkas negativt av höga byggnader, t.ex. vindkraftverk.

Höga byggnadsverk som t.ex. master och vindkraftverk kan påverka luftfarten negativt. Därför
kan höjden på byggnadsverk i närheten av flygplatser behöva begränsas. Runt större flygplatser
finns ett hänsynsområde (MSA-område) med en
radie av 55 km.
Luftfartens intressen omfattar inte bara flygplatsernas närområden. Ofta finns även olika typer av
navigationshjälpmedel, t.ex. radiofyrar, utplacerade i terrängen. Även dessa kan i vissa fall påverkas
negativt av höga byggnadsverk.
Höga byggnadsverk måste också förses med
hindermarkeringar. Sådana markeringar kan
utgöras av olika typer av lampor med blinkande
eller fast sken. Det är Transportstyrelsen som
utfärdar föreskrifter om hindermarkeringar. För
närvarande säger föreskrifterna att vindkraftverk
över 150 m totalhöjd ska förses med högintensivt
blinkande vitt ljus, medan lägre vindkraftverk ska
förses med medelintensivt blinkande rött ljus.

Totalförsvarets intressen består dels av intressen
som kan redovisas öppet, t.ex. skjutfält och
övningsområden, dels av intressen som inte kan
redovisas öppet av sekretessskäl. Inom Ånge
kommun finns inga öppet redovisade områden av
riksintresse för totalförsvaret. Däremot har
gränsdragningen justerats för ett av de rekommenderade områdena efter yttrande från Försvarsmakten.

Riktlinjer
Vid alla etableringar ska samråd ske med Försvarsmakten så snart höjder och placeringar av
vindkraftverk är fastlagda.

11.1. Luftfarten i Ånge kommun
I Ånge kommun finns inga större flygplatser. De
östligaste samt sydvästligaste delarna inom
kommunen ligger inom de hänsynsområden med
55 km radie som utgår från Sundsvall-Härnösands flygplats samt Svegs flygplats. Inget av de
rekommenderade områdena för vindkraft ligger
inom dessa hänsynsområden.

Riktlinjer
Vid vindkraftetableringar ska Luftfartsverket
kontaktas i egenskap av sakägare för de navigationshjälpmedel som kan vara utplacerade i
terrängen.

LUFTFARTEN

Vid etableringar inom 55 km från SundsvallHärnösands flygplats eller Svegs flygplats ska
dessa flygplatser kontaktas i egenskap av
sakägare.
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13. Radiokommunikation

14. Lagstiftning

Höga byggnadsverk som vindkraftverk kan
innebära störningar för olika typer av radiokommunikationer.

Att anlägga en vindkraftanläggning är ofta ett
stort projekt med många delmoment. Arbetet regleras i flera olika lagar och förordningar. Här ges
en introduktion av den juridiska processen.

Vindkraftverk och andra höga byggnadsverk kan
innebära störningar för radiokommunikationer.
Radiokommunikationerna kan utgöras av t.ex.
navigationshjälpmedel för luftfarten (kapitel 11)
eller radiolänkar som används av totalförsvaret
(kapitel 12). Ytterligare exempel på radiokommunikationer som kan störas utgörs av bl.a.
radiosystemet Rakel som är under uppbyggnad
av Myndigheten för samhällskydd och beredskap,
och systemet för Trafikverkets interna telekommunikation, MobiSIR.
Störningar i radiokommunikationer kan oftast
undvikas genom att justera placeringen av
enskilda vindkraftverk. Post- och telestyrelsen
kan inför projektering av vindkraftanläggningar
lämna uppgifter om vilka operatörer som riskerar
att bli berörda och därmed bör ingå i samrådskretsen.

Riktlinjer
Vid alla etableringar ska samråd ske med Postoch telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket och berörda
radiolänksoperatörer så snart höjder och placeringar av vindkraftverk är fastlagda.

De två lagar som har störst betydelse för vindkraftsetableringar är miljöbalken (MB) och planoch bygglagen (PBL).
Enligt nya bestämmelser som gäller från den 1
augusti 2009 krävs ett tillstånd från länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation för
• två eller flera verk där vart och ett av verken,
inkl. rotorblad, är högre än 150 meter,
• sju eller flera verk där vart och ett, inkl. rotorblad, är högre än 120 meter, och
• varje tillkommande verk som tillsammans
med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen under de två
ovanstående punkterna eller varje verk som
uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation.
För mindre anläggningar gäller istället krav på
skriftlig anmälan till kommunens bygg- och
miljönämnd för
• vindkraftverk som är högre än 50 meter,
• två eller fler vindkraftverk som står tillsammans,
• varje tillkommande verk som står tillsammans
med ett annat vindkraftverk.

RADIOKOMMUNIKATION

I de fall då tillständ krävs enligt ovan är det
obligatoriskt med en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Kommunens bygg- och miljönämnd kan
dessutom kräva en MKB även för de anläggningar som enbart är anmälningspliktiga.
Bygglov enligt PBL krävs för vindkraftverk där
• rotorns diameter är större än 2 meter,
• om vindkraftverket placeras på ett avstånd
från fastighetsgränsen som är mindre än
verkets höjd,
• eller om verket monteras på en byggnad.
Bygglov, och i vissa fall detaljplan, krävs inte
längre för anläggningar som har fått tillstånd
enligt MB, men länsstyrelsen får inte lämna tillstånd om inte kommunen tillstyrkt det.
Bedömningen är att etableringar i de utpekade
områdena i de flesta fall kommer att kräva
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Riktlinjer
Projektörer bör ha en dialog med kommunen,
länsstyrelsen, berörda parter och övriga intressenter så tidigt som möjligt i processen.

15. Analys
Här görs en sammanfattning av arbetsgången för
sålla fram områden som kan rekommenderas för
en vindkraftsutbyggnad. Resonemanget bakom
kriterierna för analysen har presenterats i tidigare
kapitel i detta dokument.

Utgångspunkten för arbetet har varit Energimyndighetens vindkartering för 103 meters höjd över
nollplansförskjutningen (kapitel 1). I första hand
har områden valts ut enligt kriterierna i kapitel
1.3 (årsmedelvindar på minst 6,5 eller 7,0 m/s,
figur 1).
Därefter har gränserna för vissa områden
justerats för att undvika konflikter med andra
intressen. Ett område, Koberget söder om naturreservatet Helvetesbrännan, har utgått helt p.g.a.
att flera kända boplatser för kungsörn finns i
områdets omedelbara närhet. De faktorer som
ingått i analysen presenteras i kapitel 2–12 i detta
dokument.
Ett antal natur- och kulturvärden har inte tagits
med i den övergripande analysen av lämpliga
områden. Det kan vara sådana värden som kan
vara förenliga med en vindkraftutbyggnad, men
där den exakta placeringen av vindkraftverk, vägar
och kraftledningar kan behöva anpassas till lokala
förhållanden. Många av dessa natur- och kulturvärden presenteras i områdesbeskrivningarna
i bilaga 2. De ej analyserade värdena inkluderar
följande:
• Våtmarker i våtmarksinventeringen
• Naturgrusområden
• Myrmarker i myrskyddsplanen
• Biotopskyddsområden
• Nyckelbiotoper
• Naturminnen
• Naturvärdesobjekt
• Naturvårdsavtal
• Värdefulla ängs- och hagmarker
• Fornlämningar
• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

ANALYS

tillstånd enligt miljöbalken.Erfarenheter har visat
att ansökningsprocessen för vindkraftsetableringar går smidigast om berörda parter involveras
redan i ett tidigt skede.

23

Referenser
Skriftliga källor

Boverket (2009a). Vindkraftshandboken – planering och prövning av vindkraftverk på land och i
kustnära vattenområden.
Boverket (2009b). Vindkraften och landskapet –
att analysera förutsättningar och utforma anläggningar.
Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet (2006). Samernas sedvanemarker. SOU
2006:14.
Ronsten G (2004). Svenska erfarenheter av
vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och
avisning. Elforsk rapport 04:13.
Statistiska Centralbyrån (2009). Tätorter 1960–
2005. Statistiska meddelanden MI 38 SM 0703.
Sveriges Nationalatlas (1991). Miljön. Sveriges
Nationalatlas förlag.
Svensson SA och Kristoffersson L. Fladdermöss
i Västernorrlands län 2006. Länsstyrelsen Västernorrland.
Widemo F (2007). Vindkraftens inverkan på
fågelpopulationer – kunskap, kunskapsbehov
och förslag till åtgärder. Sveriges Ornitologiska
förening.
Wizelius, T (2007). Vindkraft i teori och praktik.
2:a uppl. Studentlitteratur.
Ödeen A och Håstad O (2007). Havsbaserad
vindenergi ur ett fågelperspektiv – kraftverkens
synlighet för fågelögat. Naturvårdsverket.
Personliga kontakter

Peter Nilsson, Medelpads ornitologiska förening
Sven Norell, Gävleborgs läns ornitologiska förening
Peter Rehnman, Vägverket.
Övriga

ANALYS

Rennäringens markanvändningsdatabas, iRENMARK (via LstGIS, http://gis.lst.se/lstgis, 200905-08)

24

25

ANALYS

Kungsgatan 53, 903 26 Umeå
090-710950
www.enetjarnnatur.se

