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OM SAMRÅDSHANDLINGEN

Enligt bestämmelserna i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas den planerade verksamheten medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att ett så kallat avgränsningssamråd
ska genomföras. Denna samrådshandling har utarbetats som underlag för avgränsningssamråd
för Källmyrberget, ett projekt som utvecklas av RWE Renewables Sweden AB.
Ett avgränsningssamråd följer bestämmelserna i 6 kap. 30 § miljöbalken och samråd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda
av verksamheten, samt de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan
antas bli berörda av verksamheten.
En samrådshandling ska inte förväxlas med en miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i ett
senare skede av tillståndsprocessen. Samrådshandlingens och samrådets syfte är att informera
myndigheter, enskilda och allmänhet om det planerade projektet och att på ett övergripande plan
redogöra för de miljöeffekter som planerad verksamhet bedöms kunna ge upphov till. Samrådshandlingen är baserad på underlag i form av befintliga inventeringar och utredningar. Källor anges
på sidan 52. Samrådsprocessen syftar därför också till att ge tydlighet kring vilka ytterligare
utredningar och undersökningar som behöver göras för att miljöeffekterna av projektet ska bli
så små eller positiva som möjligt. Samrådet ska göra det möjligt för berörda att inkomma med
synpunkter på och information kring planerat projekt och dess miljöeffekter. Miljökonsekvensbeskrivningen utreder sedan miljöeffekterna vidare baserat på både befintligt och nytt underlag.
Denna samrådshandling presenterar översiktligt vad kommande miljökonsekvensbeskrivning ska
innehålla. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning beräknas vara klar under år 2020 och en
ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken är planerad att lämnas in i början av år 2021.

DINA SYNPUNKTER ÄR VIKTIGA

Genom samrådsförfarandet ges myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med
information och inkomma med synpunkter om den planerade verksamheten. Nu finns möjligheten
att lämna synpunkter på den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
de miljöeffekter planerad verksamhet kan antas medföra direkt eller indirekt. Uppgifterna kommer
att användas för att miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i ansökan ska ha rätt omfattning
och vara så korrekt som möjligt.
Vi önskar att ni i första hand lämnar skriftliga samrådsyttrande för att vi på ett så sakligt och
korrekt sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och arbeta in
dem i kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådsyttrande lämnas via e-post till kallmyrberget@ecogain.se
alternativt via brev till:
Ecogain AB
Att: Nina Österlöf
Ösavägen 30A, Lofthuset
830 43 Ås
Vi behöver ditt samrådsyttrande senast 1 november 2020.
Märk e-postmeddelandet eller brevet med KÄLLMYRBERGET.
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S A M M A N FAT T N I N G
RWE Renewables Sweden AB (nedan RWE) avser att söka tillstånd enligt
9 kapitlet i Miljöbalken för att uppföra en vindkraftsanläggning vid Källmyrberget i de nordligaste delarna av Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
Den planerade verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan
och därför inleds samrådsförfarandet med ett avgränsningssamråd. Denna
handling utgör underlag för avgränsningssamrådet. Samrådsprocessen
följs av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Som mest planerar RWE för 30 vindkraftverk med en maximal totalhöjd
om 290 meter. Ett exempel på hur vindkraftsanläggningens layout kan se
ut visas i denna samrådshandling. Layouten kan komma att ändras efter
synpunkter från samrådsskedet samt efter att resultaten av kompletterande
utredningar inkommit.
Landskapet kring projektområdet Källmyrberget är karaktäristiskt för
omgivningarna och domineras av produktionsskog. Närmast belägna byar
är Mellansjö och Norrberg, båda cirka en kilometer öster om projektområdet. Ljusdal ligger cirka 50 kilometer syd/sydöst om projektområdet
och Ånge ligger cirka 22 kilometer åt nord.
Projektområdet innehåller enligt nuvarande kunskap låga värden vad
gäller natur och kultur. Ljusdals kommun har angett att det finns två
fäbodvallar inom området vilka ska utredas vidare inom arbetet med
MKB. Inom området finns också fem stycken sjöar som klassats som nivå
3, visst naturvärde, i våtmarksinventeringen (VMI). Inventeringar av fågel,
fridlysta arter, naturvärden och kulturmiljö genomförs under sommaren
och hösten 2020 och utgör underlag för kommande MKB.
Utifrån den informationen som finns att tillgå nu bedömer vi att de mest
väsentliga miljöeffekterna utgörs av påverkan på landskapsbild, då projektområdet är omgivet av flera pågående tillståndsprocesser för just vindkraft, samt påverkan på friluftslivet då projektområdet är lättillgängligt.
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BEGREPP OCH DEFINITIONER
För att underlätta för läsaren har vi här sammanställt specifika
begrepp och definitioner som vi använder oss av när vi beskriver
den planerade verksamheten och redogör för projektets förutsättningar och förväntade miljöeffekter.
Effekt

Hastigheten för energiomvandling.
Produktionskapacitet mäts i kilowatt (kW) och
dess multipelenheter:
1 000 kW = 1 megawatt (MW)
1 000 MW = 1 gigawatt (GW)
1 000 GW = 1 terawatt (TW)

Energi

Produkten av effekt och tid.
Producerad energi mäts i kilowattimmar (kWh)
och dess multipelenheter:
1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh)
1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh)
1 000 GWh = 1 terawattimme (TWh)

Följdverksamhet/er

Ett samlingsnamn för de verksamheter som
vindkraftverken kräver: interna elledningar inom
vindkraftsanläggningen, väganslutning från allmän väg och till respektive vindkraftverk, servicebyggnader, montageytor samt uppställningsytor.

Miljöeffekter

Enligt miljöbalken 6 kap. 2 § effekter som uppstår
på människors hälsa och miljön med mera.
En mer ingående förklaring finns i avsnitt 1.2
Gällande lagstiftning.

Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)

Ett dokument som bifogas ansökan om tillstånd.
Dokumentet ska beskriva direkta och indirekta
miljöeffekter på människors hälsa och miljön
samt möjliggöra en samlad bedömning av de
konsekvenser som uppstår till följd av den
planerade verksamheten.
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Montageyta

Den hårdgjorda yta som krävs intill varje vindkraftverk för att montera själva verket. Montageytan fungerar som arbetsyta, mellanlager och
uppställningsplats för kran och hjälpkran. Kallas
även ibland för kranyta.

Projektområde

De fastigheter, det vill säga det markområde som
RWE har tecknat eller ämnar teckna arrendeavtal
för och där vindkraftverk, kranytor, internt vägoch elnät med mera planeras.

Samrådshandling

Ett dokument som innehåller information om det
planerade projektet och på ett övergripande plan
redogör för de miljöeffekter som planerad verksamhet bedöms kunna ge upphov till.

Skyddsåtgärder

De åtgärder som vidtas för att undvika,
minimera, återställa och kompensera negativa
miljöeffekter.

Totalhöjd

Vindkraftverkets navhöjd (tornets höjd) plus
längden på rotorbladet, det vill säga vindkraftverkets höjd upp till bladspetsen när denna står
som högst.

Uppställningsytor

De ytor som krävs för följdverksamheterna,
till exempel för servicebyggnader eller som
lagringsytor. Ytorna kan vara permanenta
eller temporära.
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1.

INL E D NING

Kapitlet ger en introduktion till projektet och den verksamhet som
planeras. Vidare redovisas gällande lagstiftning, tillståndsprocessens olika steg och det samrådsförfarande som projektet befinner
sig i.

1.1

Den planerade verksamheten

Sverige har tagit fram energipolitiska mål som bland annat anger att den
svenska elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar och att inga
nettoutsläpp av växthusgaser ska ske till atmosfären år 2045. Vindkraften
utgör en viktig del i omställningen till ett mer ekologiskt uthålligt samhälle,
genom att möjliggöra en övergång till förnybara energislag med teknik som
är miljömässigt acceptabel. År 2018 stod vindkraften för 10 procent av
landets elproduktion, vilket motsvarar 16,6 terawattimmar (SCB, 2020a).
Energimyndigheten bedömer att ytterligare minst 60 terawattimmar vindkraft kommer att behövas för att nå 100 procent förnybar energi till år 2040
(Energimyndigheten, 2019).
RWE Renewables Sweden AB (härefter RWE) har ett 70-tal medarbetare
i Norden och regionalt huvudkontor i Malmö sedan 2019. Internationellt
jobbar RWE för fullt med omställningen till ett hållbart energisystem, med
vindkraft, solenergi och energilagring i Europa, Amerika, Asien och
Australien.
I Norden arbetar RWE främst med att utveckla, bygga och driva vindkraftsanläggningar till havs och på land för eget ägande. För närvarande äger
RWE vindkraftverk i Sverige och Danmark som tillsammans producerar el
med en effekt på cirka 200 megawatt. RWE sköter också driften av närmare
470 megawatt, vilket är ungefär samma mängd effekt som RWE nu håller
på att bygga i Sverige och som beräknas vara i drift under de kommande
två åren. I utvecklingsstadiet har RWE projekt som skulle kunna bidra med
ytterligare cirka 700 megawatt från vindkraft i Sverige, vilket skulle kunna
försörja runt 420 000 svenska hushåll med hushållsel.
RWE undersöker nu möjligheten att etablera vindkraft på Källmyrberget
i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.
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1.2

Gällande lagstiftning

Planerad verksamhet är tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken, vilket
innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram av verksamhetsutövaren.
Enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas den planerade
verksamheten medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att samrådsförfarandet ska inledas med ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts.
Denna handling utgör underlag för avgränsningssamråd, som enligt bestämmelser i 6 kap. 30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och
den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.
En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, att
verksamhetsutövaren samråder om hur MKB ska avgränsas, identifierar,
bedömer och dokumenterar den planerade verksamhetens miljöeffekter i
MKB:n och att tillståndsprövande myndighet därefter slutför miljöbedömningen. Tillståndsprövande myndighet är i aktuellt fall miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Tillståndsprocessens
olika steg redovisas schematiskt i figur 1.
Genom samrådsförfarandet ges myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med information och inkomma med synpunkter (samrådsyttrande) som rör miljöeffekter.
RWE avser nu inhämta information och synpunkter gällande innehåll och
utformning av MKB, samt om den planerade verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och de miljöeffekter som den planerade verksamheten kan antas medföra, direkt eller indirekt. Miljöeffekterna kan vara
positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående och uppstå på kort, medellång eller lång sikt avseende:
•
•

befolkning och människors hälsa
djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken och biologisk mångfald i övrigt
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TILLSTÅNDSPROCESSEN
1 PROJEKTIDÉ

2 SAMRÅDSUNDERL AG

4 HANDL ÄGGNING

5 TILLSTÅNDSANSÖKAN
L ÄMNAS IN

7 EVENTUELL
KOMPLETTERING

8 ANSÖKAN KUNGÖRS
Möjlighet att lämna
synpunkter

12 EGENKONTROLL,
MIL JÖTILLSYN

figur 1

11 VERKSAMHETEN
GENOMFÖRS

Schematisk bild av tillståndsprocessen
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3 AVGRÄNSNINGSSAMRÅD
OCH MIL JÖBEDÖMNING
Möjlighet att lämna synpunkter

6 MIL JÖKONSEKVENSBESKRIVNING TAS FRAM

9 BESLUT OM TILLSTÅND
OCH VILLKOR

10 KUNGÖRELSE AV BESLUT
Eventuellt överklagande

•
•
•
•

mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och
kulturmilö
hushållningen med mark- och vatten och den fysiska miljön
i övrigt
annan hushållning med material, råvaror och energi
andra delar av miljön.

Vi önskar att ni i första hand lämnar skriftliga samrådsyttranden för att vi
på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt kunna sammanställa dem i en
samrådsredogörelse och arbeta in dem i kommande MKB. För information om hur samrådsyttrande lämnas, se faktaruta på sidan 4.
I kapitel 2 redovisas planerad verksamhet mer i detalj.

1.3

Administrativa uppgifter

I tabell 1 redogörs för de administrativa uppgifter som ligger till grund för
denna samrådshandling.
tabell 1.

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare

RWE Renewables Sweden AB

Organisationsnummer

556938-6864

Postadress (huvudkontor)

Box 388
201 23 Malmö

Kontaktperson

Frida Godet, Projektutvecklare

Telefon

+46 (0)70 332 85 48

Anläggningens namn

Källmyrberget

Berörda fastigheter

Väster Hedsjö 6:2, Gräningsvallen 1:17

Kommun, län

Ljusdals kommun, Gävleborgs län
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2.

LOKAL ISE R I N G SUT R EDNING &
PR OJ EKT BES KR I V N I NG

Detta kapitel redovisar inledningsvis hur lokalisering av
planerad verksamhet har valts fram i konkurrens med andra
alternativa lokaliseringar. Vidare redogörs för den planerade
vindkraftsanläggningens omfattning, dimensioner och tekniska
förutsättningar.

2.1

Lokaliseringsutredning

Eftersom planerad verksamhet per automatik antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska kommande MKB redovisa alternativa lokaliseringar,
om sådana är möjliga, och olika utformningsalternativ som utretts inom
projektets ramar. Vidare ska även ett nollalternativ redovisas.
Miljöbalken anger i sin portalparagraf att mark, vatten och fysisk miljö
ska användas så att en, från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt, långsiktig god hushållning tryggas. Vidare anger
svenska energipolitiska mål att vindkraften ska byggas ut i stor omfattning
och att utbyggnaden måste ske på flera platser samtidigt.
Ett lämpligt område för vindkraftsutbyggnad kräver goda vindförhållanden och få motstående intressen, men även goda möjligheter till storskalighet för att kunna bära gemensamma kostnader, exempelvis för nätanslutning.

Lokaliseringsalternativ
Som lokaliseringsalternativ till vindkraftsanläggningen vid Källmyrberget
undersöks följande platser: Vävelsberget i Bergs kommun, Jämtlands län
och Gamm-Saraberget i Sollefteå kommun, Västernorrlands län, se karta
i figur 2.
Vävelsberget beräknas rymma cirka 55 stycken vindkraftverk och det
undersökta området består främst av produktionsskog, där stora delar har
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Alternativa lokaliseringar. Lokalisering av Vävelsberget i
Bergs kommun, Gamm-Saraberget i Sollefteå kommun och Källmyrberget i Ljusdals kommun..

figur 2
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avverkats nyligen. Intill området ligger ett riksintresseområde för renskötsel samt en uppsamlingsplats för densamma, vidare korsas området av en
renled. I de norra delarna av projektområdet klassas skogen som fjällnära
och där finns även områden med höga naturvärden, varpå det inte är
lämpligt att avverka eller göra annan åverkan på marken. Den norra delen
av området ligger också inom ett riksintresse för det rörliga friluftslivet
enligt 4 kapitlet miljöbalken.
Gamm-Saraberget är skogsbeklätt och skulle kunna rymma cirka 27 stycken vindkraftverk. Projektområdet ligger inom flera samebyars vinterbetesland, och påverkan på samebyarna bedöms vara av betydande omfattning.
Elnätsanslutningskostnaden för projektområdet beräknas dessutom vara
så pass omfattande att det skulle påverka lönsamheten för en eventuell
vindkraftsetablering.
I kommande MKB kommer en mer utförlig jämförelse mellan lokaliseringsalternativen att göras.

Utformningsalternativ
Exempel på utformningsalternativ kan till exempel vara olika placeringar
av vindkraftverken, olika placeringar av vägarna fram till vindkraftverken eller olika dimensioner på vindkraftverken. Arbetet med att ta fram
den mest optimala layouten av anläggningen, det vill säga placeringen av
vindkraftverk och vägar, med minsta möjliga miljöpåverkan pågår kontinuerligt under projektets gång. Teknikutvecklingen inom vindkraft går
fort med ständigt förbättrade möjligheter att nyttja vindresursen (i form av
att till exempel bygga högre vindkraftverk och/eller större rotordiameter).
Detta gör det svårt att i ett skede flera år innan byggstart bestämma en
layout. Den layout som redovisas under samrådsskedet (se figur 5 på sidan
20) ska därför endast ses som ett exempel på hur planerad vindkraftsanläggning kan komma att se ut. Till ansökan kommer layouten bestå av
flera mindre områden inom vilka ett markanspråk kan göras.
Den slutgiltiga layouten kommer inte innehålla fler än 30 stycken vindkraftverk.
En redovisning av olika utformningsalternativ samt hur området för
möjligt markanspråk har utretts och på vilka grunder det är framtaget
kommer att göras i kommande MKB.
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Översiktskarta. Lokaliseringen av projektområdet Källmyrberget i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.

figur 3
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Nollalternativ
Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som avser situationen om
planerad verksamhet inte genomförs. En redovisning av nollalternativet
görs i kommande MKB och de bedömda miljöeffekterna, till följd av
planerad verksamhet, kommer då att ställas i relation till nollalternativet.

2.2

Valt huvudalternativ – planerad
vindkraftsanläggning

Lokalisering
Projektområdet för valt huvudalternativ ligger i Ljusdals kommun, Gävleborgs län, se översiktskarta i figur 3. Centralorten Ljusdal ligger cirka 50
kilometer syd/sydöst om projektområdet och tätorten Ånge ligger cirka 22
kilometer åt nord. Närmaste byar är Östavall 13 kilometer nordväst om
projektområdet, Mellansjö och Norrberg båda cirka en kilometer öster om
projektområdet, Hedsjö tre kilometer öster om projektområdet samt Ramsjö fem kilometer söder om projektområdet. Fastighetsägare är skogsbolagen SCA i största delen av projektområdet och Kopparfors i södra delen
av projektområdet.

Omfattning och utformning
Som mest planeras 30 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290
meter inom det 2 700 hektar stora projektområdet. Vindkraftsanläggningens omfattning och dimensioner sammanfattas i tabell 2.

tabell 2.

Vindkraftsanläggningen Källmyrberget, dimensioner och omfattning.

Antal vindkraftverk

Upp till 30 stycken

Effekt per verk

Cirka 8 MW, produktion 25 GWh/år (exempelverk)

Totalhöjd

Upp till 290 meter
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VINDKRAFTSANL ÄGGNING OCH VINDKRAFTVERK

Med vindkraftsanläggning avses vindkraftverken samt de följdverksamheter som vindkraftverken
kräver såsom interna elledningar inom anläggningen, väganslutning från allmän väg fram till
respektive vindkraftverk, servicebyggnader, hårdgjorda ytor för montering och uppställning samt
kopplingsstationer/kopplingskiosker för elnätet.
Vindkraftverk består av fundament (under jord), torn, nav med rotorblad, maskinhus (nacell)
och transformator, se Figur 4. Transformatorn kan antingen placeras inuti vindkraftverket eller
utgöras av en mindre byggnad som uppförs på den hårdgjorda ytan intill tornet. Vindkraftverkets
totalhöjd definieras av navhöjden plus längden på rotorbladet, det vill säga från marken och upp
till spetsen på ett rotorblad när den befinner sig som högst över marken. Svepytan är den yta som
rotorbladen kan fånga upp vind på, som en tänkt cirkel som förbinder de tre rotorbladens spetsar.

NAVHÖJD, TORNHÖJD

TOTALHÖJD (= NAVHÖJD + ROTORBLAD)

SVEPYTA

Principskiss av
av vindkraftverkets
delar.
Principskiss
vindkraftverk.

figur 4
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ROTORBLAD
NACELL, NAV,
MASKINHUS

TORN

TRANSFORMATOR

Layout för vindkraftsanläggningen
och följdverksamheter
Vindkraftverkens placeringar inom projektområdet styrs av platsens lokala
förutsättningar, till exempel med hänsyn till geoteknik, natur- och kulturvärden och närheten till bebyggelse. Vindkraftverken behöver också
placeras med ett visst avstånd mellan varandra för att inte påverka
produktionen i alltför stor utsträckning. Vanligtvis tillämpas cirka fyra
till fem rotordiametrar mellan vindkraftverken i förhållande till den
förhärskande vindriktningen.
I figur 5 visas ett exempel på layout för vindkraftsanläggningen. Arbetet
med att ta fram en optimal layout med hänsyn till samtliga kringliggande
intressen pågår kontinuerligt. Utifrån underlagsutredningar och inkomna
samrådsyttranden kommer således layouten att arbetas om och anpassas.
Ansökan som planeras att lämnas in kommer avse ansökningsområden
där mindre och väl avgränsade områden pekats ut där vindkraftverk kan
komma att placeras.

Fundament
Vindkraftverken kan antingen förankras med bergfundament eller gravitationsfundament. Vilken förankringsmetod som förespråkas i aktuellt fall
kommer att utredas och bestäms vid slutligt val av vindkraftverksmodell.
Ett gravitationsfundament för ett 290 meter högt vindkraftverk är cirka
30-35 meter i diameter och kräver cirka 1 000‑1 200 kubikmeter betong.
Ett bergfundament kan förväntas bli upp till 15-18 meter i diameter och
kräver cirka 400 kubikmeter betong, beroende på bergets kvalitet.
Betongen kan antingen framställas på plats med en mobil betongstation
eller transporteras till platsen från en betongstation i närområdet.

Vägdragningar och hårdgjorda ytor
Befintliga skogsbilvägar i projektområdet nyttjas i den mån det är möjligt
för att minimera ianspråktagandet av orörd mark. Vid behov kommer
skogsbilvägarna att breddas, rätas och förstärkas och ny vägdragning
kommer sannolikt att bli aktuell, om cirka 150 kilometer. Därtill kommer
vegetationen att avverkas i form av en cirka 30 meter bred korridor längs
med vägarna, som kan bli större vid kurvor och hinder av olika slag.
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figur 5

Exempel på layout för vindkraftsanläggningen.
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Korridoren kommer att variera med vägens beskaffenhet, en kurvig eller
brant väg kräver till exempel en bredare korridor jämfört med en rak väg.
Hårdgjorda ytor utgörs av montageytor samt uppställningsplatser för
temporär lagring, servicebyggnader och platskontor.

Elanslutning
Inom projektområdet kommer elanslutningen av vindkraftverken att
ske via ett internt elnät. Det kommer i huvudsak att ske i form av markkabel som läggs i anslutning till vägarna. Det interna elnätet ansluter via
ett ställverk och transformator till stamnätet i området. En ny stamnätsstation, Tovåsen (nr 943), är under uppförande nära projektområdet för
anslutning av ny produktion eller nät (Svenska Kraftnät, 2015). Bolaget
avser att ansluta vindkraftsanläggningen vid Källmyrberget dit och
formerna för detta diskuteras med nätägaren Ellevio.

Täkt
Massbalans inom projektområdet kommer att eftersträvas. Om ytterligare
schaktmassor kommer behövas för till exempel vägdragning inom projektområdet kommer bolaget i första hand eftersträva att använda befintliga
täkter i närområdet och i andra hand undersöka möjligheten att anlägga
en ny täktverksamhet. Tillstånd för eventuell täktverksamhet kommer, om
det blir aktuellt, att sökas för separat.
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3.

FÖRU TS ÄT TN I NG A R & F ÖRVÄNTA D E MI L JÖEF F EK TER

I detta kapitel redogörs kortfattat för landskapets och samhällets
förutsättningar och de förväntade miljöeffekter som vindkraftsanläggningen bedöms kunna ge upphov till. I kommande arbete
med MKB kommer dessa miljöeffekter att utredas och redovisas
mer ingående.

3.1

Planförhållanden
och markanvändning

Kommunala planer
Ljusdals kommuns översiktsplan är från år 2010 och har ett tematiskt
tillägg gällande vindkraft antagen år 2012 (Ljusdals kommun, 2010 och
2012a). Vindkraftsplanen pekar ut tio föreslagna områden för vindkraftsutbyggnad baserat på vindenergi, bebyggelsemönster och allmänna
intressen (Ljusdals kommun, 2012b). Källmyrberget utgör inte något av
de utpekade områdena i vindkraftsplanen, men ligger i nära anslutning till
Riberget som är utpekat i planen. På Riberget finns ett befintligt tillstånd
för ett annat bolag och då de båda anläggningarna ligger så pass nära
varandra kan de komma att uppfattas som en gemensam vindkraftsanläggning, se mer i avsnitt 3.2 Närliggande vindkraftsanläggningar på sida
23. Enligt STEM:s vindkartering från år 2011 bedöms projektområdet
för Källmyrberget ha mycket goda vindresurser (Vindlov, 2020).

Markanvändningen förr och nu
Landskapet kring Källmyrberget är karaktäristiskt för regionen och består
huvudsakligen av skogsmark. Fram tills mitten av 1900-talet präglades
landskapet av ett lågintensivt brukande med fäbodbruk med skogsbete,
jakt och kolning. Efter mitten av 1900-talet och fram tills idag har det lågintensiva brukandet ersatts av ett mer extensivt brukande och landskapet
dominerats idag av ett aktivt och storskaligt skogsbruk. Ljusdals kommuns
landyta utgörs till dryga 90 % av skogsmark, varav majoriteten klassas
som produktiv skog (SCB, 2020b).
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Markanvändningen inom projektområdet består av aktivt skogsbruk
och det finns ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar. Ingen jordbruksmark
förkommer inom projektområdet.
Utöver skogsvägar berör projektområdet inga vägar eller järnvägar,
och heller inte några kommersiella täkter eller mineralrättigheter.
En kraftledning löper i nord-sydlig riktning genom den sydöstra delen av
projektområdet. Samma kraftledning löper parallellt med projektområdets
östra kant från Norrberg och norrut. Tre kraftledningar löper i nord-sydlig
riktning längs med projektområdets västra kant.
Vindkraften tar luftutrymme i anspråk. I sällsynta fall kan vindkraftsetableringar ge upphov till störningar på radio och TV. Därför genomförs
samråd med de aktörer som tillhandahåller och använder sig av radiolänkstråk som skulle kunna löpa risk att beröras negativt till följd av planerad
verksamhet.
Kring varje större flygplats finns en hinderyta, så kallad MSA-yta
(Minimum Sector Altitude). MSA-ytan sträcker sig 55 kilometer ut
från flygplatsen. Den flygplats med MSA-yta som finns närmast
Källmyrberget är Svegs flygplats som ligger cirka 65 kilometer sydväst
om projektområdet. Samråd kommer att genomföras med Svegs flygplats,
trots det något långa avståndet.
Utanför Ånge ligger en mindre flygplats (utan MSA-yta) som drivs
av Ånge flygklubb. Avståndet till denna flygplats är cirka 28 kilometer
och flygklubben kommer också att bjudas in till samråd.

3.2

Närliggande vindkraftsanläggningar

Närmast belägna vindkraftsanläggning i drift är Våsberget med åtta vindkraftverk, 12 kilometer söder om projektområdet. Vidare finns tillstånd
för etablering av vindkraft för fyra anläggningar inom 25 kilometers radie
från projektområdet. Därtill finns ytterligare fyra vindkraftsanläggningar
i närheten som handläggs. I tabell 3 redovisas de vindkraftsanläggningar
som finns uppförda, har fått tillstånd alternativt bygglov eller handläggs
inom 25 kilometers radie från projektområdet. Kartan i figur 6 visar var
dessa vindkraftsanläggningar är lokaliserade i förhållande till Källmyrbergets projektområde.
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tabell 3. Sammanställning av närliggande vindkraftsanläggningar och avstånd till projektområdet. Informationen kommer från Vindbrukskollen (Vindlov, 2020).

Anläggning

Verksamhetsutövare

Omfattning/totalhöjd

Status

Avstånd

Våsberget

NV Nordisk
Vindkraft AB

8 verk, 175 meter

Uppförda

12 km

Riberget

Nordex Sverige
AB

19 verk, 200 meter

Beviljade

2 km

Björnberget

SCA energy AB

60 verk, 240 meter

Beviljade

3 km

Gubbaberget

NV Nordisk
Vindkraft AB

13 verk, 240 meter

Beviljade

5 km

Klevberget

Vattenfall
vindkraft AB

35 verk, 200 meter

Beviljade

25 km

Östavall

Nordex Sverige
AB

39 verk, 190 meter

Handläggs

9 km

Långåsen

Nordex Sverige
AB

7 verk, 190 meter

Handläggs

14 km

Grubban

OX2 AB

48 verk, 280 meter

Handläggs

10 km

Skarpen

OX2 AB

39 verk, 280 meter

Handläggs

15 km

Så kallade kumulativa effekter kan uppstå om det finns vindkraftsanläggningar i närheten av det aktuella projektområdet. Kumulativa
effekter bedöms kunna uppstå kopplat till landskapsbild, ljud och skugga
tillsammans med det befintliga vindkraftområdet Källmyrberget.
Utförligare beskrivning och bedömning av kumulativa effekter kommer
att redovisas i MKB utifrån slutlig placering av vindkraftverk och tillhörande följdverksamheter. Observera att redovisningen av närliggande
vindkraftsanläggningar och projekteringsområden är en ögonblicksbild
som kan komma att förändras med tiden. Informationen kommer från
Vindlovs karttjänst Vindbrukskollen (Vindlov, 2020), som uppdateras
av verksamhetsutövarna själva.
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Sammanställning av närliggande
vindkraftsanläggningar.

figur 6
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3.3

Områden av riksintresse
och skyddade områden

I figur 7 visas de riksintressen och skyddade områden som ligger i
närheten av projektområdet och tillhörande tabell 4 listar de som finns
inom tio kilometer från projektområdet. De närmaste riksintressena
är väg E14 (Riksintresse för väg) och Norra Stambanan mellan Ramsjö
och Ånge (Riksintresse för järnväg). Det finns ett antal områden av riksintresse för naturvård inom tio kilometer från projektområdet, närmast
ligger Ensjöreservatet, som sammanfaller med Ensjölokarnas naturreservat, vilket även är ett Natura 2000 område. Även för StormyranLokmyran och Brassberget överlappar riksintresse för naturvård med
naturreservat och Natura 2000. I Ramsjö söder om projektområdet ligger
närmaste kulturminne, i form av en kyrka, och åt nordväst ligger närmaste
riksintresse för kulturmiljövård – Haverö, cirka 12 kilometer utanför
projektområdet. I hela området med omnejd gäller 100 meter för
strandskydd, se även avsnitt 3.6 Yt- och grundvatten på sida 32.
Inget av dessa områden bedöms påverkas direkt av den planerade
verksamheten. I MKB kommer även eventuell indirekt påverkan
av den planerade vindkraftsetableringen att utredas.

RIKSINTRESSEN OCH ANDRA SKYDDADE OMRÅDEN

Riksintressen är geografiska områden, utpekade för att de innehåller nationellt viktiga värden
och kvaliteter. Område av riksintresse kan syfta till att bevara ett värde eller prioritera ett område
för exploatering, men kan också vara utpekat för viss typ av användning; yrkesfiske och rennäring
(Boverket, 2017).
Naturreservat skyddar, genom miljöbalken, utpekade naturområden mot exploatering och/eller
bevarar eller återskapar naturmiljöer eller funktioner för friluftsliv (Naturvårdsverket, 2020a).
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden inom hela EU. Dessa områden innehåller arter
eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv (Naturvårdsverket,
2020b).
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Riksintressen och skyddade områden inom tio
kilometer från projektområdet. ID på kartan är kopplat
till ID i tabell 4.

figur 7

27

tabell 4. Riksintressen och skyddade områden inom tio kilometer från projektområdet.
ID i tabellen är kopplat till ID på kartan i figur 7.

ID

Namn

Skydd

Avstånd från
projektområde

1

Stormyran-Lokmyran

RI Naturvård

6,0 km

2

Ensjöreservatet

RI Naturvård

2.2 km

3

Enan

RI Naturvård

4,6 km

4

Brassberget

RI Naturvård

5,1 km

5

Myrkomplex längs Girsbäcken

RI Naturvård

6,9 km

6

-

RI Vindbruk

6,5 km

7

E14 Tönnebro - Ånge

RI Väg

Angränsar

8

Norra Stambanan Ramsjö - Ånge

RI Järnväg

0,2 km

9

Enåsen

RI Mineral

10,0 km

10

Stormyran - Lommyran

Naturreservat

6,0 km

11

Kullarna Häxtjärn

Naturreservat

7,2 km

12

Högbränntjärns domänreservat

Naturreservat

5,6 km

13

Ensjölokarna

Naturreservat

2,1 km

14

Lill-Naggen

Naturreservat

8,2 km

15

Tväringsskogen

Naturreservat

3,2 km

16

Skrivtjärnsknippen

Naturreservat

3,3 km

17

Norra Brassberget

Naturreservat

4,2 km

18

Brassberget

Naturreservat

5,0 km

19

Måndagsskogarna

Naturreservat

7,1 km

20

Juån

Natura 2000

2,6 km

21

Stormyran - Lommyran

Natura 2000

6,0 km

22

Högbränntjärn

Natura 2000

5,6 km

23

Ensjölokarna

Natura 2000

2,1 km

24

Tväringen

Natura 2000

0,5 km

25

Brassberget

Natura 2000

5,0 km

26

NVA Gräningsvallen 1:17

Naturvårdsavtal, övriga

9,1 km

27

Viken 1:4

Vattenskyddsområde

8,0 km

28

Ramsjö kyrka

Kyrkligt kulturminne

5,5 km
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3.4

Landskapsbild

Landskapsbilden och de konsekvenser en vindkraftsanläggning ger upphov till är subjektiv och utgår från människans upplevelse av landskapet.
Generellt kan fastslås att det är ofrånkomligt att en vindkraftsetablering
påverkar den rådande landskapsbilden, men landskapets utseende, innehåll och topografi är avgörande för graden av påverkan. Hur förändringarna upplevs varierar med betraktaren och hör samman med betraktarens
förväntningar på landskapet och inställning till förnybar energi.
Begreppet landskap syftar till såväl det naturgivna landskapet som det
kulturgivna landskapet, det vill säga det landskap som människan skapat
och brukat. Med landskapsbild avses landskapets karaktär, det vill säga
landskapets utseende och upplevelsemässiga aspekter. Detta avsnitt är
därför nära sammankopplat med andra avsnitt som beskrivs i denna
samrådshandling, till exempel friluftsliv och kulturmiljö.
Till kommande MKB kommer synbarhetsanalyser att tas fram som
redovisar från vilka platser i det omgivande landskapet som vindkraftverken kommer att vara synliga. Vidare kommer också fotomontage att
tas fram för att illustrera hur den planerade vindkraftsanläggningen kan
komma att se ut från några representativa platser i det omgivande landskapet. I kommande MKB kommer också närliggande vindkraftsanläggningars gemensamma påverkan på landskapsbilden behandlas.

Topografi och naturgeografiska förutsättningar
Landskapet i och omkring projektområdet Källmyrberget utgörs huvudsakligen av kuperad terräng med skogsmark som präglas av aktivt skogsbruk med inslag av sjöar, tjänar och våtmarker. Den dominerande jordarten är morän. Bergen i omgivningen är många och bidrar till en
dynamisk känsla i landskapet.

Mänsklig påverkan på landskapsbilden
Den intensivt brukade skogsmarken med kalhyggen och produktionsskog
bryts av i ett antal skyddade naturområden, bland annat Ensjöreservatet/
Ensjölokarnas naturreservat öster om projektområdet. I dessa skyddade
områden finns en känsla av orördhet. Ett väl utbyggt nät av skogsbilvägar
gör landskapet relativt lättåtkomligt och skapar siktgator i skogen.
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Ett flertal kraftledningar som sträcker sig i nord-sydlig riktning förkommer
i landskapet. Några av dessa passerar genom eller angränsar till projektområdet. Strax öster om projektområdet går järnväg och riksväg 83 i
nord-sydlig riktning mellan Mellansjö och Ramsjö.
Inom projektområdet förekommer ingen bostadsbebyggelse.
De närmaste byarna är Norrberg och Mellansjö, båda cirka en kilometer
öster om projektområdet och Hedsjö tre kilometer öster om projektområdet. Jordbruksmark förkommer i liten utsträckning, bland annat vid
Norrberg och Hedsjö.

3.5

Naturmiljö (land)

Projektområdet består nästan uteslutande av produktionsskog, precis som
det omgivande landskapet. I de fuktigare delarna av projektområdet finns
13 stycken sumpskogar. Platserna där sumpskogar förekommer har i den
preliminära bedömningen av marken inom projektområdet inte bedömts
aktuell för vindkraftverksplacering, men kortare vägsträckning kan bli
aktuellt.
I de norra delarna av projektområdet finns två områden som är
utpekade i ett regionalt naturvårdsprogram (Länsstyrelsen Gävleborg,
1997). Det östliga området, Godmyran, är ett välutvecklat flarkkärr,
medan det västra, Sjudartjärnarna, utgör en dalgång med fina gölar
och gammal skog. Då naturvårdsprogrammet är mer än 20 år gammalt,
och utpekande inte innebär något skydd, är det inte säkert att värdet som
fanns när programmet sammanfattades kvarstår idag. Det kommer dock
undersökas i samband med inventeringar som görs inför tillståndsansökan.
Både Godmyran och Sjudartjärnarna är undantagna från byggbar mark
i den preliminära layouten.
Nordväst och sydöst om projektområdet finns områden som är föreslagna
som skogliga värdetrakter i Gävleborgs län. Projektområdet berör inte
något av dem, eller någon annan utpekad värdetrakt som är identifieras
i handlingsplanen för Grön infrastruktur (Länsstyrelsen Gävleborg, 2018).
Övriga kända naturvärden är tre stycken nyckelbiotoper från storskogsbruket inom projektområdet. Skogen inom projektområdet är FSC-märkt
och enligt överenskommelse med markägarna ska inte något ingrepp ske
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figur 8
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Kända naturvärden inom och nära projektområdet.

i nyckelbiotoper. Eventuell frivilligt avsatt skog samt s.k. skog med kombinerat mål ska också visas särskild hänsyn.
Kända naturvärden redovisas i figur 8.
Den största påverkan på naturvärden sker genom de ytor som utgörs av
direkt markanspråk för vindkraftverken, vägar och övriga hårdgjorda ytor.
Till kommande MKB kommer en naturvärdesinventering (NVI) enligt
svensk standard (SIS19000:2014) med ambitionsnivån NVI på fältnivå
medel och med tillägget Generellt biotopskydd att utföras under 2020.

3.6

Yt- och grundvatten

Inom projektområdet finns fem våtmarker som bedömts ha visst naturvärde (klass 3) i den nationella våtmarksinventeringen (VMI, se faktaruta,
figur 9 och tabell 5). Precis söder om projektområdet finns en våtmark
med högt naturvärde (klass 2), och cirka två kilometer väster om projektområdets norra del finns en våtmark med högt naturvärde och en med
mycket högt naturvärde (klass 1).
Inom projektområdet finns ett tiotal mindre tjärnar och ett tiotal bäckar,
bland annat Klovtjärnsbäcken, Sågbäcken, Trätjärnsbäcken och

N AT I O N E L L A VÅT M A R K S I N V E N T E R I N G E N ( V M I )

Ungefär 10 procent av Sveriges landyta består av våtmarker. Med stöd av Naturvårdsverket har
dessa inventerats av länsstyrelserna med syfte att skapa en kunskapsbank inför bland annat miljöövervakning och naturresursplanering. Denna insats kallas för Nationella våtmarksinventeringen
(VMI).
Alla våtmarker nedom fjällen – i norra Sverige större än 50 hektar och i södra Sverige större än 10
hektar – har flygbildstolkats och naturvärdesbedömts. De områden som vid flygbildstolkningen
bedömdes ha högt naturvärde har även besökts i fält. Våtmarkerna har därefter kategoriserats
enligt tre klasser:
Klass 1. Har mycket höga naturvärden för regionen och är av internationellt eller nationellt
bevarandevärde. De är oftast till stor del opåverkade och behöver bevaras inför framtiden. Inga
ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör tillåtas.
Klass 2. Är vanligen i stora delar opåverkade av ingreppet och har höga naturvärden med nationellt och regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör undvikas.
Klass 3. Består av alltifrån helt opåverkade våtmarker med relativt höga naturvärden till mer
störda våtmarker med vissa bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Ingrepp kan
tillåtas om påverkan på natur- och kulturvärden begränsas.
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VAT T E N F Ö R E KO M S T E R S A M T M I L J Ö K VA L I T E T S N O R M E R F Ö R Y T- O C H G R U N D VAT T E N

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
utvecklats. Vidare finns normer för konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster (till
exempel vattenkraftsdammar). För att kunna beskriva tillståndet i vattnet och bedöma vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla är i princip allt vatten i Sverige indelat i olika vattenförekomster. Det
finns fyra sorters vattenförekomster: sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. För att räknas
som vattenförekomst behöver vattnet ha en viss storlek. De vatten som är för små för att klassas
som vattenförekomster kallas övrigt vatten. Både vattenförekomster och övriga vatten omfattas
av Sveriges vattenförvaltning (Vattenmyndigheterna, 2020).
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status. Vattenförekomsten
får inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir sämre än den status som anges
i normen. Nya miljökvalitetsnormer beslutades och kungjordes i december 2016 för perioden
2016–2021.

Långuddsbäcken. Inga av dessa omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN,
se faktaruta), men samtliga omfattas av det generella strandskyddet på 100
meter från strandkanten vid normalvattenstånd.
Kända yt- och grundvattenförekomster inom en radie av två kilometer
från projektområdet redovisas också i figur 9 och tabell 5. Två grundvattenförekomster finns en till två kilometer från projektområdet, och
ytterligare fem vattendrag med vattenförekomst finns inom två kilometer
från projektområdet.
Inom en radie av två kilometer från projektområdet finns också fyra
stycken sjöar. Hedsjön som bedöms ha hög ekologisk status enligt miljökvalitetsnorm, Mellansjön och som bedöms ha god ekologisk status,
Juvatsjön som bedöms ha god ekologisk status år 2021–2027 och
Tväringen som bedöms ha god ekologisk status år 2021.
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tabell 5. Yt- och grundvattenvärden inom två kilometer från projektområdet. ID i tabellen
är kopplat till ID på karta i figur 9.

ID

Namn

Typ

Avstånd

1

SE690793-149572

Vattenförekomst grundvatten

1,3 km

2

Juån - Juvatsjön

Vattenförekomst grundvatten

1,9 km

3

Juvatsjön

Vattenförekomst sjö

0,8 km

4

Mellansjön

Vattenförekomst sjö

1,1 km

5

Hedsjön

Vattenförekomst sjö

1,0 km

6

Tväringen

Vattenförekomst sjö

0,6 km

7

Juån

Vattenförekomst vattendrag

0,5 km

8

Portbäcken

Vattenförekomst vattendrag

0,6 km

9

Vandelnån

Vattenförekomst vattendrag

1,7 km

10

Juån

Vattenförekomst vattendrag

1,9 km

11

Norr-Enan

Vattenförekomst vattendrag

0,1 km

12

Rödtjärnsmyran

VMI-objekt klass 1

1,7 km

13

Rödtjärnsflon

VMI-objekt klass 2

1,5 km

14

Häbbersmyran

VMI-objekt klass 3

1,3 km

15

Strand vid Juvatsån

VMI-objekt klass 3

0,2 km

16

Godmyran

VMI-objekt klass 3

Inom

17

Storkällmyran

VMI-objekt klass 3

Inom

18

Mosse vid Gubbatjärnen

VMI-objekt klass 3

Inom

19

Mosse vid klovtjärnarna

VMI-objekt klass 3

Inom

20

Orrmyran

VMI-objekt klass 3

Inom

21

Våtmark 2500 m NO Granbergsvallen

VMI-objekt klass 3

1,2 km

22

Stormyran

VMI-objekt klass 3

1,5 km

23

Myr 1800 m O Granbergsvallen

VMI-objekt klass 3

0,9 km

24

Myr vid Rottjärnen

VMI-objekt klass 3

1,6 km

25

Sjulsmyran

VMI-objekt klass 3

0,8 km

26

Saltviksmyran

VMI-objekt klass 2

Angränsar

27

Porsmyran

VMI-objekt klass 3

1,3 km

28

Bergmyran

VMI-objekt klass 3

1,9 km
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Yt- och grundvatten inom och kring projektområdet. ID
på kartan är kopplat till ID i tabell 5.

figur 9
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3.7

Fåglar

Följande fågelinventeringar har genomförts under år 2020:
•
•
•
•
•

Örn
Fiskgjuse
Övriga rovfåglar
Smålom
Skogshöns.

FÅ G E L D I R E K T I V E T ( F D )

Fågeldirektivet är ett EU-direktiv från 1979. Det innehåller regler till skydd för samtliga naturligt
förekommande och vilt levande fågelarter inom EU, totalt 200 fågelarter. I en bilaga till direktivet
listas de fågelarter som är särskilt skyddsvärda.
Fågeldirektivet har implementerats i den svenska artskyddsförordningen, se faktaruta på sidan
37. De särskilt skyddsvärda fågelarterna återfinns i bilaga 1 till artskyddsförordningen och
markeras med FD efter artnamnet i denna rapport.

Även linjetaxering har gjorts för att utreda utbredning, täthet och bestånd
av fåglar i allmänhet inom området. Resultaten av inventeringarna
håller på att sammanställas och kommer att ligga till grund för
kommande MKB.

3.8

Artskyddsförordningsoch naturvårdsarter

Under 2020 kommer förekomst av fridlysta arter enligt artskyddsförordningen, hotade arter enligt rödlistan och andra naturvårdsintressanta arter
inom projektområdet och dess närområde att utredas (se faktaruta om
rödlistan och artskyddsförordningen). Utredningen kommer att baseras
dels på redan känd kunskap från kunskapskällor såsom Artportalen, dels
på fynd som görs i samband med natur- och artinventeringar.
Målet med utredningen, tillsammans med övriga natur- och artinventeringar, är att kartlägga förekomst av fridlysta och andra naturvårdsintressanta arter inom projektområdet och dess närområde. Detta i syfte
att kunna anpassa projektet för att i möjligaste mån undvika och/eller
minimera skada på dessa arter. Resultatet kommer även att användas
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inom ramen för MKB:n för projektet. Innan utredningen är genomförd
kan några preliminära bedömningar inte göras.
Fladdermöss kommer inventeras separat under sommaren 2020 för att
undersöka förekomst inom och kring projektområdet. Resultaten av inventeringarna är inte sammanställda och kommer att redovisas i MKB.

R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser,
i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras populationer befinner sig i kraftig
minskning.
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), och akut
hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam term för hotade arter.
Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken enligt internationella kriterier och revideras
regelbundet. Den senaste rödlistan publicerades år 2020.

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär fridlysning av ett antal arter och alla vilda
fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsförordningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet i svensk lagstiftning. Till förordningen hör två listor med arter: bilaga
1 och bilaga 2. Förenklat kan sägas att alla de listade arterna är fridlysta, vilket innebär att man
inte får samla in, skada eller döda de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas
livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.

3.9

Friluftsliv och rekreation

En vindkraftsanläggnings påverkan på friluftsliv och rekreation kan dels
bestå av fysiskt intrång och ianspråktagande av mark som är av stort värde
för friluftslivet och rekreationen, dels av förändrad landskapsbild och
därtill ett förändrat upplevelsevärde från omkringliggande områden.
Hur mycket en vindkraftsanläggning påverkar rekreationsvärdet är en
individuell upplevelse som bland annat kan bero på avståndet till vindkraftverken, landskapets topografi och den typ av upplevelsevärden som
platsen erbjuder. Vindkraftverk är stora, vilket gör att de kan konkurrera
med omkringliggande välkända siluetter samtidigt som de själva kan bilda
nya landmärken. På höjder och vid avverkade ytor, vägar, myrar och
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sjöar syns vindkraftverken mer än vid tät skog vilket gör att skogslandskap
generellt kan sägas vara tåligare för förändringen en vindkraftsanläggning innebär, jämfört med till exempel jordbrukslandskap, kust eller fjäll.
Se även mer om påverkan på synlighet och landskapsbild i avsnitt 3.4 på
sidan 29.
Ljusdals kommun är glest befolkat, och inom kommunen finns stora
områden att tillgå för friluftsliv och rekreation. Många av kommunens
medborgare och besökare använder bland annat naturen för rekreation,
vandring, socialt umgänge, bär- och svampplockning samt jakt och fiske.
Det är i nuläget inte känt om projektområdet nyttjas för friluftsliv i någon
vidare utsträckning, men förhoppningen är att få kännedom om detta
inom samrådsprocessen.
Till och i projektområdet finns en del skogsbilvägar utan vägbommar,
vilket gör det tillgängligt för besökare. Inga skoterleder går inom projektområdet, men några skoterleder finns inom 10 kilometer från projektområdet. Nordväst om projektområdet finns också ett vindskydd i slutet av en
skoterled (Skoterleder, 2020).
Cirka två kilometer väster om projektområdet ligger Ensjölokarna
som är av riksintresse för naturvård, naturreservat och ett Natura 2000
område, se avsnitt 3.3 Områden av riksintresse och skyddade områden
på sida 26. Där finns parkering för både bil och buss, vindskydd, rastplats och vandringsled runt tjärnen Stora Ensjöloken. Den sista biten
bilväg till reservatet underhålls inte vintertid. Området är skyddat för
sina höga naturvärden i form av barrurskog samt för att det erbjuder en
plats för friluftsliv i ”naturlighet” (tysthet och frånvaro av exploatering).
Källmyrbergets vindkraftsanläggnings påverkan på området kring
Ensjölokarna kommer att utredas till kommande MKB.
I sjöarna Gubbatjärnen och Gammelvallstjärnen som ligger inom projektområdet finns både abborre och öring (Ljusdals kommun, 2020). Fiske
kräver fiskekort. Även i Mellansjö och Hedsjön öster om projektområdet
finns abborre, gädda och sik. Väster om projektområdet finns ytterligare
fiskevatten i exempelvis Norr-Entjärn med öring och regnbåge. Där finns
även en fiskestuga och tillgänglighetsanpassad brygga.
Med hänsyn till det som beskrivits i detta avsnitt är det rimligt att anta att
projektområdet idag kan användas för fiske, svamp- och bärplockning,
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Utpekade platser för friluftsliv och rekreation i
och kring projektområdet.

figur 10
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jakt och strövande. Projektområdets närhet till järnvägens norra stambana
samt till närliggande kraftledningar kan dock påverka känslan av orördhet

3.10 Rennäring
Källmyrberget ligger utanför renbetesland (Sametinget, 2020) och inga
riksintressen för rennäring berörs. Strax norr om projektområdet har
Jijnjevaerie sameby vinterland, samt förvinter- och vårvinterland.
Åt väster har Tåssåsens sameby vinterland. Även fast samebyarna inte
använder markerna runt projektområdet idag ämnar bolaget bjuda in
samebyarna till skriftligt samråd då rennäringen kan påverkas av
kumulativa effekter från vindkraftsutbyggnad.

3.11 Kulturmiljö
I figur 11 visas regionala och kommunala kulturmiljöintressen på cirka
10 kilometers avstånd från projektområdet och i figur 12 visas även
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar utifrån vad som är
rapporterat i Fornsök i närmare anslutning till projektområdet (Riksantikvarieämbetet, 2020).
Det finns i nuläget inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar registrerade inom projektområdet. Ljusdals kommun redovisar
dock att det finns två fäbodvallar som ligger inom projektområdet, vilka
behöver utredas vidare (Ljusdals kommuns kartportal, 2020). Söder om
projektområdet finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av vad som
tros vara en grund efter en flottarkoja.
Omgivningarna kring Norrberg och Hedsjö finns upptagna i en bevarandeplan för odlingslandskapet i Gävleborgs län (Gävleborgs län via
planeringkatalogen 2020). Området vid Norrberg sträcker sig precis över
gränsen för projektområdet.
Norr om projektområdet, på norra sidan om Juvatsån finns ett pärlband
av fornlämningar och några övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningarna består av fångstgropar som troligen använts för jakt på älg och ren,
vissa utgör system av fångstgropar, medan andra gropar är mer solitära.
Under hösten år 2020 kommer en frivillig kulturmiljöutredning att
genomföras och resultaten kommer utgöra underlag för MKB
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3.12 Ljud
Det ljud som moderna vindkraftverk i huvudsak alstrar är ett aerodynamiskt ljud av svischande karaktär som uppkommer till följd av rotorbladens passage genom luften. Ljudet bestäms av bladspetsens hastighet,
bladformen och luftens turbulens. Vindkraftverken avger också ett maskinbuller som uppstår vid nacellen (maskinhuset).
Det finns inga fastställda riktlinjer eller riktvärden för ljud från vindkraftverk. Praxis anger som begränsningsvärde att ljud från vindkraftverk inte
får leda till att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder överstiger
40 dB(A) (Boverket, 2009). Skulle begränsningsvärdet riskera att överskridas är det tekniskt möjligt att reglera ljudet som vindkraftverket avger
genom att sänka varvantalet och därmed bladets hastighet. Det innebär
dock att effekten från vindkraftverket blir lägre och att elproduktionen
minskar som följd av detta.
En beräkning av ljudnivå kring vindkraftsanläggningen kommer att göras
på exempellayouten till samrådet och redovisas i samband med samrådsprocessen. Till kommande MKB, när förslag på slutlig layout är upprättad, kommer nya ljudberäkningar att göras. Layouten och val av vindkraftverkstyp kommer att göras så att ljudnivån inte överstiger 40 dB(A)
vid bostadsbebyggelse, i enlighet med gällande praxis

3.13 Skuggor
Vid soligt och klart väder uppstår svepande skuggor från vindkraftverkets
rotorblad. Skuggorna kan uppfattas på ett relativt stort avstånd, beroende på landskapets utseende och topografi, vid tidpunkter då solen står
lågt. Beroende på vindkraftverkens totalhöjd och omgivande terräng kan
skuggorna vara möjliga att uppfatta på upp till cirka två till tre kilometers
avstånd. Med avståndet tunnas skuggorna ut och tappar sin skärpa. På
stort avstånd uppfattas skuggorna endast som diffusa ljusförändringar.
För skuggor från vindkraftverk finns idag inte några fastställda riktvärden.
Boverket rekommenderar dock att den tid som vindkraftverken teoretiskt
kan skugga störningskänslig bebyggelse inte ska överstiga 30 timmar per
år (Boverket, 2009). Det teoretiska värdet beräknas utifrån förutsättningarna att solen lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel,
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Regionala och kommunala kulturmiljöintressen
samt kulturhistoriska lämningar.

figur 11
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Kulturmiljöintressen, fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar i närheten av projektområdet
Källmyrberget.

figur 12
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att rotorytan står vinkelrätt mot solinstrålningen och att vindkraftverket är
i drift hela tiden. Detta värde beräknas till tillståndsansökan, till samrådet
baseras det på exempellayouten och till MKB och ansökan, när förslag på
slutlig layout är upprättad, kommer nya beräkningar att göras.
Den faktiska skuggeffekten utgör istället den verkliga skuggtiden, vilken
mäts när vindkraftverken är uppförda. Den faktiska skuggeffekten bör
enligt Boverkets rekommendation inte överstiga åtta timmar per år eller
30 minuter om dagen vid störningskänslig bebyggelse (Boverket 2009).
Oavsett hur layouten utformas eller vilken typ av vindkraftverk som
används kommer Boverkets rekommenderade värden för faktisk skuggeffekt för intilliggande bostäder att tillämpas

3.14 Risk och säkerhet
Hindermarkering
Vindkraftverken ska utrustas med hindermarkering enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som
kan utgöra fara för luftfarten (TSFS 2010:155, ändrad genom TSFS
2013:9 och 2016:95). Vindkraftverk med en totalhöjd som överskrider 150
meter ska utrustas med ett vitt, blinkande, högintensivt ljus. Vindkraftverken i den planerade vindkraftsanläggningen ska således utrustas med
denna typ av hindermarkering. I vissa fall är det möjligt att få dispans
eller justera ner hinderbelysningen. Möjligheterna för detta kommer
att utredas inför kommande MKB.

Olycksrisker
Räddningsverkets rapport Nya olycksrisker i ett framtida energisystem
(Räddningsverket, 2007) konstaterar att vindkraftverk i sig inte kan
betecknas som riskabla, med undantag för arbetsmiljörisker i samband
med byggnations-, reparations- och servicearbeten som innefattar arbete
på hög höjd. Olyckor i samband med drift av vindkraftverken är ovanliga.
Särskilda försiktighetsåtgärder har föreskrivits av bland annat Arbetsmiljöverket.
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Slitage
Vindkraftverken är normalt i drift vid vindhastigheter på cirka 4–25 meter
per sekund. Vindens energiinnehåll påverkas av bland annat vegetation
och terräng, vid höjdskillnader uppkommer turbulens. En turbulent vind
påverkar vindkraftverkens prestanda och livslängd. Vid mycket hårda vindar är påfrestningen på vindkraftverkens kullager stor och vindkraftverken
riskerar att skadas. För att minska belastningen kan vindkraftverkens blad
vinklas så att en större andel vindenergi släpps förbi. Genom att bygga
högre vindkraftverk, på tillräckligt hög höjd över trädtopparna, undviks
också turbulensen och vindklimatet blir jämnare.

Brand
Brand kan inträffa i vindkraftverkens maskinhus och de vanligaste
orsakerna är åsknedslag eller elfel. För de fall som brand uppkommer s
ker detta i slutna utrymmen och spridningsrisken är därför liten. Vindkraftverken är utrustade med ett övervakningssystem som larmar och
stänger av vindkraftverket om temperaturen i turbinen blir för hög

Isbildning och iskast
I kallt klimat under vinterhalvåret finns risk för nedisning och iskast.
Nedisningen beror på en rad olika faktorer så som temperatur, vindhastighet, molnhöjd, luftfuktighet, topografi, solinstrålning, vindkraftverkens storlek, form och materiella uppbyggnad. Förhöjda risker med
nedisning och iskast förekommer i samband med dimma eller hög luftfuktighet följt av frost och vid underkylt regn. Nedisning kan också förekomma om vindkraftverket står under molnbasen och om temperaturen
är runt noll grader eller lägre. Isen byggs främst upp på rotorbladens
framkant, men isbeläggning kan också ske på resten av bladet, samt på
torn och maskinhus. Olika tekniska lösningar finns för att minimera risken
för iskast, vilket som blir lämpligast att använda vid just Källmyrbergets
vindkraftsanläggning kommer att utredas vidare.

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och
magnetiska fält. De uppkommer bland annat när el produceras, transpor-
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teras och förbrukas. Fälten finns överallt i vår miljö, kring kraftledningar,
transformatorer och elapparater såsom hårtork och dammsugare.
I vindkraftsanläggningen kommer det att uppstå elektromagnetiska fält
kring markkablarna i det interna elnätet. Det elektriska fältet beror bland
annat på kabelns spänning och avtar proportionellt med avståndet till
kabeln och skärmas också av, framför allt av kablarnas metallskärmar.
Det magnetiska fältet alstras av strömmen i kabeln. Magnetfältet avtar
snabbare än det elektriska fältet, normalt med kvadraten på avståndet från
markkabeln, men det avskärmas inte av kablarnas metallskärmar och
dominerar därför fältet. Således är det elektriska och magnetiska fältet
kring en markförlagd elkabel som störst rakt ovanför kabeln, men har ett
lågt värde bara några meter ifrån kabeln.

3.15 Byggnation
Vid byggnationen av en vindkraftsanläggning förekommer generella
moment och aktiviteter, som antingen följer varandra eller utförs
parallellt. Byggnationen omfattar följande generella moment:
•
•
•
•
•
•
•
•

avverkning av vegetation
schaktning och avbaning
sprängningsarbeten av berg
anläggning av vägar, inklusive kabelgravar, samt övriga
hårdgjorda ytor
grundgjutning, armering och gjutning av fundament
resning av vindkraftverk och idrifttagande
provdrift som övergår till driftfas
demontering och efterbehandling.

3.16 Demontering och efterbehandling
Vindkraftverkens tekniska livslängd bedöms vara cirka 30 år. Efter att de
tjänat ut kommer vindkraftverken och tillhörande byggnader att demonteras och i möjligaste mån återvinnas. Efterbehandlingen av vindkraftsanläggningen sker i samråd med både tillsynsmyndigheten och berörda
markägare. Fundamenten bilas generellt ned till under marknivå och täcks
sedan över med jord för återetablering av vegetation. Även kablarna kan
komma att lämnas kvar i marken. Vägarna lämnas generellt kvar och
kommer fortsatt att kunna användas av skogsbruket och allmänheten.
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4.

HÅL L BAR U T V EC KLI N G

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling och definieras som ”en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland-kommissionen 1987). Detta kapitel redogör kortfattat för de
mål som ligger till grund för den miljöhänsyn som eftersträvas
för att uppnå hållbar utveckling. I kommande MKB görs en analys av hur pass förenlig den planerade vindkraftsanläggningen är
med målen.

4.1

De globala hållbarhetsmålen

De globala hållbarhetsmålen har tagits fram av FN:s medlemsländer och
består av 17 mål, se figur 13. Dessa mål strävar efter att uppfylla fyra huvudmål till år 2030 (Globala miljömålen, 2020). De fyra målen är att
•
•
•
•

figur 13

avskaffa extrem fattigdom
minska ojämlikheten och orättvisor i världen
främja fred och rättvisa
lösa klimatkrisen.

De globala hållbarhetsmålen.
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tabell 6.

De globalahållbarhetsmålens koppling till vindkraftsetablering.

Mål nr

Fokus

Koppling till vindkraftsetablering

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

God hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Målet rör alla
de dimensionerna och människor i alla åldrar. Kopplingen till vindkraft är främst
den psykosociala hälsan (involverande allt mellan potentiell upplevd störning i
boendemiljö, till känsla av hopp om framtiden till följd av ökad mängd förnybar
energi), samt en minskad risk för dödsfall med koppling till kemiska utsläpp och
annan förorening av mark, vatten och annan levnadsmiljö.

Mål 6

Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 handlar om att säkerställa dricksvatten för alla och att skydda vattenrelaterade ekosystem. Vid etablering av vindkraft är det viktigt att tillräcklig hänsyn tas,
så att målet inte motverkas.

Mål 7

Hållbar energi för alla

Mål 7 syftar bland annat till att öka andelen hållbar, tillförlitlig och förnybar energi i
världen. Vindkraft spelar en central roll i denna omställning tillsammans med andra
förnybara energislag.

Mål 9

Hållbar industri, innovationer
och infrastruktur

Infrastruktur behövs för ett framgångsrikt samhälle och mål 9 lyfter att bland annat
vägnät, mobilteknik och elnät ska vara tryggt och stabilt. För att möjliggöra för en
hållbar industrisektor behövs tillgång till förnybar energi. Vindkraftsetablering kan
vara en positivt bidragande faktor till detta.

Mål 11

Hållbara städer och samhällen

En hållbar stadsutveckling innebär bland annat en större andel elektrifiering av
transporter. För det krävs hållbart producerad el, vilket vindkraften bidra med.
I detta mål ingår också att skydda natur- och kulturarv, något som behöver tas
hänsyn till vid etablering av vindkraft så att målet inte motverkas.
Vidare bidrar en utveckling av vindkrafttekniken till att möjliggöra vindkraftsutveckling i fler länder och städer. Behovet av förnybar energiproduktion är stort i städer
globalt.

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om hur vi ska använda och förvalta de naturresurser som finns med
hänsyn till miljö, sociala aspekter och ekonomi. Vind är en resurs som inte är ändlig
och som bör förvaltas väl och nyttjas på ett effektivt sätt. Att etablera vindkraft där
vindresurserna är goda är att förvalta resursen väl.
En annan del av målet handlar om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall och att minska mängden avfall. Både vid byggnation, drift och avveckling av
vindkraft är det viktigt att hantera kemikalier och avfall på ett resurseffektivt och
ansvarsfullt sätt, samt att så mycket som möjligt av materialet som använts kan
återvinnas, för att inte motverka målet.

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Syftet med mål 13 är att ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpas klimatförändringar och dess konsekvenser”. Det ska bland annat föras genom att integrera
åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering, samt att implementera
FN:s rekonventioner. Således är en del av målet att överenskommelsen i Parisavtalet ska uppnås (minskade utsläpp av växthusgaser och att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader). Ökad andel energiproduktion som har låga
utsläpp, så som vindkraft, bidrar till att uppnå målet.

Mål 15

Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar bland annat om hållbart utnyttjande av landbaserade ekosystem.
Etableringen av vindkraft måste ta hänsyn till de ekosystem och den biologiska
mångfald som finns i området samt de kumulativa effekter vindkraftsetableringen
har, för att ej motverka målet.

Mål 17

Genomförande och globalt
partnerskap

Det 17:e målet är ett generellt mål om global solidaritet. Att vindkraftsindustrin
drivs framåt (både vad gäller teknisk och vetenskaplig kapacitet) kan bidra till att
den globala marknaden utvecklas, och gynna vindkraften globalt.
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De 17 målen är kopplade till den globala utvecklingen, allt ifrån hur
havets resurser ska användas till hur städer ska byggas och hur konsumtionen behöver se ut för att vi ska ha en hållbar utveckling. Av de 17 målen
kan 9 stycken kopplas till vindkraft, vilket redovisas i tabell 6. Kopplingen
kan vara att vindkraft kan hjälpa till att uppnå målen, men också att det
är något att tänka på och ta hänsyn till, framför allt under planerings- och
byggfasen, för att inte motverka målen.

4.2

Det svenska miljömålssystemet

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 17 etappmål (Sveriges miljömål, 2020). Miljömålssystemet definierar hur Sverige ska gå tillväga för att uppnå de ekologiska delarna
av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemets syfte är att verka
vägledande i arbetet mot en hållbar samhällsutveckling och är riktmärken
för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Etablering
av vindkraft bidrar direkt och indirekt till att miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan uppnås, samtidigt som det inte förhindrar att andra
miljökvalitetsmål uppnås. För att vindkraften ska vara förenlig med miljökvalitetsmålen behöver dock hänsyn tas vid lokalisering och utformning av
den planerade verksamheten. Vindkraftsetablering berör då främst målen Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god
kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt
växt- och djurliv. Vilka av målen som berörs och om påverkan är positiv eller
negativ beror på lokalisering, hänsyn och andra faktorer. Övriga mål har
ingen tydlig koppling till etableringen av vindkraft om den utförs enligt
etablerade metoder.
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5.

FORTS AT T A R B ETE

Detta kapitel redovisar kortfattat hur kommande miljöbedömningsarbete är strukturerat, vilka underliggande utredningar
som planeras och vilken tidplan som projektet följer.

5.1

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Efter avslutat samrådsförfarande kommer en MKB att upprättas. En
MKB utgör ett centralt dokument som bifogas ansökan om tillstånd. Syftet med en MKB är att lägga grunden för planerad verksamhets miljöhänsyn samt att den utgör beslutsunderlag för tillståndsprövande myndighet.
En MKB ska identifiera och beskriva direkta och indirekta miljöeffekter
på människors hälsa och miljön, samt möjliggöra en samlad bedömning
av de konsekvenser som uppstår till följd av planerad verksamhet.

Innehåll och omfattning i kommande MKB
Kommande MKB föreslås följa samma disposition som denna samrådshandling. Dock kommer fokus ligga på att tydliggöra och djupare
analysera den miljöpåverkan som planerad verksamhet ger upphov till
och urskilja de betydande miljöeffekterna som den planerade verksamheten medför.
MKB:n kommer även att redovisa skyddsåtgärder som har vidtagits under
projekteringen och som avses att vidtas under byggnation, drift och efter
avslutad drift för att undvika, minimera, återställa och kompensera
negativa miljöeffekter.
Utifrån den information som finns att tillgå i detta skede gör vi
bedömningen att de miljöeffekter som är mest väsentliga att utreda
i miljöbedömningen är påverkan på:
•

•

Landskapsbild och kumulativa effekter vad gäller synbarhet
samt ljud- och skuggpåverkan, med hänsyn till den
omfattande vindkraftsutbyggnaden i området.
Friluftsliv, med hänsyn till att området är lättillgängligt
och eventuellt används för rekreation.
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I det fortsatta MKB-arbetet kommer dessa frågor att utredas och redovisas
mer utförligt. I nuläget saknas också viktig information som kommer att
kompletteras för att få en bättre förståelse för miljöeffekterna, se nedan.

Planerade utredningar
Ett antal inventeringar och utredningar kommer att göras inom ramen
för MKB. Resultaten kommer att ligga till grund för de stoppområden
som kommer inkluderas i ansökan, där inget markanspråk kommer göras.
Layouten: vindkraftverkens placeringar, vägdragningar och övriga hårdgjorda ytor kommer i möjligaste mån att anpassas utifrån identifierade
värden för att minimera negativ påverkan. Följande inventeringar och
utredningar har eller kommer att genomföras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

frivillig arkeologisk utredning, motsvarande steg 1,
artskyddsutredning,
naturvärdesinventering,
inventering av fåglar: kungsörn, fiskgjuse, skogshöns, lom,
linjetaxering av fåglar,
fladdermusinventering,
synbarhetsanalys,
fotomontage,
ljudberäkning,
skuggberäkning.

Projektets preliminära tidplan
Målet är att RWE ska lämna in en ansökan om miljötillstånd för byggnation och drift av planerad vindkraftsanläggning vid årsskiftet 2020/2021.
Under hösten 2020 pågår de fördjupade utredningar som listas ovan och
som kommer att ligga till grund för layouten för den planerade vindkraftsanläggningen. Utredningarna kommer i sin helhet att bifogas framtagen
MKB.
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