3.2 Närliggande vindkraftsanläggningar
Kapitlet är uppdaterat 2020-10-15 på grund av tidigare tryckfel.
Ändringar är markerade i kursiv text.
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 fem 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.
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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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

Storåsen

RES Renewable Norden AB

31 verk, 240 meter

Handläggs

17 km

Grubban

OX2 AB

48 verk, 280 meter

Handläggs

10 km

Skarpen

OX2 AB

39 verk, 280 meter

Handläggs

15 km
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FIGUR 6 Sammanställning av närliggande
vindkraftsanläggningar.
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