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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 
Vasa Vind AB har för avsikt att anlägga en vindkraftpark om maximalt 150 verk vid Hällberget, 
Överkalix kommun. Den sammanlagda effekten beräknas bli mellan 300 och 600 MW och 
anläggningen förväntas producera upp till ca 1,5 TWh per år. 

Ansökningsområdet 
Ansökningsområdet är beläget ca 25 km väster om Överkalix samhälle, Överkalix kommun. 
Området ligger nära Gällivare, Boden och Luleå kommuner. Närmsta byarna är Talljärv 
Kölmjärv, Tallberg och Marsjärv. Området har goda vindförhållanden och är delvis klassad som 
riksintresse för vindkraft.  

Samråd 
Samrådsprocessen inleddes under hösten 2011. Möten har hållits med myndigheter, samebyar, 
andra sakägare och direkt berörda i området. Synpunkter och yttranden är sammanställda i 
samrådsredogörelsen.  

Alternativ 
Inför valet av lokalisering har Hällberget jämförts med tre alternativ, Sarvisvaara, Purnu och 
Granhammarsberget. Efter avvägning av vindtillgång, parkens potentiella storlek, 
planförhållanden, riksintressen och motstående intressen har sökanden valt att gå vidare med 
lokaliseringen vid Hällberget.  

Anläggningens utformning 
Ansökningsområdet beräknas kunna rymma upp till 150 vindkraftverk med en totalhöjd om 
maximalt 200 meter. Inom parken kommer vindkraftverken placeras utifrån vindförhållanden, 
typ av verk samt efter hänsyn tagen till områden där placering av vindkraftverk bör undvikas. 
Den totala väglängden inom området beräknas bli ca 136 km, varav ca 64 km väg är befintliga 
vägar och ca 72 km blir nya vägar. Vindkraftsanläggningens totala markanspråk beräknas till ca 
145 ha av ansökningsområdets totala storlek på ca 8 600 ha.  

Landskapets och samhällets förutsättningar 
I området kring Hällberget bedrivs idag aktivt skogsbruk och det finns ett antal avverkade 
skogsområden inom ansökningsområdet. Inom området finns två delområden som är utpekade 
som riksintresse för vindbruk. Skyddsvärda områden med naturvärden och kulturlämningar inom 
ansökningsområdet har identiferats och åtgärder för att undvika påverkan har föreslagits. 

Inom ansökningsområdet finns ingen bebyggelse. Den närmsta byn med bebodda hus är Talljärv 
ca 1,5-2 km från ansökningsområdets södra del. Ansökningsområdet nyttjas för bland annat jakt 
och friluftsliv. 

Rennäringen 
Ansökningsområdet ligger inom mark som nyttjas av Gällivare och Ängeså samebyar. Närmsta 
riksintresse för rennäringen ligger ca 1,5 km nordväst om ansökningsområdet. För att utreda den 
planerade vindkraftsparkens påverkan på samebyarna har en översiktlig rennäringsanalys utförts 
för respektive sameby. Ett flertal åtgärder har föreslagits för att minska påverkan på rennäringen. 
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Konsekvenser 
De förväntade, kvarstående, konsekvenserna efter att skadelindrande åtgärder genomförts 
beskrivs i tabellen nedan.  

Aspekt Bedömning Kommentar 

Landskapsbild Måttliga konsekvenser Kontrasten mot omgivande landskap 
är lokalt stor, men dominansen mot 
omgivande landskap är måttlig. 

Riksintressen och naturreservat Obetydliga konsekvenser Ingen skyddad mark påverkas. 

Naturmiljö Obetydliga konsekvenser Hänsyns tas till naturvärden vid 
lokalisering av vindkraftverk och 
infrastruktur. 

Fåglar och övrig fauna Obetydliga konsekvekver Hänsysn tas till identifierade 
kungsörnsrevir samt till områden för 
våtmarksfåglar. 

Kulturmiljö Obetydliga konsekvenser Hänsyn tas till kulturobjekt vid 
lokalisering av vindkraftverken. 

Rennäring Måttliga konsekvenser Se motivering avsnitt 6.7.4. 

Försvaret och luftfarten Obetydliga konsekvenser Vindkraftverken förses med 
hindersbelysning. 

Skogs- och jordbruk Små konsekvenser Mindre arealer tas i anspråk. 

Friluftsliv Små konsekvenser Liten påverkan på värden av 
lokalt/regionalt intresse. 

Klimat- och miljöeffekter Positiva konsekvenser Vindkraft som förnybar energikälla är 
positivt för klimat och miljö. 

Luft- och luftmiljö Positiva konsekvenser Verksamheten medför en generell 
förbättring av luftmiljön. 

Buller och ljudutbredning Obetydliga konsekvenser Vindkraftparken medför marginell 
påverkan på boendekvaliet avseende 
ljudstörning. 

Skuggor och reflexer Obetydliga konsekvenser Vindkraftparken medför marginell 
påverkan på boendekvalitet 
avseende rörliga skuggor. 

Samhällseffekter Positiva effekter Arbetstillfällen och fönybar energi 
skapas. 

Byggskedet Små konsekvenser Kortvariga mindre störningar under 
byggskedet. 
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1 INLEDNING 
Vasa Vind AB (nedan kallat Vasa Vind) avser att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för 
uppförande av vindkraftverk inom ett område som kallas Hällberget i Överkalix kommun, 
Norrbottens län. 

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de effekter 
som den planerade verksamheten kan medföra och därigenom ge en samlad bedömning för 
eventuell påverkan på människors hälsa och miljön.   

1.1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Kommun:   Överkalix 

Län:   Norrbotten 

Sökande:   Vasa Vind AB 

Registrerat företagsnamn:  Vasa Vind AB 

Organisationsnummer:   556702-6835 

Adress:    Box 3235, 103 64 Stockholm 

Kontaktperson i ärendet:   Ingemar Stenbeck 

E-post:   ingemar.stenbeck@vasavind.se 

Telefon:   08-545 184 80 

Verksamhetskod:  40.90 

 

 

1.2 VAD ANSÖKAN AVSER 

Ansökan avser uppförande och drift av en vindkraftpark med maximalt 150 vindkraftverk på 
fastigheterna Talljärv 1:3, 2:3, 2:4 och delar av Törefors 3:3 i Överkalix kommun, Norrbottens 
län. Ansökan är utformad enligt boxmodell där vindkraftverkens exakta placering bestäms i en 
projekteringsfas. 

Tillståndsansökan omfattar miljöprövning av nödvändiga installationer och erforderlig väg- och 
ledningsdragning inom ansökningsområdet. Tillståndet avser en period om 40 år räknat från det 
att tillståndet vinner laga kraft.  

MKB:n omfattar en detaljnivå, för beskrivning av den planerade verksamheten, som möjliggör 
bedömning av konsekvenser på människors hälsa och miljön enligt krav på MKB i 6 kap. 
Miljöbalken. 

 

FAKTA OM VASA VIND AB 
Vasa Vind AB är ett vindkraftsbolag som utvecklar, bygger och driver vindkraftsparker i 
Sverige.  

Bolaget ägs av pensionsfonder som förvaltas av HgCapital, ett brittiskt investeringsbolag som 
investerar i förnybar energi. Fonderna är majoritetsägare i de svenska vindkraftparkerna 
Havsnäs i Jämtland samt Ytterberg och Åmliden i Västerbotten. 
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1.3 LOKALISERING 

Ansökningsområdet ligger i Överkalix kommun och ligger nära gränsen mot Gällivare, Boden 
och Luleå kommuner. Ansökningsområdet är beläget i anslutning till Hällberget, ca 25 km väster 
om Överkalix samhälle. Lokaliseringen framgår av figur 1-1 nedan samt karta i bilaga 1. 

 
Figur 1-1  Översiktskarta ansökningsområdet för vindkraft vid Hällberget, Överkalix kommun 

Ansökningsområdet upptar en yta om ca 86 km2. 
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1.4 BAKOMLIGGANDE MOTIV FÖR SÖKT VERKSAMHET 

Ett av nutidens allvarligaste miljöhot är växthuseffekten som påverkas starkt av 
koldioxidutsläppen i världen. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och ett alternativ för att 
minska koldioxidutsläppen.  

Landbaserade vindkraftverk har en fördel av att det oftast redan finns befintlig infrastruktur, elnät 
och vägar som kan nyttjas. Konsekvenserna för vindkraftverken måste dock utredas noggrant så 
att inte den negativa påverkan blir för stor i förhållande till nyttan. Det är en fördel ur mark- och 
infrastruktursynpunkt med en stor sammanhållen vindkraftpark som Hällberget jämfört med flera 
mindre och utspridda vindkraftparker. Förutsedda konsekvenser av den planerade 
vindkraftparken beskrivs i avsnitt 6 i detta dokument. 

Under mars 2011 påbörjade Vasa Vind en kartläggning av vindförhållandena vid Hällberget i 
Överkalix. Resultaten visar att det finns mycket goda förutsättningar för att kunna producera 
vindel i området. Två delområden inom ansökningsområdet är också utpekade som riksintresse 
för vindbruk. Arbetet med ansökan om miljötillstånd för en landbaserad vindkraftanläggning 
enligt 9 kap. Miljöbalken påbörjades hösten 2011.  

Ansökningsområdet beräknas kunna rymma 150 vindkraftverk som har möjlighet att producera 
upp till 1,5 TWh el per år. I och med denna satsning kommer verksamheten att bidra med 
förnybar energi och ersätta fossila bränslen så att utsläppen av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och 
kväveoxider minskar. En vindkraftpark skulle även innebära en stor satsning i området och skulle 
leda till ett flertal arbetstillfällen framförallt under byggtiden men även under driften. 

1.4.1 Vindkraft i Sverige 
År 2002 fastlades ett beslut i Riksdagen som innebar att det skulle finnas planmässiga 
förutsättningar för att vindkraften ska kunna öka med 10 TWh till år 2015. 2007 reviderades 
målet till 30 TWh till år 2020, av dessa ska 20 TWh finnas på land och 10 TWh till havs. 
Energimyndigheten har pekat ut ett flertal områden inom landets gränser som är av riksintresse 
för vindbruk. Dessa områden bör till viss del kunna tillgodose behovet för den växande 
vindkraften. 

År 2013 producerade vindkraften i Sverige 9,9 TWh, vilket motsvarar ca 7 % av den totala 
elanvändningen i Sverige.  

Större delen av de verk som byggs i Sverige har numera en storlek på ca 2-3,5 MW. Beroende på 
vindkraftparkens storlek ansluts verken till det lokala nätet eller regionnätet, som lokala 
elnätsföretag ansvarar för. Riktigt stora parker kan anslutas direkt till stamnätet, vilket Svenska 
Kraftnät ansvarar för. En förstärkning av regionnät och stamnät kommer att bli aktuellt för att 
motsvara det nationella planeringsmål som är uppsatt.  

1.4.2 Vindkraft i Norrbotten och Överkalix 
År 2013 fanns 92 vindkraftverk i Norrbotten som tillsammans har en installerad effekt på 
198 MW. Det finns i dagsläget inga vindkraftverk i Överkalix kommun, men kommunen är 
positiva till utbyggnaden av vindkraft och välkomnar utredningar (Översiktsplan 2007).  

Två områden inom ansökningsområdet är utpekade som riksintresse för vindbruk. 

Vindkraften kan inte lagras på samma vis som vattenkraften kan lagras i dammar och det går inte 
heller att styra var det ska blåsa, när eller hur starkt. Därför är vindkraften beroende av andra 
energiformer när det inte blåser och i Norrbotten utgör vattenkraften ett bra komplement. 
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Det övergripande målet för Överkalix kommun är att ge förutsättningar för att uppnå en 
gynnsam befolkningsutveckling och skapa ett livskraftigt Överkalix (Översiktsplan 2007). En 
vindkraftsutbyggnad skulle bidra till uppfyllande av målet. 

2 SAMRÅD 
Informationsmöten angående planerad verksamhet och tidplan för tillståndsprocessen har 
genomförts med Överkalix kommun samt berörda samebyar i oktober 2011. Dessa möten 
utgjorde inte en del av kommande samråd, utan genomfördes främst för att knyta en inledande 
kontakt. 

Under oktober 2011 genomfördes samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län. Vid detta möte 
beslutades den fortsatta samrådskretsen. I januari 2012 hölls en utställning av projektet där 
allmänheten kunde ta del av information och lämna synpunkter. Därefter genomfördes 
samrådsmöten med Överkalix kommun, berörda samebyar, jaktlag och turistföretag under våren 
2012. Ytterligare skriftliga samråd har skickats ut successivt under arbetets gång.  

Arbetet med rennäringsanalyser för de berörda samebyarna Ängeså och Gällivare har genomförts 
från hösten 2012 till hösten 2014. Båda samebyarna har godkänt respektive rennäringsanalys samt 
de avsnitt i MKB:n som berör rennäringen. Med anledning av att arbetet med 
rennäringsanalyserna drog ut på tiden hölls våren 2014 ett kompletterande samråd om 
vindkraftprojektet med allmänheten via annonsering i lokala tidningar. 

Genomförda samråd och inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som 
redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

3 ALTERNATIV INKLUSIVE NOLLALTERNATIV 
I MKB:n ska nollalternativ samt alternativa lokaliseringar och/eller utformningar redovisas. 
I avsnitt nedan beskrivs dels nollalternativet dels en lokaliseringsutredning där den sökta 
verksamhetens lokalisering samt tre lokaliseringsalternativ beskrivs.  

Denna ansökan avser ett ansökningsområde inom vilken vindkraftverkens exakta placering samt 
storlek och fabrikat bestäms i den kommande projekteringsfasen, enligt s.k. boxmodell. Olika 
tekniska lösningar beskrivs översiktligt i avsnitt 4.  

3.1 NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk anläggs vid Hällberget. Detta alternativ skulle 
därför innebära att den mängd elenergi som parken förväntas producera måste produceras på 
annat sätt. Detta skulle till exempel vara via kärnkraft eller annan vindkraft. Det skulle även 
kunna innebära att motsvarande mängd elenergi på den svenska marknaden ersätts med 
importerad elenergi från andra delar av Europa. Den elenergi som potentiellt kan produceras i 
vindkraftparken vid Hällberget skulle då i nollalternativet kunna ersättas med miljömässigt sämre 
alternativ, med bland annat ökad klimatpåverkan som följd.  

De fysiska ingreppen i landskapet uteblir med nollalternativet. Detsamma gäller påverkan på 
landskapsbild och andra näringar och intressen i närområdet. Nollalternativet innebär också att 
arbetstillfällen som genereras vid anläggnings- och driftsfas uteblir.  
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3.2 LOKALISERINGSUTREDNING 

Inför val av lokalisering har fyra 
områden i Norrbottens inland 
undersökts. Dessa områden har 
valts ut med ett prioriterat 
kriterium, att årsmedelvinden ska 
överskrida 6,5 m/s på 80 meters 
höjd i Energimyndighetens 
vindkartering, se  

Figur 3-1.  

Därefter har andra faktorer 
såsom kommunala ställnings-
taganden, infrastruktur, påverkan 
på naturvärden och riksintressen 
m.m. vägts in i bedömningen. 
Den slutgiltiga bedömningen 
redovisas i avsnitt 3.2.2. 

 

 

Figur 3-1 Lokaliseringsalternativ 

3.2.1 Lokaliseringsalternativ  
De fyra lokaliseringsalternativen, Hällberget, Sarvisvaara, Purnu och Granhammarsberget, 
beskrivs närmare i textavsnitt och figurer nedan. För samtliga figurer gäller följande 
teckenförklaring:  
 

 
 

Alternativ A – Hällberget, Sökt alternativ 

Alternativ A ligger i Överkalix kommun, precis 
vid kommungränsen mot Boden och Gällivare 
kommuner. Delar av området klassas som 
riksintresse för vindkraft. Området är ca 100 
km2 stort och beräknas rymma ca 150 
vindkraftverk.  

I kommunens översiktsplan (2007) 
framkommer att kommunen ställer sig positiva 
till vindkraftsetablering i området så länge en 
ordentlig utredning av dess påverkan sker innan. 
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Alternativ B – Purnu 

Alternativ B ligger ca 8 kilometer väster om byn 
Purnu i Gällivare kommun. Området är ca 180 
km2 stort och är delvis klassat som riksintresse 
för vindkraft.  

 

 

 

 

 

 

Alternativ C – Sarvisvaara 

Alternativ C ligger nära Byn Sarvisvaara i 
Gällivare kommun. Området är ca 130 km2 stort 
och är delvis klassat som riksintresse för 
vindkraft.  

Området har utretts med avseende på vindkraft 
av Gällivare kommun men stora delar har valts 
bort i urvalsprocessen på grund av närliggande 
områden med höga naturvärden.  

 

 

 

 

 

Alternativ D – Granhammarsberget 

Alternativ D ligger precis på gränsen mellan 
Boden, Överkalix och Jokkmokks kommuner. 
Området är inte klassat som riksintresse för 
vindkraft men är utpekat som en tänkbar plats 
för vindkrafsetablering i Bodens kommuns 
Vindbruksplan. Området är ca 60 km2 stort och 
beräknas rymma maximalt ca 90 verk..  
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3.2.2 Jämförande bedömning 
För att utvärdera de fyra alternativen har varje alternativ bedömts utifrån ett antal parametrar. 
Bedömningen är gjord med utgångspunkt på positiva (+), neutrala (0) och negativa( - ) 
konsekvenser på de olika parametrarna och aspekterna. En jämförelse mellan de olika 
alternativen redovisas i Tabell 3-1 nedan.  
Tabell 3-1 Bedömning av lämplig  lokalisering för en vindkraftspark inom aktuellt utredningsområde.  

Parameterar/ 
aspekter 

Alternativ A – 
Hällberget Sökt 

alternativ 

Alternativ B – 
Purnu 

Alternativ C – 
Sarvisvaara 

Alternativ D - 
Granhammarsberget 

Vindtillgång + + + + 
Riksintresse 
Vindkraft 

+ + + - 

Kommunal planering + - 0 + 
Infrastruktur + + + + 
Storlek + + + - 
Riksintresse 
Rennäring  

+ - + + 

Övriga Riksintressen 0 - - 0 
Naturvärden - - - - 

3.2.3 Motivering för sökt alternativ 
Sammantaget visar tabellen ovan att Hällberget har bättre förutsättningarna för en 
vindkraftsetablering i jämförelse med de andra alternativen. 

Flera av områden påverkar riksintressen, Natura 2000-områden, naturvärden samt rennäringen på 
olika sätt och i varierande utsträckning.  

Alternativ A – Hällberget, det sökta alternativet, bedöms som det mest fördelaktiga främst tack 
vare att det är utpekat som ett lämpligt område inom den kommunala planeringen och att inga 
riksintressen påverkas. Området bedöms vara tillräckligt stort för att inrymma det antal 
vindkraftverk som eftersträvas.  

Även alternativ D – Granhammarberget har förhållandevis goda förutsättningar med avseende på 
naturmiljö och rennäring. Nackdelen är att området är betydligt mindre än Hällberget vilket gör 
vindkraftprojektet mindre samhällsekonomiskt lönsamt. 

4 PLANERAD VERKSAMHET 
Med beaktande av slutligiltiga val av teknik görs i ett senare skede är det av stor vikt att 
beskrivningen av den planerade verksamheten i MKB kan hållas på lämplig detaljnivå. I detta 
avsnitt ges därför en generell teknisk beskrivning med i vissa fall exempel på teknisk utformning 
av vindkraftparken. 

Beskrivning av planerad verksamhet görs dock på den detaljnivå och i den omfattning som krävs 
för att i detta skede kunna bedöma miljökonsekvenserna. Typ av verk och verkens exakta 
placering är beroende av framtida leverantör av utrustning. Dessa beslut tas i senare skede i 
samband med detaljprojektering inför byggfasen. 

4.1.1 Parkens utformning 
Ansökningsområdet beräknas kunna rymma upp till ca 150 vindkraftverk med en totalhöjd på 
maximalt 200 meter. Vindkraftverken kommer att ha en effekt på omkring 2-4 MW beroende på 
val av antal och typ av vindkraftverk.  
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Ett exempel på en parklayout med 150 vindkraftverk redovisas i bilaga 3. Placering och antal 
vindkraftverk i denna exempellayout är inga slutgiltiga val, utan är ett exempel på en lämplig 
layout utifrån nuvarande kunskapsläge. Verken har placerats inom ansökningsområdet utifrån 
vindförhållande, typ av verk samt efter hänsyn tagen till restriktionsområden där placering av 
vindkraftverk ska undvikas, se vidare avsnitt 6. Vindkraftverkens exakta placering samt storlek 
och fabrikat bestäms i den kommande projekteringsfasen, enligt s.k. boxmodell. 

Beräknad elproduktion 
Den förväntade årliga energiproduktionen beräknas bli mellan 1,0 och 1,5 TWh vilket motsvarar 
årsförbrukningen på 20 000 kWh för ca 50 000 – 75 000 eluppvärmda normalvillor. 

4.1.2 Vindkraftverken 
Ett vindkraftverk består av huvudbeståndsdelarna 
rotor, maskinhus (inklusive transformator) och 
torn. Tekniken är i princip densamma i alla 
vindkraftverk. Via en vanligtvis trebladig rotor 
överförs vindens energi genom en axel till 
generatorn som omvandlar energin till el. 
Vindkraftverk är vanligen konstruerade med 
variabla varvtal för att kunna anpassa effektuttaget 
efter rådande vindförhållanden.  

Vindkraftverkens navhöjd, höjd från markplanet 
till centrum av rotorn, kan komma att variera 
beroende på vilken vindkraftsmodell som bedöms 
mest lämplig för vindkraftsområdet och kommer 
som högst uppgå till ca 145 m. Olika begrepp och 
mått som beskrivs kring vindkraftverk redovisas i 
figur 4-1. 

Eftersom kostnaden för ett vindkraftverk ökar i 
takt med ökad konstruktionshöjd och el-
energiproduktionen ökar ju högre ett vindkraftverk 
är kommer dessa två intressen att balanseras för att 
nå en optimal utformning av anläggningen.   

Även rotordiametern kan komma att variera beroende på slutgiltigt val av vindkraftverk. Det är 
dock sannolikt att rotordiametern kommer vara kring 110-130 m. Vindkraftverkens totalhöjd 
kommer att vara högst 200 m när något av rotorbladen pekar rakt upp.  

Då vindresursen varierar i området kan det bli aktuellt med olika storlekar på både tornhöjd och 
rotordiameter, optimerade för olika vindförhållanden. Däremot kommer samma fabrikat och 
generatorstorlek att väljas för samtliga vindkraftverk. 

Rotor och maskinhus monteras på ett koniskt torn av stål eller eventuellt en kombination av stål 
och betong. Vindkraftverken kommer att vara antireflexbehandlade och målade i en diskret, 
troligen ljusgrå, färg. Utformningen blir enhetlig, utan logotyper eller reklam på vindkraftverkens 
torn. 

Transformatorerna kommer antingen att placeras inne i eller utomhus bredvid vindkraftverken. 
Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning.  

Utvecklingen inom vindkraftsbranschen har gått snabbt under de senaste åren, med större verk 
och ett bredare utbud av modeller. Nya tekniker kan också göra existerande modeller tystare, mer 
effektiva eller tillgängliga med högre torn. Det är svårt att förutse hur utvecklingen kommer 

Figur 4-1 Beskrivning av de olika 
måtten på ett vindkraftverk 
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fortsätta under tiden fram till byggstart. Att ha flexibilitet i verkens inbördes placering inom 
vindkraftsområdet gör att en optimerad layout kan tas fram när det blir dags för byggstart, då 
uppdaterad information om tillgängliga verk finns tillgänglig.  
Hindermarkering 
Vindkraftanläggningen kommer att hindermarkeras i enlighet med gällande föreskrifter utfärdade 
av Transportstyrelsen (TSFS 2010:155). Enligt dessa ska vindkraftverk med en totalhöjd över 
150 m markeras på sin högsta fasta punkt, d.v.s. på tornets topp, enligt följande. 

– De vindkraftverk som står i ytterkant ska vara markerade med högintensivt, vitt, 
blinkande ljus. 

– Vindkraftverken innanför dessa ska vara markerade med lågintensivt, rött, fast ljus. 

Med den föreslagna exempellayouten på 150 verk kommer 22 verk i ytterkant, att markeras med 
vitt ljus och 128 verk innanför dessa, att markeras med rött ljus, se bilaga 4. 
Fundament  
Vindkraftverkets torn monteras på ett grundfundament. De två vanligaste typerna av fundament 
för vindkraftverk är bergförankrade fundament och gravitationsfundament. Val av fundament 
beror bland annat på typ av vindkraftverk, navhöjd och de geotekniska förutsättningarna. Typ av 
fundament för respektive vindkraftverk vid Hällberget kommer att bestämmas i 
detaljprojekteringen. 

Ett bergförankrat fundament gjuts direkt på berget och förankras med bergbultar. Denna typ av 
fundament kan användas där etableringsplatsen har en lämplig berggrund där endast ett tunnare 
jordtäcke finns ovanpå berggrunden. Om berggrunden är ojämn kan plansprängningar behöva 
göras för att jämna till ytan för fundamentet.  

Vid större jorddjup nyttjas vanligen gravitationsfundament där fundamentet i sig utgör motvikten 
till vindkrafterna. Gravitationsfundament består av betong samt tillhörande armering, se figur 4-
2. Fundamentet har en yta med en diameter på ca 16-25 meter och ett djup mellan 2 och 
3,5 meter. Djup och storlek beror på bland annat verkstyp, geotekniska förhållanden, 
grundvattennivå samt berggrund. Fundamentet täcks över med schaktmassor och jord vilket gör 
att fundamentet inte är synligt efter att vindkraftverket byggts. 

 
Figur 4-2 Byggnation av gravitationsfundament 

Färdigställandearbeten 
När fundament och el-anslutningar är färdigställda reses vindkraftverken. Detta sker med hjälp av 
en större mobilkran och en mindre hjälpkran. Tornen lyfts på plats i sektioner och bultas ihop 
med fundamentet. Därefter monteras maskinhus och rotorblad.  
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Efter genomförd slutbesiktning kan vindkraftverket kopplas till elnätet och tas i drift. 

4.1.3 Kringanläggningar 
Betongtillverkning för grundläggning och fundament kan komma att ske med en mobil 
betongstation som anläggs temporärt i ansökningsområdet. Den ungefärliga mängden betong 
som krävs vid gjutning av fundament för varje vindkraftverk är 350-550 m3.  

Under byggtiden och driftstiden kommer det att krävas uppställningsytor för exempelvis de 
kranar som används för att montera ihop vindkraftverken, se figur 4-3. Dessa permanenta 
uppställningsytor kommer att ha en storlek på ca 3 000 m2. Utöver de permanenta 
uppställningsytorna kommer ytterligare tillfälliga uppställningsytor krävas under byggtiden, som 
efter byggfasen kan återbeskogas. 

 

Figur 4-3 Vindkraftverk med tillhörande uppställningsplats 

Den färdiga vindkraftparken kommer utöver själva vindkraftverken även att innefatta vägnät, och 
elkablar. Byggnader kommer även att upprättas för en huvudtransformator och 
kopplingsutrustning.  

Inom ansökningsområdet kommer en eller flera servicebyggnader finnas för driftutrustning, 
reservdelar och personal. 

4.1.4 Vägar 
I ansökningsområdet finns ett flertal skogsbilvägar som kommer att nyttjas i den mån det är 
möjligt. Vägnätet kommer att kompletteras med nya vägar för att skapa ett sammanhängande 
vägnät som når alla vindkraftverk.  

Vägnätets utformning utifrån exempellayouten på 150 verk framgår av bilaga 3. Den totala 
väglängden beräknas bli ca 136 km, varav ca 64 km väg är befintliga vägar och ca 72 km blir nya 
vägar. Vägnätet anpassas till bland annat de terrängförhållanden och de värden som identifierats i 
ansökningsområdet, se avsnitt . 

De befintliga vägarna kommer i vissa delar att behöva breddas, förstärkas och vid behov rätas ut 
för att klara de krav som ställs för de tunga och långa transporterna. För att vägarna ska kunna 
anpassas till de förutsättningar som krävs för leverans av de specifika vindkraftverken kommer 
den slutgiltiga vägdragningen att avgöras i samband med upphandling av vindkraftverk. 
Fastställande av vägarnas läge i plan och profil utförs därefter i detaljprojekteringen.  

Vägarna kommer att vara ca 5-6 meter breda och kommer att förläggas inom en ca 20 m bred 
korridor fri från träd. Korridorens bredd behövs för att möjliggöra kabeldragning längs vägarna 
samt för att tillfälligt lägga upp det ytskikt som schaktas av vid byggnation och som sedan ska 
användas till bl.a. släntning. I anslutning till snävare kurvor kommer en större korridorbredd att 
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krävas för att möjliggöra transporter av längre ekipage såsom rotorblad. Diken kommer vid 
behov att anläggas för att avleda dagvatten från vägbanan och dränera vägkroppen. 
Vägbyggnadsmaterial 
Schakt- och fyllnadsarbeten kommer att erfordras. Inom ansökningsområdet kommer massbalans 
att eftersträvas genom att befintligt schaktmaterial återanvänds i största möjliga mån för att 
minimera transporterna. Avtäckningsmassor återanvänds i slänter längs vägarnas sträckning och 
krossmaterial används till vägarnas överbyggnad. Behovet av massmängder utifrån vägarnas 
längder och enligt typsektioner kommer att beräknas vid detaljprojektering av vägarna. 
Tillkommande massor till vägbyggnad kommer i den mån det är möjligt att tas från närliggande 
täktverksamhet. 

Det vägunderhåll som behövs under drifttiden är främst uppgrusning, hyvling, eventuell 
dikesröjning eller dikesrensning av befintliga diken samt vinterväghållning vid behov.  

4.1.5 Nätanslutning och elnät 
Anslutningen till överliggande elnät har undersökts översiktligt. Stamnätsstationen Svartbyn 
(400/130 kV), belägen strax öster om Boden och ca 63 km söder om den planerade 
vindkraftparken, bedöms som den lämpligaste anslutningspunkten. Översiktligt har två 
stråkalternativ för en ny 130 kV kraftledning mellan Svartbyn och Hällberget tagits fram, se figur 
4-4 nedan. Ansökan för nätkoncession kommer att utarbetas i ett senare skede och omfattas inte 
av denna MKB.  

 
Figur 4-4 Översiktskarta över framtagna stråkalternativ 
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Det interna ledningsnätet inom ansökningsområdet bedöms i huvudsak bestå av markförlagd 
kabel som i stor utsträckning följer befintliga vägar för att minimera påverkan. Det kan bli 
aktuellt med viss sprängning för både kabelförläggning och vägsystem. Den kommande 
detaljprojekteringen kommer att utvisa i vilken omfattning och var detta behöver ske. 

4.1.6 Transporter 
Under byggtiden förekommer stora och tunga transporter. Delarna till vindkraftverken planeras 
att levereras till hamnen i Luleå och därefter fraktas med lastbil på det allmänna vägnätet till 
ansökningsområdet. Olika transportalternativ har utretts inom ramen för ansökan. Fyra rutter 
från Luleå har tagits under beaktande, se tabellen nedan. 

Tabell 4-1 Utredda transportvägar till och från ansökningsområdet vid Hällberget 

Rutt nr Kommentar Sträcka 

1 E4:an från Luleå norrut via Töre, E10:an till Överkalix. Ta av vänster mot 
skidanläggning i Överkalix och sedan mot ansökningsområdet. 

141 km 

2 Väg 97 via Boden, Väg 356 till korsning i Avafors. Vänster i Avafors, Höger 
efter Långsele sedan mot ansökningsområdet. 

133 km 

3 E4:an norrut från Luleå. Vänster i korsning i Jämtön mot Avafors och 
Långsele. Sedan mot ansökningsområdet. 

110 km 

4 Väg 97 från Luleå till Boden, Väg 356 till Mortjärn därefter E10:an fram till 
korsning mot skidanläggning i Överkalix. Sedan mot ansökningsområdet. 

182 km 

 

Resultat från utredningen visar att utifrån det befintliga vägnätet så utgör rutt nr 1 den sträcka 
som håller den bästa standarden och som inte har några uppenbara hinder för transporten. 
Ängeså sameby förordar dock rutt nr 3 som inte påverkar deras vinter- och vårbetesmarker 
såsom rutt nr 1 bedöms göra. Sökande kommer att undersöka rutt nr 3 vidare som alternativ till 
rutt nr 1.  

En uppskattning av mängden transporter har gjorts avseende vägtransporter, se tabell nedan. 
Uppskattningarna gäller transporter enkel väg.  

Tabell 4-2 Uppskattning av mängden transporter under byggskedet 

Typ av transport Antal transporter  
(enkel väg) 

Berg-/grusmaterial för nya och befintliga vägar, mötesplatser samt 
kranplatser 

13 600 

Betong för fundament* 11 000 
Sand till kabelgravar 1 100 
Konstruktionsmaskiner och kranar 6 800 
Vindkraftverken med tillhörande utrustning 1 400-2 000 
Personaltransporter 68 000 

*beror av var tillverkning av betongen görs: lokalt inom vindkraftpark alt. att det tas utifrån  
 

Den övervägande delen av de tunga transporterna, de som berör masshantering, kommer 
sannolikt att ske i närområdet och inte nödvändigtvis följa de transportvägar för vindkraftverkens 
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delar som anges i tabell 4-1 ovan. Varje vindkraftverk är uppdelat i ett antal huvuddelar som på 
grund av sin storlek oftast kräver en lastbil med anpassat släp, se exempel i figur 4-5 nedan.  

För transport av vindkraftverken 
kommer det att krävas ett särskilt 
tillstånd från Trafikverket. 

Under driftstiden bedöms 
transportbehovet vara litet. Det 
förväntas normalt endast vara 
lättare transporter någon eller 
några gånger i veckan. Normala 
serviceintervall varierar mellan 6 
och 12 månader. Vid större 
service krävs kran och lastbil. 

Figur 4-5 Vägtransport av torndel till vindkraftverk 

4.1.7 Kallt klimat 
Det kalla klimatet i de norra delarna av Sverige ställer utmaningar för etableringar av vindkraft 
med låga temperaturer, snö och is under en stor del av året. Det pågår i dagsläget en rad 
forskningsprojekt och omfattande teknikutveckling för att underlätta för vindkraft i kallare 
klimat. 

Det kalla klimatet har stora fördelar för vindkraft då vindkraftverkens produktion ökar med 
ökande luftdensitet, vilken i sin tur ökar med minskande temperatur. Man kan därför säga att 
vinden är mer energirik under vintern, vilket gör vindkraftsetableringar i kallt klimat intressanta.     

Moderna vindkraftverk kan producera el även vid låga temperaturer genom uppvärmning av 
oljor, maskinhus, mm. Vid extremet låga temperaturer stängs verken av, men då är det oftast 
vindstilla. Sådana extremt låga temperaturer inträffar dessutom oftast i dalgångar, nära marken 
och inte uppe på de höjder där vindkraftverken planeras.  

Isbildning på vindkraftverk beror på en kombination av en mängd faktorer så som typ av 
nederbörd, temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, m.m. Risk för isbildning uppkommer framför 
allt vid temperaturer kring 0°C och nedåt och när rotorbladen roterar i moln, dimma, sjörök eller 
underkyld nederbörd. Står verken stilla finns även risk att snöblandat regn fryser fast på bladen. 
Beroende på temperatur, vattendropparnas storlek och hastighet så kommer isen på bladytan att 
anta olika form. Isbildning på rotorbladen innebär en minskning av lyftkraften och ökar 
motståndet vilket gör att effekten minskar. För vissa typer av turbiner kan en isbeläggning ge 
upphov till en ökad lyftkraft vilket leder till en försenad effektbegränsning och därmed till en 
överbelastning av växellåda och generator. 

Om det blir överbelastning på grund av isbildning på rotorbladen så måste vindkraftverken 
stoppas tills isen försvunnit. Under de kalla, mörka vintermånaderna kan det ta tid för isen att 
försvinna på naturlig väg vilket kan orsaka produktionsförluster. Flera ledande 
vindkraftverkstillverkare har därför utvecklat olika tekniker för att avisa rotorbladen. Det finns 
två ledande teknologier för avisning; varmluft och eluppvärmda mattor innanför bladen. Dessa 
tekniker har utvecklats och förbättrats avsevärt under de senaste åren och blivit betydligt 
effektivare, driftsäkrare och billigare. Systemen för att detektera isbildning och avisa verken i rätt 
tid har ockås förbättrats avsevärt. Det pågår även forskning på olika typer av beläggningar på 
rotorbladen för att försvåra för isen att fästa. 
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Vindkraftverken kommer att utrustas med avisningssystem för att minska produktionsförlusterna. 

4.1.8 Miljöhantering och risker 
Under själva anläggningsarbetet kommer kemikalier att hanteras och diesel kommer att krävas för 
drift av arbetsmaskiner. Vindkraftverken kommer att vara luft- och/eller vattenkylda. Varje 
vindkraftverks växellåda rymmer ca 500 liter smörjolja, dessutom finns ca 160 liter hydraulolja i 
styrsystemet. Transformatorer står dock i ett slutet rum och det kommer att finns stora 
möjligheter att förhindra läckage. Oljorna kommer att bytas enligt anvisningar från leverantör 
vilket normalt sett sker vart femte år.  

Vid behov kommer borrning och eventuell sprängning att ske vid anläggandet av fundament och 
vägar samt vid ledningsdragning inom ansökningsområdet. Eventuella sprängarbeten kommer att 
kommuniceras i god tid med kommunen, närboende, berörda samebyar och allmänheten. 
Eventuella sprängarbeten kommer att ske dagtid efter fast varningssignal. Om det råder risk för 
kaststen kan sprängmattor komma att användas för att minimera risken för olyckor. 

4.1.9 Avveckling och återställning 
Vid en framtida avveckling av vindkraftanläggningen kommer allt material, inom ekonomiskt 
försvarbara gränser, att återvinnas. Vindkraftverken kommer att monteras ner och bortforslas. 
Fundamenten tas bort till ca 30 cm djup eller täcks med ett jordlager. Elkablar som inte kommer 
att användas klipps av på ca 30 cm djup och lämnas kvar alternativt grävs upp och återvinns.  

Vägar inom ansökningsområdet kommer, i samförstånd med markägarna, att lämnas kvar i 
befintligt skick. Alternativt kommer marken att återställas till naturmark och väglinjer 
återplanteras vid avveckling av vindkraftparken. På anläggningsytorna för vindkraftverken 
planteras skog. 

En vindkraftpark har i dagsläget en livslängd på ca 25 år, vilket innebär att tekniken kan ha 
utvecklats till den dag det är dags att återställa ansökningsområdet. Ett alternativ kan vara att 
ersätta de gamla vindkraftverken med ny teknik, men för det kommer det att krävas nya tillstånd. 

4.1.10 Markanspråk 
Vindkraftanläggningens markanspråk för vägar och uppställningsytor beräknas till ca 145 ha av 
ansökningsområdets totala storlek på ca 8600 ha . Detta innebär att ca 1,7 procent av 
ansökningsområdet tas i anspråk för vindkraftverk.  

4.1.11 Tidplan 
Hällbergets vindkraftanläggning planeras att uppföras med start år 2017. Byggtiden uppskattas till 
mellan 3 och 4 år. 
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5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR – NULÄGESBESKRIVNING 
För att kunna bedöma den planerade verksamhetens eventuella påverkan på människors hälsa 
och miljön krävs en analys av rådande förhållanden. Nedan följer en redovisning av områdets 
nuläge. Beskrivningen omfattar såväl ansökningsområdet vid Hällberget som omgivande mark- 
och vattenområden i ett regionalt perspektiv. 

Som grund för nulägesbeskrivningen ligger information från offentliga källor och myndigheter. 
Sökanden har låtit utföra en rad bakgrundsundersökningar för att få en bättre bild av rådande 
förhållanden i området. Följande bakgrundsundersökningar har utförts vid Hällberget: 

– Naturvärdesinventering, redovisas i avsnitt 5.5.1 

– Inventering av häckande fåglar i våtmarker och tjärnar, redovisas i avsnitt 5.5.4 

– Kungsörnsinventering, redovisas i avsnitt 5.5.5 

– Fladdermusinventering, redovisas i avsnitt 5.5.6 

– Kulturvärdesinventering, redovisas i avsnitt 5.6 

– Översiktlig rennäringsanalys för Ängeså respektive Gällivare sameby, redovisas i avsnitt 
5.7  

Resultat från bakgrundsundersökningarna återfinns i sin helhet i bilagor till denna MKB. 

5.1 PLANFÖRHÅLLANDEN  

Det finns två delområden inom ansökningsområdet som Energimyndigheten har pekat som 
riksintresse för vindkraft. 

Hällberget ligger inom Överkalix kommun. Det finns i dagsläget inga vindkraftverk i Överkalix, 
men kommunen är positiv till utbyggnaden av vindkraft enligt kommunens Översiktsplan 2007 
samt enligt möte med Överkalix kommun (2011-10-14). 

Det finns inga detaljplanelagda områden i närheten av ansökningsområdet.  

5.2 LANDSKAPET 

Landskapet kring Hällberget tillhör den naturgeografiska regionen 30b: ”Norrlands vågiga 
bergkulleterräng med mellanboreala skogsområden” och är relativt högt beläget då de 
skogsbeklädda höjderna i området sträcker sig ca 400 meter över havet. Den storskaliga formen 
av området sträcker sig i en tydlig nordväst-sydostlig riktning efter den senaste inlandsisens 
framfart. Området består lokalt av ett flertal höjdryggar och berg med ett mellanliggande 
mosaiklandskap av barrskog och myrmarker. Området kan ses som en förlängning av de fjäll- 
och höglägesskogar som ligger nordväst mellan Kalix- och Lule-älvdal. Även de högst belägna 
bergen finns i nordväst. Dessa är Vitberget (405 m.ö.h), Guossagåbbå (450 m.ö.h), Suojnneoajvve 
(450 m.ö.h.), Hällberget (390 m.ö.h.), Smedjeberget (378 m.ö.h.) och Slättberget (368 m.ö.h.). 
Längre öster- och söderut är landskapet mjukare i formen, här saknas höga höjder i stort sett helt.  

Höjden över havet varierar mellan ca 225 meter till knappt 400 meter. Högsta Kustlinjen (HK) 
ligger i närområdet på ca 200 m.ö.h vilket innebär att största delen av omgivningarna kring 
Hällberget ligger ovan högsta havsnivån. På grund av detta är de dominerande jordarterna i 
området morän och torv.  

Från Storlappberget, som ligger nära Överkalix ca 25 km från ansökningsområdet, syns 
landskapets karaktär tydligt. I Figur 5-1 visas utsikten från berget i en ungefärlig riktning mot 
ansökningsområdet. Här framgår landskapets böljande, skogsbeklädda kullar, tydligt. 
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Figur 5-1 Utsikt från Storlappberget ca 25 km från ansökningsområdet 

Området kring Hällberget ligger inom den vegetationszon som kallas den ”mellanboreala zonen”. 
Denna zon domineras av barrskog där de ädla lövträden är mycket ovanliga medan asp och björk 
är vanliga. Zonen täcker stora delar av Sverige från Värmland i söder till Tornedalen i norr.  

Ungefär tre fjärdedelar av ansökningsområdet är skogsmark som till största delen utgörs av hårt 
brukad produktionsskog. Resterande fjärdedel av ansökningsområdet utgörs av våtmarker och 
bland annat finns två stora sammanhängande våtmarker som i länsstyrelsens våtmarksinventering 
(VMI, 2004) bedömts till klass 1. I det omgivande landskapet finns inga större odlingsmarker 
utan endast små ytor av hävdad mark i anslutning till byarna i omgivningen. 

Byarna och en del andra platser där vyer och utsikt över landskapet har betydelse för 
helhetsintrycket. Ett kollage av bilder från dessa byar och platser visas i Figur 5-2 nedan.  

   

   

Figur 5-2 Kollage över landskapet i området kring ansökningsområdet  
1: Rikti-Dockas, 2: Talljärv, 3: Marsjärv, 4: Tallberg, 5: Tallsjön, 6: Kölmjärv  

Generellt gäller i området att platser som är belägna vid en sjö eller på en höjd har bättre utsikt 
över landskapet. Detta gäller till exempel byn Kölmjärv som ligger belägen vid sjön med samma 
namn. De hus som ligger vid sjöns nordvästra strand har en öppen utsikt över sjön och det 
böljande skogslandskapet på andra sidan sjön. Detta gäller även för Talljärv som har viss utsikt 
över landskapet samt Tallsjön och Marsjärv där stugor vid sjön har god utsikt över landskapet. 
Byn Tallberg ligger inbäddad i skogslandskapet, vilket medför att sikten över landskapet från 
bostadshusen blir liten. 

1 2 3 

4 5 6 
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5.3 BEBYGGELSE 

Inom ansökningsområdet finns inga bostäder. I ansökningsområdets omgivningar finns mycket 
gles bebyggelse. I tabell 5-1 nedan anges de närmast belägna byarna med avstånd till 
ansökningsområdet och ungefärligt antal bostadshus.  
Tabell 5-1 Bebyggelse i omgivningarna 

Namn på by / bebyggelse Avstånd Antal bostäder 

Dockasberg  3 km 3 

Tallberg / Dockas / Grundforshed  3-5 km 23 

Talljärv / Granbacka 1,5-2 km 10 

Storkölen  1 km 1 

Västra Kesasjärv / Östra Kesasjärv 3-4 km 14 

Tallsjön 5,5 km 15 

Kölmjärv / Kölmnäs / Forsnäset 3-4 km 19 

Marsjärv 5 km 5 

5.4 RIKSINTRESSEN, NATURA 2000 OCH NATURRESERVAT 

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika 
samhällsintressen och är skyddade enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.  

”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” (3 kap. 1 § 
Miljöbalken) 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål sker en avvägning och företräde 
ges till det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet 
och den fysiska miljön i övrigt. (3 kap. 10 § Miljöbalken) 

När ett område utpekats som riksintresse enligt 4 kap miljöbalken får dess natur- och 
kulturvärden inte påtagligt skadas av en exploatering. 

Nedan beskrivs de riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken som finns i närheten av det 
ansökningsområdet. Karta över riksintressena redovisas i bilaga 5. 

5.4.1 Riksintresse vindbruk  
Inom ansökningsområdet finns två områden som utgör riksintresse för vindbruk, se bilaga 5. 
Området Slättberget-Hällberget, som ligger centralt inom ansökningsområdet, har en area av 6,7  
km2 med en beräknad årsmedelvind på 7,2-7,8 på 100 meters höjd. 

Området Vitberget-Smedjeberget ligger i den nordligaste kanten av ansökningsområdet. Området 
har en area av 5,3 km2, varav 4,0 km2 är inom ansökningsområdet. Den beräknade 
årsmedelvinden är 7,2-7,6 på 100 meters höjd. 

Riksintressen för vindbruk är ett planeringsunderlag som möjliggör att de områden som har bäst 
förutsättningar för vindbruk och bästa vindresurserna kan användas till framtida 
vindkraftsetableringar och en effektiv markanvändning. Dessa anspråk på mark- och 
vattenområden har hög status vid en framtida prövning och kan vägas mot andra intressen med 
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ett nationellt perspektiv. Utpekade riksintresseområden baseras på en god årsmedelvind, enhetliga 
kriterier och tar hänsyn till flertalet andra intressen enligt den metod som används. Att ett område 
anges som riksintresse för vindbruk innebär att det ska vara särskilt lämpligt för utvinning av 
elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv (Energimyndigheten, 2014). 

5.4.2 Riksintresse rennäring  
I närheten av det planerade ansökningsområdet finns områden som utgör riksintresse för 
rennäringen enligt miljöbalkens 3 kap. 5§, se figur 5-3 nedan. 

 
Figur 5-3 Riksintresse för rennäringen. GIS-data hämtad från Sametinget 

Närmaste riksintresse, Flakaberg, nr 1 i Figur 5-3, ligger ca 1,5 km nordväst om 
ansökningsområdet. Flakaberg är utpekat riksintresse på grund av att det utgör kalvningsland och 
att betestillgångarna i området är goda både sommar och vinter.  Riksintresse Marsjärv, nr 2, ca 4 
km nordost om den planerade vindkraftparken, är ett typiskt kärnområde som nyttjas som 
vinterbetesland tack vare dess fina lavskogar.  

En knapp mil nordost om ansökningsområdet, finns ett stort sammanhängande 
riksintresseområde kallat Lansjärv, nr 3. Området nyttjas som vinterbetesland, sommarland, 
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höstbetesland, kalvningsområde och uppsamlingsområde. Inom området finns det flera fasta 
renskötselanläggningar med kalvmärknings-, skiljnings-, och utfodringshagar. En knapp mil öster 
om ansökningsområdet ligger riksintresseområdet Bönälven, nr 4. Området används under 
vinterhalvåret som vinterbetesland. Betesmöjligheterna är mycket goda tack vare 
sammanhängande lavrika barrskogar. En mil sydväst om ansökningsområdet ligger riksintresset 
Valvträsk, nr 5, som är utpekat kärnområde för vinterbete. 

5.4.3 Riksintresse kulturmiljö  
Nordväst om ansökningsområdet ligger Rikti-Dockas (BD 72) som är ett riksintresse för 
kulturmiljövård skyddat enligt miljöbalken 3 kap 6§. Området beskrivs närmare i avsnitt 5.6.2.  

Rikti-Dockas är även förklarat som byggnadsminne enligt kulturminneslagen (KML), vilket är det 
starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse kan ha i Sverige och tilldelas endast byggnader som 
genom sitt ”kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga eller som ingår i ett synnerligen 
märkligt bebyggelseområde”. 

5.4.4 Riksintresse naturvård  
Källflöden inom Torne och Kalix älvsystem inom ansökningsområdet utgör ett riksintresse för 
naturvård. Rikti-Dockas, som ligger nordväst om ansökningsområdet, är även ett riksintresse för 
naturvård och är skyddad enligt 3 kap 6§ i miljöbalken.  

5.4.5 Natura 2000  
Det generella syftet med Natura 2000-områden är att dessa ska bidra till att upprätthålla en 
gynnsam bevarandestatus för utpekade naturtyper och arter så att dessa kan finnas kvar 
långsiktigt. 

I anslutning till, och omgivna av, ansökningsområdet finns Natura 2000-områdena Hällberg och 
Muggträsk. I ansökningsområdets östra del ingår källflöden i Natura 2000-området Torne och 
Kalix älvsystem. Natura 2000 områdena beskrivs närmare nedan och redovisas i karta i bilaga 5. 
Hällberg (id: SE0820150) 
Inom Hällbergs Natura 2000-område finns två olika naturtyper som är upptagna i art- och 
habitatdirektivet, se tabell 5-1 nedan. Omgivande marker utgörs till stor del av kulturskogar vilket 
gör att området har stor betydelse för arter som behöver naturskogsmiljöer för att överleva. I 
områdets bevarandeplan anges att bevarandestatusen för de utpekade naturtyperna bedöms som 
gynnsam (Länsstyrelsen Norrbotten, 2007a). Hällberg är även skyddat som naturreservat, se 
avsnitt 5.4.7. 
Tabell 5-1 Naturtyper vid Hällberg som pekats ut enligt art- och habitatdirektivet  

Kod  Naturtyp Areal (ha)  
 9010  

 
Västlig taiga 72 

7310  Aapamyrar 30 

   
Natura 2000-området Hällberg omfattar Hällbergets topplatå, dess nord- och östsluttningar samt 
nedanförliggande myrmark. Områdets hällmark utgörs av gles granskog med enstaka upp till 300 
år gamla tallar samt inslag av klena björkar och enbuskar. Kolade stubbar vittnar om tidigare 
skogsbrand. I Natura 2000-områdets sydöstra del står en högrest och grov granskog med 
förekomst av vedsvampar som rosenticka, lappticka och rynkskinn. Här finns även ett mindre 
kärr med öppet vatten som kantas av björk och extremt grova granar.  
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Muggträsk (id: SE737547-178651) 
Muggträsk ingår i Natura 2000 på grund av naturtyper och arter inom området som finns med i 
art- och habitatdirektivet, dessa redovisas i tabell 5-2 nedan. I områdets bevarandeplan anges att 
bevarandestatusen för de utpekade naturtyperna och arter bedöms som gynnsam (Länsstyrelsen 
Norrbotten, 2007b). Muggträsk är också skyddat som naturreservat.  
Tabell 5-2 Naturtyper och arter vid Muggträsk som pekats ut enligt art- och habitatdirektivet 

Kod  Naturtyp Areal (ha)  
 

3130  Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
ponerade stränder 

101  
 

7140  
 
 

Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 61 

9010  
 

*Västlig taiga 201 
9050  
 

Näringsrik granskog 22 
91D0  *Skogbevuxen myr  

 
22 

Kod  Art  
1972  
 

Lappranunkel (Ranunculus lapponicus)  
   

* = Prioriterad naturtyp  
 
Natura 2000-området Muggträsk omfattar dels sjön Muggträsket dels omgivande myr- och 
skogsmark. Området är till stor del opåverkad av skogsbruk och hyser en mängd biotoper, såsom 
frisk granskog, sumpig blandskog, myrmarker och örtrika bäckdrag. Det löper en skogsbilväg i 
den nordöstra delen av Natura 2000-området som delvis kantar Muggträskets nordöstra strand. 
Torne och Kalix älvsystem (SE0820430) 
Torne och Kalix älvsystem är utpekat som Natura 2000-område och utgör även ett riksintresse 
för naturvård. Torne och Kalix älvsystem utgörs av två stora outbyggda älvar. I tabellerna nedan 
redovisas de naturtyper respektive arter som pekats ut enligt art- och habitatsdirektivet för Torne 
och Kalix älvsystem. 
Tabell 5-3 Naturtyper i Torne- och Kalix älvsystem som pekats ut enligt art- och habitatdirektivet  

Kod  Naturtyp Areal (ha)  
 

I ansökningsområdet  
(ja/nej) 

3130  Oligo-mesotrofa sjöar  63 136  Nej 
 

  
 

Dystrofa sjöar och småvatten 7 015 Ja1) 

3210  
 

Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 47 352 Nej 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation  1 754 Nej 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 35 Nej2) 

1) Vanligt förekommande i myrmarker. Förekommer ej i närheten av exploatering. 
2) Vanligt förekommande vid lugnflytande sträckor i medelstora vattendrag. Bedöms ej förekomma i området.. 

 
 
Tabell 5-4 Ingående arter i Torne- och Kalixälvsystem enligt art- och habitatdirektivet 

Kod  Art I ansökningsområdet  
(ja/nej) 

1029  
 

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) Nej 
1037  
 

Grön flodtrollslända (Ophiogomphus cecilia) Nej 
1106  
 

Lax (Salmo salar) Nej 

1163  
 

Stensimpa (Cottus gobio) Ja1) 
1355  
 

Utter (Lutra lutra) Ja2) 
1977 Venhavre (Tristum subalpestre) Nej 

1) Allmänt förekommande i rinnande vattendrag i Sverige. 
2) Förekommer med relativt stora hemområden längs stora och små vattendrag och våtmarker. 
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I områdets bevarandeplan anges att bevarandestatusen för utpekade naturtyper och arter är 
svårbedömd. Inom Natura 2000-området ska gynnsam bevarandestatus upprätthållas för de 
utpekade naturtyperna och arterna. En av de viktigaste funktionerna är att bevara det naturligt 
fluktuerande vattenståndet likaså att bevara de naturliga stammarna av vildlax och havsvandrande 
öring.  

I ansökningsområdet finns källflöden till Torne och Kalix älvsystem. Inom ansökningsområdet 
rinner ett antal bäckar mot Kalix älv varav Lombergsån och Muggträskbäcken är namngivna på 
kartorna. Ansökningsområdet utgör en marginell del av Torne och Kalix älvsystems hela 
avrinningsområde om 46 000 km2. 

5.4.6 Naturreservat 
Syftet med reservatsbildning är att bevara områdets värden och ge förutsättningar för de ingående 
ekosystemen att utvecklas. Därigenom bevaras den biologiska mångfalden och behovet av 
områden för friluftsliv tillgodoses.  

I anslutning till ansökningsområdet finns tre naturreservat: Muggträsk, Hällberget, och 
Lombberget som alla är skyddade enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. I ansökningsområdet närhet finns 
ytterligare två reservat, Puoutavare (Vitberget) och Tallberget som också beskrivs nedan.  

Karta över naturreservaten redovisas i bilaga 5. 
Hällberget 
Naturreservatet ligger i anslutning till, och omges av, den mellersta delen av ansökningsområdet 
och har en area om ca 353 ha. Området utgör även ett Natura 2000-område samt är klassat som 
ett riksintresse för naturvård. Reservatet är ett högklassigt urskogsområde med inga eller endast 
enstaka spår av mänsklig aktivitet och där skogen och artsammansättningen har utvecklats 
naturligt.  

Området består av de tre bergen Karkberget, Hällberget och Skravelberget och markerna 
runtomkring utgörs av våtmarker med mycket höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen 
(VMI). Klimatet är kärvt vilket tydligt påverkat växtligheten som domineras av riktigt gammal 
granskog med tallar som är uppemot 300 år gamla.  

Inom reservatet finns ett flertal sällsynta och hotade arter som kräver just denna typ av orörda 
och gamla skogar. Några exempel är taigaskinn, grenlav, ostticka samt storporig brandticka. Den 
storporiga brandtickan är ett exempel på en mycket sällsynt art som endast är funnen på sex 
platser runt om i landet. 
Muggträsk 
Naturreservatet ligger i anslutning till, och omges av, den södra delen av ansökningsområdet. 
Reservatet är ca 420 ha och består av en sjö, Muggträsket, som omringas av myrar och 
skogsmarker. Reservatet ingår också i det europeiska nätverket för bevarande av biologisk 
mångfald, Natura 2000. Området håller höga naturskogsvärden av opåverkad karaktär. Stora 
delar av området håller ett rikt inslag av krävande örter och högväxt granskog med inslag av björk 
och sälg.  

Reservatet har en varierande tillgång på döda träd med arter så som rosenticka och lappticka som 
är ett tecken på att lågor (dött liggande träd) har funnits i området under en längre tid. Området 
är till stor del opåverkad av skogsbruk och håller många olika biotoper och flera rödlistade arter.  
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Lombberget 
Naturreservatet Lombberget ligger utanför den nordöstra kanten av ansökningsområdet och har 
en area på ca 336 ha. Området hyser en värdefull mosaik av naturskogsartade barrblandskogar 
med en stor tillgång på död ved. Marken är till stor del täckt av block och det finns gott om äldre 
tallar, vissa som har överlevt tidigare bränder. Större delen av området är myrmark med 
strängflakkärr, topogena kärr och mader i form av sötvattensstrandängar.  

Artrikedomen är starkt knuten till miljön framför allt när det gäller svampar och insekter. Inom 
reservatet finns ett flertal rödlistade arter så som gränsticka och gräddsporing, rosenticka, 
taigaskinn och violmussling samt även tretåig hackspett. Man har även funnit spår av den 
sällsynta skalbaggen reliktbock.  
Tallberget 
Tallberget är ett naturreservat på ca 143 ha som ligger strax utanför, nordost, om 
ansökningsområdet. Området karaktäriseras av storblockig terräng med kraftiga rasbranter och 
uppspruckna hällmarker. Tillsammans med urskogsartade skogar får området ett tydligt särdrag.  
Puoutavare 
Puoutavare är ett naturreservat som ligger ca 200 m norr om ansökningsområdet. Det är ett ca 76 
ha stort naturreservat med gammal granskog och mycket död ved, både stående och liggande. 
Området utgörs av Puoutavares (Vitbergets) topp och dess norra del. Det finns gott om 
hällmarker och blockrik terräng med lågproduktiv skog med bitvis god tillgång av hänglavar.   

5.4.1 Övriga riksintressen 
Det finns inga områden som är utpekade som riksintressen för totalförsvaret, infrastruktur eller 
friluftsliv inom eller i nära anslutning till ansökningsområdet. 

5.5 NATURMILJÖ 

I detta avsnitt beskrivs naturmiljöer i och i närheten av den planerade vindkraftparken. Områden 
med höga naturvärden har sammanställts i karta i bilaga 6. 

5.5.1 Naturvärdesinventering 
En inventering och bedömning av naturvärden inom det planerade ansökningsområdet har 
genomförts av Enetjärn Natur AB mellan juli och november 2011 samt med en kompletterande 
inventering under sommaren 2012, se bilaga 7.  

Delar av ansökningsområdet innehåller tidigare kända värden genom naturreservat, Natura 2000-
områden, våtmarker med klass 1 och 2 enligt Länsstyrelsens våtmarksinventering samt skogliga 
nyckelbiotoper.  

Vid naturvärdesinventering påträffades 11 områden med naturvärdesklass 1, dvs. områden som 
bedöms ha högsta naturvärde och utgör en så kallad värdekärna. Klassningen innebär att miljön 
bedöms som opåverkad med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter, alternativt 
delvis påverkade miljöer med ett stort inslag av värdefulla strukturer och/eller arter.  

53 områden har tilldelats naturvärdesklass 2 vilket motsvarar ett högt naturvärde. Denna 
klassning får områden med påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av värdefulla strukturer 
eller arter, alternativt opåverkade naturmiljöer med ett ringa inslag av värdefulla strukturer eller 
arter. Hit räknas också områden med stor naturvärdespotential, skyddszoner och i övrigt 
hänsynskrävande ytor. Dessa områden innefattar allt från naturskog, bäckområden och 
våtmarker.  
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5.5.2 Nyckelbiotoper och naturvårdskog 
Inom ansökningsområdet finns 68 områden som har klassats som nyckelbiotoper av 
Skogsstyrelsen eller som har klassats som naturvådsskog av Sveaskog, vilka äger huvuddelen av 
marken inom ansökningsområdet. Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga 
naturvärden och som har sådana egenskaper att de utgör en nyckelroll för arter som är 
missgynnade eller hotade.  

Dessa finns mer utförligt beskrivna i naturvärdesinventeringen, se bilaga 7.  

Efter att naturinventeringen genomfördes har en del av nyckelbiotoperna klassats om av 
Sveaskog som naturvårdskog, enligt kategorin ej utbytbar naturvård. Detta är skyddsvärd skog 
som frivilligt har skyddats av Sveaskog. Denna naturvårdskog ingår i samma kategori som 
nyckelbiotoper, vilket framgår av karta i bilaga 6. 

5.5.3 Våtmarksinventering 
Inom eller delvis inom ansökningsområdet finns två våtmarker, som i Länsstyrelsens 
våtmarksinventering har bedömts till klass 1, mycket höga naturvärden, samt fyra som har 
bedömts till klass 2, höga naturvärden., se karta bilaga 6. 

5.5.4 Fågelinventering i våtmarker 
Under juni 2012 inventerades häckande fåglar i våtmarker och tjärnar inom ansökningsområdet, 
se bilaga 8. Även tjärnar inom 1 km från ansökningsområdets gräns inventerades.  

Vid inventeringen påträffades framförallt, för denna del av landet, vanliga våtmarksfåglar. På de 
flesta myrar återfanns grönbena och på flera ställen återfanns lungpipare, trana och sångsvan. Av 
lite ovanligare arter noterades brushane och smalnäbbad simsnäppa.  

Två av myrområdena, se figur 6 i bilaga 8, utmärkte sig för att ha större förutsättningar för att 
hysa känsligare våtmarksfåglar eller högre tätheter av vanligare arter. 

5.5.5 Kungsörnsinventering 
Fältstudier på kungsörn har utförts av Enetjärn Natur AB under vårvintern och sommaren 2011 
samt sommaren 2012, se bilaga 9-1 och 9.2 (sekretessbelagd). Studierna visar att det finns 
kungsörnsrevir i nära anslutning till vindkraftsområdet. 

Vid ett kompletterande fältbesök, som utfördes under sommaren 2014, hade aktiviteten upphört i 
bon som tidigare påträffats, se bilaga 9-3 (sekretessbelagd). 

5.5.6 Fladdermusinventering 
En bedömning av värden för fladdermöss vid Hällberget genomfördes som en skrivbordsstudie i 
december 2011. Studien föreslog en begränsad inventeringsinsats som utfördes i augusti 2013. 
Vid inventeringen påträffades endast en art, nordisk fladdermus. Enbart enstaka individer har 
påträffats vid alla observationer och aktiviteten av fladdermöss är låg i området.  

Skrivbordsstudien och inventeringsrapporten återfinns i bilaga 10.  

5.6 KULTURMILJÖ  

5.6.1 Kulturlämningar 
För att utreda förekomsten av kulturlämningar utfördes en översiktlig kulturvärdesinventering 
under år 2011 av Landskapsarkeologerna (Lennart Klang), se bilaga 11.  

Inventeringen visar att landskapet kring Hällberget har rikligt med kulturmiljövärden. Flertalet av 
dessa finns dock på ett sådant avstånd från den planerade vindkraftparken att de inte berörs av 
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den planerade verksamheten. Inom ansökningsområdet är tämligen få kulturmiljövärden kända 
och inga fasta fornlämningar finns registrerade. 

Inom ansökningsområdet finns 22 objekt på nio platser som registrerats inom ramen för 
projektet Skog & historia se figur 6 i bilaga 11. Av dessa objekt består 20 av husgrunder efter 
skogskojor, stall och myrlador. Övriga två utgörs av en dammvall och en grop (möjligen boplats). 
18 av objekten finns registrerade i Fornsök (Riksantikvarieämbetets databas för 
fornminnesinformation) medan resterande fyra inte tillförts databasen. 

Fem samiska lämningar inom ansökningsområdet har pekats ut av en person med lokal 
kännedom. Lämningarna är kåtaplatser, renhagar och härdar, se figur 6 i bilaga 11. 

Området kring Hällberget har nyttjats areellt och extensivt genom århundraden och skogsbruket 
har satt prägel på landskapet med avverkningar, uppväxande nya skogar och infrastruktur med 
skogsbilvägar (Klang, 2012).  

5.6.2 Rikti-Dockas 
Rikti-Dockas nybygge, som ligger på ett avstånd av 3 km från ansökningsområdet, är utpekat 
byggnadsminne samt riksintresse för kulturmiljö och naturvård. Nybygget omfattar totalt elva 
byggnader; tre bostadshus, sommar- och vinterladugård, bagarstuga, härbre, utedass och lador. 
Byggnaderna ligger i ett välbevarat avskilt läge i skogslandet. Detta byggnadsminne ger än idag en 
uppfattning om levnadsvillkoren under 1800-talet och vittnar om den tid då bönderna var 
tvungna att söka sig in i skogen för att bryta mark.  

5.6.3 Kulturmiljöer enligt regionala kulturmiljöprogram 
I Överkalix kommun finns elva miljöer som pekats ut i länsstyrelsens kulturmiljöprogram för 
2010-2020. Ett av dessa är riksintresset Rikti-Dockas, se figur 6 i bilaga 11. Övriga ligger mer än 1 
mil från ansökningsområdet. 

I Bodens kommun har tio kulturmiljöer pekats ut varav Tallberg utgör en av dessa som ligger ca 
4 km sydväst om ansökningsområdet. Övriga ligger mer än 1 mil från området. I Gällivare finns 
17 kulturmiljöer utpekade. Unna Saiva ligger ca 8 km nordväst om ansökningsområdet. Övriga 
ligger mer än 3 mil bort.  

Miljöer utvärderade i länsstyrelsens program för bevarande av odlingsladskapets 
kulturmiljövärden finns vid Rikti-Dockas (Överkalix kommun), Vuoddas (Gällivare kommun), 
Forshed (Luleå kommun) samt Långsel (Luleå kommun). Förutom Rikti-Dockas som angränsar 
ansökningsområdet ligger övriga områden 1-2 mil från ansökningsområdet.  
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5.7 RENNÄRING 

De samebyar som kan beröras av verksamheten i ansökningsområdet är Gällivare och Ängeså 
samebyar, enligt officiella uppgifter från Sametinget.  

Samebyarnas nyttjande av ansökningsområdet har utretts i en översiktlig rennäringsanalys för 
respektive sameby och utgör ett underlag för MKB:n, se bilagorna 12 och 13. I 
rennäringsanalyserna beskrivs hur Ängeså och Gällivare samebyar nyttjar ansökningsområdet och 
det närmast angränsande områdena. I rennäringsanalysen beskrivs bland annat särskilt viktiga 
områden, så kallade kärn- och nyckelområden, och anläggningar som används i renskötseln. 
Rennäringsanalysen grundas på uppgifter från samebyarna och har tagits fram i samverkan mellan 
samebyarna och bolaget. 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive sameby och en sammanfattning av den 
information som redovisas i rennäringsanalysen. 

5.7.1 Ängeså sameby 
Ängeså sameby är en koncessionssameby som har sina åretruntmarker i Överkalix kommun. En 
koncessionssameby bedrivs baserat på ett särskilt tidsbegränsat tillstånd från Länsstyrelsen. 
Ängeså sameby har ca 100 medlemmar som tillsammans har ca 1500 renar i vinterhjorden.  
(Ängeså, 2013). 

Karta i figur 5-5 visar i stort hur samebyn använder marken sett till de fyra årstiderna.  

 
 

 
Figur 5-5: Huvudsaklig  markanvändning för Ängeså sameby över de fyra årstiderna 
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Ängeså sameby har inventerat ansökningsområdet med avseende på kärn- och nyckelområden, 
för årstiderna höst, vinter och vår. Renar kan förekomma inom området under alla årstider men 
det är främst under våren (mars-april) som renar finns inom ansökningsområdet. I anslutning till 
ansökningsområdet finns ett kärnområde (Muggträsk), inom vilket det finns flera nyckelområden 
med bra betesmark i form av både marklav och hänglav i gammal skog. Ängeså sameby beskriver 
att det finns  många bra myrmarker strax öster om ansökningsområdet som renarna brukar beta 
på under sommaren. Ängeså samebys inventering och beskrivning av markanvändning se figur 4-
6 i bilaga 12 Rennäringsanalys överensstämmer i huvudsak med offentligt GIS-material som 
presenteras på Sametingets hemsida. 

5.7.2 Gällivare sameby 
Gällivare sameby är en skogssameby i Norrbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i 
Gällivare kommun och vinterbetesmarker i Gällivare, Överkalix, Jokkmokks, Luleå och Bodens 
kommuner ner till norrlandskusten. Samebyn har ca 110 medlemmar uppdelat på 35 registrerade 
renskötselföretag och har tillstånd av Länsstyrelsen att inneha 7 700 djur i vinterhjorden. 
Renskötselföretagen är uppdelade i fem separata grupper som använder olika delar av samebyns 
marker under olika årstider. En grupp, den så kallade Flakabergsgruppen, bedriver renskötsel 
inom och i närområdet till ansökningsområdet större delen av året. Flakabergsgruppen anger ca 
2000 renar i vinterhjorden, vilket motsvarar ca en fjärdedel av Gällivare samebys totalt tillåtna  
renantal. 

Gällivare samebys fastställda samebygräns går inte in på ansökningsområdet. Gällivare sameby 
använder dock ansökningsområdet baserat på sedvanerätt (enligt inledande möte med Gällivare 
sameby 2012-01-04) 

I bilaga 13 Rennäringsanalys beskrivs den övergripande bilden av hur Gällivare sameby använder 
markerna inom samebyn, se figur 2, 3, 4 och 5 i bilagan. Uppgifterna baseras på kartuppgifter 
från Sametinget och beskriver årstidsland, kalvningsland varav vissa områden är utpekade som 
huvudkalvningsland, trivelsland och strategiska uppsamlingsområden. Kartorna i figur 5-6 
respektive 5-7 nedan redovisar årstidsland samt kalvningsområden. 

  Ä   d   d  d      Ä    
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Figur 5-6: Huvudsaklig  markanvändning för Gällivare sameby över de fyra årstiderna 
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Flyttleder och strategiska anläggningar redovisas också. Ansökningsområdet berör alla redovisade 
årstidsland, delvis trivselland och mindre områden för uppsamling samt ett av samebyns 
huvudkalvningsområden. Under vintern är området utpekat som vinterland men används inte 
som huvudområde för någon vinterbetesgrupp. Däremot är det ett reservbetesområde vilket 
också Flakabergsgruppen beskriver vad gäller deras grupps markanvändning.  

Flakabergsgruppen har under arbetet med framtagandet av rennärngsanalysen beskrivit att 
ansökningsområdet ligger inom ett område som används av Flakabergsgruppen under i princip 
alla årstider. Större delen av ansökningsområdet är av Gällivare sameby utpekat i renbruksplan till 
nyckelområde under vår, sommar och vinter och delar av området under hösten, se Figur 6, 7, 10 
och 11 i bilaga 13 Rennäringsanalys.  

Ansökningsområdet är utpekat till nyckelområde för Flakabergsgruppen på våren på grund av att 
Flakabergsgruppen bedömer att ca 90 % av deras vajor kalvar där. Kalvningen pågår från mitten 
av april till slutet av maj. Ansökningsområdet är under vintern utpekat till nyckelområde för 

Figur 5-7:  Kalvningsland inom Gällivare sameby 
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vinterbete på grund av god tillgång på hänglav som utgör viktigt reservbete vid dåliga 
förhållanden på övriga vinterbetesmarker. Under sommaren är stora delar av ansökningsområdet 
utsett till nyckelområde för sommarbete, då renarna uppehåller sig stor del av tiden inom dessa 
områden. Under hösten beskrivs att Flakabergsgruppens renar uppehåller sig i 
ansökningsområdets ytterkanter, se figur 11 i bilaga 13 Rennäringsanalys.  

Inom ansökningsområdet finns inga flyttleder, men ett flertal förflyttningsstråk som används av 
renarna naturligt och längs vilka det också finns ett flertal anläggningar och start/landningsbanor 
för paramotor som används aktivt i renskötseln, se figur 11 i bilaga 13 Rennäringsanalys.  
Paramotor används vid renskötsel för att driva ihop renar inför samling i hagar och 
kalvmärkning. 

5.8 ÖVRIGA INTRESSEN I OMRÅDET  

5.8.1 Skogs- och jordbruk 
Skogsbruket har en stor betydelse för sysselsättningen i Överkalix kommun och dess produktion 
består till största delen av timmer, massaved och energiskogar. (Överkalix översiktsplan 2007) I 
området kring ansökningsområdet bedrivs aktivt skogsbruk.  

Sveaskog äger och brukar stora delar av skogen inom ansökningsområdet. Företaget vill aktivt 
bidra till att svenska miljömål nås. Därför upplåter Sveaskog skog för utbyggnad av vindkraft. För 
att balansera de olika intressen som kan komma i konflikt vid en vindkraftsetablering (t.ex. 
biologisk mångfald, friluftsliv etc.) har Sveaskog antagit riktlinjer för naturhänsyn vid etablering 
av vindkraft. I ansökningsområdet har Sveaskog avsatt områden med naturvårdskog som inte får 
avverkas, se vidare avsnitt 5.4.2.  

I Överkalix finns ett fåtal aktiva jordbruk kvar med mjölk- och köttproduktion (Överkalix öpl 
2007). Inom det planerade ansökningsområdet finns inga registrerade jordbruk. 

5.8.2 Turism och friluftsliv 
Turismen i Överkalix kommun utgörs framförallt av naturturism. Utvecklingen av turismen anses 
som mycket viktig enligt kommunens översiktsplan (Överkalix översiktsplan 2007).  

I närheten av ansökningsområdet finns ett företag som bland annat bedriver turistverksamhet 
med inriktning på naturupplevelser, samiska kultur och renskötsel. 

Genom ansökningsområdet går en skoterled som Överkalix skoterklubb ansvarar för, se figur 5-
8. Klubben startades 1992 och har över 220 medlemmar. 
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Figur 5-8      Del av Överkalix skoterklubbs skoterledskarta genom ansökningsområdet (lila områdesgräns) 

5.8.3 Jakt och fiske  
Inom ansökningsområdet förekommer jakt, framförallt älgjakt men även småvilts- och fågeljakt. I 
området förekommer även licensjakt på björn.  

Samråd har genomförts med de nio jaktlag som kan komma att bli berörda av den planerade 
vindkraftsparken; Luleå JVK, Långträskmyrans JL, Björkmyrans JL, Törefors JL, Storhedens JL, 
Lombergets JL, Muggbergets JL, Gammelstads JVKL samtTallbergets JL. Protokoll återfinns i 
samrådsredogörelsen, Bilaga 2. 

I Överkalix kommun finns en väletablerad fisketurism vid Ängesån och Kalixälven, som båda är 
välkända laxfiskevatten. Det finns dock inga kända fiskevårdsområden eller lokaler för 
fisketurism inom eller i direkt närhet till ansökningsområdet. Muggträsket, som är en relativt stor 
sjö i närheten av ansökningsområdet, får nyttjas för fritidsfiske. Det kan även förekomma fiske i 
mindre skala i bäckar och åar i närheten av Hällberget. 
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5.9 INFRASTRUKTUR 

5.9.1 Vägnät 
Anslutning till ansökningsområdet från det allmänna vägnätet sker initialt via väg E10 från Töre 
mot Överkalix. Länsväg 770 löper från Överkalix i västlig riktning mot Talljärv. Från väg 770 
ansluter enskilda vägar direkt mot ansökningsområdets södra delar. Från länsväg 777 mot 
Kölmjärv ansluter enskilda vägar ansökningsområdets östra delar och längs länsväg 772 mot 
Tallberg finns anslutande vägar mot området från väster. Norr om den planerade vindkraftparken 
löper länsväg 813 som ansluter till väg E10 ca 40 km norr om Överkalix. 

Huvudvägarna genom ansökningsområdet håller en bra standard, medan en del mindre vägar 
håller lägre standard.  

Befintligt och exempel på planerat vägnät inom ansökningsområdet redovisas i bilaga 3. 

5.9.2 Flygtrafik 
Runt alla flygplatser finns hinderbegränsande områden som begränsar höjden på byggnader och 
är en åtgärd för att trygga flygsäkerheten. Detta medför att det kan bli en viss restriktion kring 
markanvändningen runt flygplatser och att höga byggnader kan behöva hindermarkeringar. I 
Överkalix kommun finns enbart ett nedlagt flygfält, Överkalix/Naisheden. Flygfältet lades ner 
2013. 

5.9.3 Kraftledning 
Regionnätet i närområdet har huvudsakligen spänningen 130 kV och ägs av Vattenfall 
Eldistribution. I den södra delen av ansökningsområdet passerar en 400 kV stamnätsledning 
(UL8 s1-2) i västostlig riktning. Planerad nätanslutning av vindkraftparken redovisas under avsnitt 
4.1.5. 

5.9.4 Radiolänk 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ett radiolänkstråk som passerar i 
ansökningsområdets sydvästra del, se karta bilaga 18. 

5.10 VINDFÖRHÅLLANDEN 

Vindförhållandena vid Hällberget kartläggs sedan mars 2011 genom vindmätningar. Två 100 m 
höga mätmaster uppsatta på två representativa platser inom utbredningsområdet har samlat in 
data om vindhastighet, vindriktning, temperatur och lufttryck på olika höjder över marken. De 
vindmätningar som hittills erhållits visar att medelvindhastigheten varierar mellan 6,4 och 7,5 m/s 
på en höjd av 100 m över marken. Vid tilltänkta navhöjder på ca 140 m varierar vindhastigheten 
mellan 7,2 och 8,3 m/s. Vindmätningar ger också information om vindens turbulens och 
variation i höjdled vilket är viktiga faktorer vid valet av lämpliga vindkraftverk. Sammantaget 
bedöms vindförutsättningarna vara mycket goda för en vindkraftssatsning.  

Vindmätningarna visar även från vilka väderstreck det oftast blåser. De dominerande 
vindriktningarna i området är SSO och N. 

Fram till byggstart kommer ytterligare vindmätningar och analyser att genomföras för att 
fastställa vindhastigheten, vindens energiinnehåll och dess variation över området med större 
noggrannhet, vilket gör att optimala vindkraftsverksmodeller för området samt optimala 
placeringar av vindkraftverken kan väljas.  
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5.11 YT- OCH GRUNDVATTEN 

I och med införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning har svenska vattendrag 
indelats efter huvud- och delavrinningsområden med vattenförekomster som förvaltas via 
vattenmyndigheterna. Det planerade ansökningsområdet gränsar mot 3 
huvudavrinningsområden: Kalixälven, Töreälven samt Vitån, se figur 5-10 nedan. 

 
Figur 5-10  Huvudavrinningsområde, (1) Kalixälven, (2) Töreälven, (3) Vitån 

Kalixälven är en av Sveriges fyra nationalälvar, är 430 km lång och rinner genom 5 kommuner. 
Avrinningsområdet domineras av skog, våtmarker och fjäll. Älven består av 187 sjöar och 470 
vattendrag. 

Töreälven är en utpräglad skogsälv som passerar 4 kommuner. Töreälven har ett betydligt mindre 
avrinningsområde med 4 sjöar och 10 vattendrag.  

Vitån är en utpräglad skogsälv med ett relativt litet avrinningsområde bestående av 4 sjöar och 8 
vattendrag. 

Inga grundvattentäkter finns inom eller i närheten av ansökningsområdet. Närmaste 
vattenskyddsområde ligger över 25 km från området.  

5.12 BERG, GRUS OCH MINERAL  

5.12.1 Geologi 
Lina-Arjeplog-Palajagraniter finns över större delen av ansökningsområdet med inslag av 
pegmatit längst i norr. Östra och södra delen av området utgörs framförallt av kvartsit, delvis 
med skiffer- och vulkanitinlagringar samt med ett stråk av gnejser, i huvudsak av sedimentärt 
ursprung. Det finns hällar och lokala block spridda över hela området. 
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Ansökningsområdet domineras av moränjordar med inslag av torv och isälvssediment. Den 
mellersta delen kring Hällberget och Slättberget har i allmänhet tunnare jordtäcken och här finns 
ett stort antal ytor med kalt berg på höjderna, vilket också gäller för den allra nordligaste delen av 
ansökningsområdet. I den mellersta delen förekommer även ytor med vittrat berg, så kallat 
rösberg. 

5.12.2 Täktverksamhet 
Närmaste bergtäkt finns ca 20 km från ansökningsområdet. Inom en radie av tre mil från 
ansökningsområdet finns ytterligare nio berg- och grustäkter. 

6 KONSEKVENSER AV PLANERAD VERKSAMHET 
Nedan redovisas den bedömda påverkan som den planerade vindkraftsparken kan komma att ge 
upphov till. 

6.1 METODIK 

Detta avsnitt är indelat efter olika typer av aspekter som kan komma att påverkas av en 
vindkraftsetablering vid Hällberget. För varje avsnitt beskrivs verksamhetens påverkan, 
föreslagna åtgärder samt en samlad bedömning enligt en femgradig skala, från stora konsekvenser 
till positiva konsekvenser, se figur 6-1 nedan. 

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Figur 6-1 Konsekvensbedömning för respektive avsnitt redovisas i en femgradig skala.  

6.2 KONSEKVENSER PÅ LANDSKAPSBILDEN 

Den utbyggnad av vindkraft som sker i landet medför förändringar av landskapet. Även om 
vindkraftverken i sig innebär att en relativt liten del av marken tas i anspråk så blir verken nästan 
alltid framträdande i landskapet och förändrar landskapsbilden. Beroende på verkens placering 
kan upplevelsen av landskapet förändras i olika omfattning. Även om vindkraftverken påverkar 
landskapsbilden i ett större perspektiv, bevaras landskapets värden.  

Olika miljöer är olika känsliga för den påverkan som en vindkraftpark kan medföra. Områden 
som har en ökad tålighet är framförallt områden som redan är påverkade, t.ex. bruksmiljöer eller 
områden som redan har inslag av master, kraftledningar, järnvägar, större vägar, industrier mm. 
Även storskaliga jord- och skogsbruksområden och områden med tät vegetation och starkt 
kuperad terräng har större tålighet. Områden som har en ökad känslighet är småskaliga miljöer 
som t.ex. små jordbruksmiljöer och hagmark samt områden kring större vattendrag med god sikt. 
Miljöer med ålderdomlig karaktär och starka upplevelsevärden har också en ökad känslighet för 
påverkan på landskapsbilden. 

Området vid Hällberget utgörs av ett brukslandskap där både jord- och skogsbruk samt rennäring 
har förekommit under en mycket lång tid. Vindkraftverken skulle därmed addera ytterligare ett 
bruksintresse och skulle i det avseendet inte förändra områdets karaktär utan snarare förstärka 
det. 

Höga objekt kan vara svåra att bestämma höjd på utan kända referenser såsom t.ex. kända 
byggnader, master m.m. Är landskapet småskaligt och innehåller ett flertal kända referenser kan 
verken upplevas som stora och dominerande. I och omkring ansökningsområdet finns få 
referensobjekt. 

 33(60) Hifab AB 



Miljökonsekvensbeskrivning - Hällberget 2014-11-07 
 

Vid placering av verk kommer avverkning av skog att ske på själva uppställningsytan samt på den 
yta som krävs för service och lagring. Avverkning kommer även att ske vid etablering av nya 
vägar, för breddning av befintliga vägar samt ytor för byggnader. 

6.2.1 Fotomontage 
För att i förväg kunna gestalta den påverkan som den planerade parken kan medföra på 
omgivningarna kring Hällberget har fotomontage gjorts med kända miljöer som utgångspunkt, se 
bilaga 14. 

Foton har tagits från olika vädersträck och från de olika byarna runt ansökningsområdet. Även  
besöksområden såsom kulturmiljön kring Rikti-Dockas samt utsikten från Storlappberget har 
utgjort utgångspunkter för fotovyer. Visuell påverkan från vindkraftverken, med exempellayout 
om 150 verk, har sedan illustrerats genom fotomontage i dataprogrammet WindPro.  

Foton har tagits från totalt 8 punkter: Rikti-Dockas, Dockasberg, Tallberg, Talljärv, Tallsjön, 
Kölmjärv, Marsjärv och Storlappberget. 

6.2.2 Verksamhetens påverkan 
Synbarhet från byarna 
Den påverkan som bedöms uppstå på landskapet kommer att uppfattas tydligast från byarna i 
omgivningen. Majoriteten av byarna i området ligger öster och söder om ansökningsområdet, 
vilket gör att de flesta av verken kommer att ses i nord och västlig riktning. 

Efter sammanställande av fotomontage bedöms Talljärv, Tallsjön, Kölmjärv och Marsjärv kunna 
bli påverkade. Även från Storlappberget kommer vindkraftsparken bli synlig, om än på långt 
avstånd. Vid övriga punkter blir påverkan mindre eller kanske obetydlig på grund av topografin i 
området samt omgivande skog. Påverkan vid de olika fotopunkterna har sammanfattats i tabell 
nedan. 
Tabell 6-1 Beskrivning av fotopunkternas läge vid Hällberget 

Fotopunkt Avstånd Beskrivning 

1 - Rikti-Dockas  3 km Rikti-Dockas utgör ett riksintresse för kulturmiljö. Fotomontagen visar att verken 
inte kommer att vara synliga från Rikti-Dockas nybygge.  

2 - Dockasberg  3 km Från Dockasberg bedöms den visuella påverkan på landskapet bli liten då verken till 
stor del döljs av befintlig skog.  

3 - Tallberg   4,5 km Från byn Tallberg blir det ingen visuell påverkan från vindkraftparken då byn ligger 
väl inbäddad i skogslandskapet. Vindkraftverken kommer helt att döljas av befintlig 
skog.  

4 - Talljärv  1,5-2 km Talljärv är en by som ligger sydost om den planerade parken. Mellan parken och byn 
ligger sjön Talljärv. Från Talljärv syns delar av vindkraftsparken. 

5 - Tallsjön  5,5 km Byn Tallsjön ligger öster om vindkraftsparken, på andra sidan sjön Tallsjön. Från byn 
syns stora delar av vindkraftsparken.  

6 - Kölmjärv   4 km Från Kölmjärv kommer vindkraftparken att synas i sydvästlig riktning. 

7 - Marsjärv  5 km Från Marsjärv syns parken i sydvästlig riktning.  

8 - Storlappberget   23 km Från Storlappberget kommer vindkraftparken att synas i horisonten i väst-nordvästlig 
riktning. Avståndet är dock stort. På Storlappberget finns en skidanläggning med 
bl.a. längdåkning året runt samt en backe för utförsåkning och annat friluftsliv. 

 
Synbarhet nattetid 
Vindkraftverken kommer att utformas med hindersbelysning. Verk i vindkraftparkens ytterkanter 
kommer att markeras med högintensivt vitt ljus och övriga verk med rött lågintensivt ljus, se 
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vidare avsnitt 4.1.2. Området kring Hällberget har få konstgjorda ljuskällor. Vindkraftparkens läge 
långt norrut i Sverige innebär att anläggningens synbarhet nattetid är mycket större på vintern än 
på sommaren. 
Besökares upplevelser 
Vindkraftsparken kommer bli synlig från toppen av Storlappbergets skidanläggning, avståndet är 
dock stort, drygt 20 km. Vid vistelse i vindkraftparken är verkens synlighet relativt begränsad, 
förutom i vindkraftverkens absoluta närhet. I de flesta lägen kommer verken att skymmas av 
terrängen och omgivande skog. 

6.2.3 Föreslagna åtgärder 
Vindkraftverken kommer att behandlas med matt ytbehandling vilket gör att rotorbladen inte 
kommer att reflektera solljuset, dessutom kommer verken placeras på ett sådant avstånd från 
boende att störande skuggor inte ska kunna uppstå, se avsnitt 6.14.  

Den exakta placeringen av verk avgörs vid detaljprojektering inför byggfasen. 

6.2.4 Samlad bedömning 
Visuell påverkan går inte att undvika, men genom att använda sig av matta rotorblad kan 
påverkan minskas. 

Området kring Hällberget präglas av stora skogsarealer med dominerande tall- och granskog med 
en mosaik av myrar och kalhyggen. Landskapet är kuperat med högre berg mot älvdalarna i 
nordväst och en flackare terräng söderut mot kustlandet. Ansökningsområdet kommer att ligga i 
ett område där terrängen är kuperad och mestadels skogsbeklädd vilket gör att vindkraftverken 
kommer att synas minde än i ett öppet landskap.  

Ett områdes värden är svåra att bedöma då de både kan vara allmänna och/eller personliga. 
Påverkan på ett allmänt värde kan vara acceptabelt medan det på ett personligt värde inte är det. 
Det finns värden som inte går att mäta som t.ex. hur enskilda personer uppfattar ett område och 
huruvida man är van att landskapet ska se ut på ett visst vis och ser en trygghet och hemkänsla i 
det. Om denna förändring av landskapet ska anses acceptabel eller inte beror till stor del på 
förväntan på landskapet och inställningen till vindkraft. 

En visuell påverkan bedöms kunna uppstå vid byarna Talljärv, Tallsjön, Marsjärv och Kölmjärv. 
Vid dessa byar är den planerade parken visuellt framträdande och även om några verk skulle tas 
bort bedöms inte påverkan minska i någon märkbar omfattning. 

Den samlade bedömningen är att konsekvenserna på landskapsbilden blir måttliga. Ingreppet är 
stort men parken är placerad i ett naturligt kuperat område vilket minskar vindkraftverkens 
dominans i området.  

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Ingreppet är stort, 
parken dominerar 
landskapet och 
kontrasten mot 
omgivande landskap 
är stor. 

Ingreppet är stort. 
Kontrasten mot 
omgivande landskap 
är lokalt stor. Parkens 
dominans över 
omgivande landskap 
är måttlig eller liten. 

Ingreppet är måttligt. 
Parkens ingrepp i 
landskapet innebär 
att kontrasten och 
dominansen mot 
omgivande landskap 
är liten. 

Ingreppet är litet. 
Parken samverkar 
med lanskapet eller 
kontrasten mot 
omgivande landskap 
är liten. 

Anläggningen innebär 
att landskapsbilden 
tillförs positiva 
aspekter. 

 35(60) Hifab AB 



Miljökonsekvensbeskrivning - Hällberget 2014-11-07 
 

6.3 KONSEKVENSER FÖR RIKSINTRESSEN 
Riksintresse för vindbruk 
De båda riksintressena för vindbruk, Slättberget-Hällberget samt Vitberget-Smedgeberget, som 
ligger inom ansökningsområdet kommer att kunna nyttjas för vindkraft. I exempellayouten har 26 
verk kunnat placeras inom riksintresseområdena. 
 
Riksintresse för naturvård och kulturmiljö 
Närmaste riksintresse för naturvård och kulturmiljö ligger vid och omkring Rikti-Dockas. Rikti-
Dockas håller en viktig historia som vittnar om den tid på 1800-talet då bönderna var tvungna att 
söka sig in i skogen för att bryta mark. Rikti-Dockas beskrivs i avsnitt 5.6.2 och verksamhetens 
påverkan beskrivs i avsnitt 6.6. 
Natura 2000 
Under anläggandet och driften av den planerade vindkraftparken kommer verksamheten inte att 
medföra några direkta konsekvenser för närliggande Natura 2000-områden eller naturreservat 
eller för Natura 2000 områden inom ansökningsområdet. 

6.3.1 Verksamhetens påverkan och föreslagna åtgärder 
Befintliga vägar inom ansökningsområdet kommer att nyttjas i stor utsträckning. Nya vägar 
kommer i huvudsak att dras över fast mark. Befintliga vägpassager över vattendrag kommer att 
nyttjas och vid behov förstärkas.  

Nya vägpassager kommer i mycket begränsad omfattning att ske över våtmarker. Utformning 
kommer då att anpassas så att påverkan på hydrologin undviks, t.ex. kan materialavskiljande lager 
av geotextil användas så att vatten kan passera men slamflykt förhindras. Vid vägpassager över 
öppna vattenytor kommer trummor anläggas så att vatten och vattenlevande organismer kan 
passera. 

Dammdämpande åtgärder, t.ex. genom vattenbegjutning, kommer att vidtas i samband med 
byggskedet så att det inte finns risk för indirekt påverkan till följd av damning från vägar och 
uppställningsytor. 

Vedertagna skyddsåtgärder, till exempel anläggande av diken och sedimentationsdammar, 
kommer att vidtas nedströms byggplatser för att fånga upp avrinnande dagvatten och förhindra 
eventuell slamflykt. Vid behov kan även så kallade siltskärmar användas med syfte att fånga upp 
vattenburna partiklar så att avrinnande vatten från arbetsområden inte ger upphov till grumling i 
närliggande vattendrag. 

6.3.2 Samlad bedömning 
Områdena för riksintresse för vindkraft inom ansökningsområdet kommer att kunna nyttjas 
vilket är en positiv konsekvens av verksamheten. 

De naturtyper som utpekats i Natura 2000-området Hällberg är Västlig taiga och Aaparmyrar. 
Den planerade verksamheten kommer inte att direkt påverka naturtypernas bevarandestatus 
eftersom inga markanspråk kommer att ske i Natura 2000-området. Eventuell indirekt påverkan 
till följd av anläggningsarbeten i angränsande marker bedöms inte heller påverka naturtypernas 
bevarandestatus. Anläggningsarbeten pågår under kort tid och åtgärder vidtas vid behov för att 
undvika damning och spridning av partiklar i vatten som kan nå Natura 2000-området.  

De naturtyper och arter som utpekats i Natura 2000-området Muggträsk redovisas i tabell 5-2 i 
avsnitt 5.4.5. Den planerade verksamheten kommer inte att direkt påverka naturtypernas 
bevarandestatus i Natura 2000-området Muggträsk eftersom inga markanspråk kommer att ske i 
området. Den planerade verksamheten bedöms inte heller påverka bevarandestatusen för den 
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skyddade arten lappranunkel. Eventuell indirekt påverkan på Natura 2000-området Muggträsk till 
följd av anläggningsarbeten i angränsande marker bedöms inte påverka bevarandestatus för 
utpekade naturtyper och/eller lappranunkel. Anläggningsarbeten pågår under kort tid och 
åtgärder vidtas vid behov för att undvika damning och spridning av partiklar i vatten som kan nå 
Natura 2000-området.  

De arter som utpekats i Natura 2000-området Torne- och Kalix älvssystem framgår av tabell 5-4 i 
avsnitt 5.4.5. Den planerade verksamheten kommer i mycket begränsad omfattning att ske i 
närheten av källflöden till Kalix älv. De skyddsåtgärder som kommer att vidtas vid arbete i 
närheten av vattendrag beskrivs under avsnitt 6.3.1. ovan. 

Förekomsten av stensimpa bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten, vare sig direkt 
eller indirekt. Förekomsten av utter bedöms inte påverkas eftersom verksamheten inte kommer 
att lokaliseras i anslutning till habitat för denna art och verksamheten bedöms inte heller påverka 
habitaten i fråga. Den planerade verksamheten bedöms inte påverka bevarandestatusen för 
arterna stensimpa och utter, vare sig direkt eller indirekt.  

Påverkan på Natura 2000-områden vid Hällbergets vindkraftspark bedöms sammantaget som 
obetydliga. 

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Betydande påverkan 
på 
riksintressen/Natura 
2000, mer än 10 % av 
skyddad mark tas i 
anspråk. 
 

Begränsad påverkan 
på riksintressen eller 
Natura 2000, <10% av 
skyddad mark tas i 
anspråk.  
 
 

Liten påverkan på 
riksintressen eller 
Natura 2000. 

Marginell eller ingen 
påverkan på värden 
av riksintresse eller 
Natura 2000.  
 
 

Förbättrade 
förutsättningar 
riksintressen och 
Natura 2000-
områden. 

6.4 KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN 

6.4.1 Bedömningsmetoder 
Ett flertal inventeringar och utredningar är utförda för att identifiera skyddsvärda naturområden. 
Dessa inventeringar beskrivs under avsnitt 5.5 Naturmiljö och ligger till grund för bedömningar 
av den planerade vindkraftparkens konsekvenser på områdets naturmiljö. 

6.4.2 Verksamhetens påverkan och föreslagna åtgärder 
För att undvika påverkan på naturmiljön i ansökningsområdet kommer ett flertal åtgärder att 
vidtas, däribland de åtgärder som beskrivs i avsnitt 6.3.1. ovan. 

Inga naturreservat ingår i ansökningsområdet. Skyddsvärda och känsliga naturområden kommer, 
med några få avsteg, att undantas från vindkraftsetablering och vägar. De undantagna områden 
är: 

- Av Skogsstyrelsen och Sveaskog identifierade nyckelbiotoper och naturvårdskog. 

- Områden med naturvärdesklass 1 och 2 enligt naturvärdesinventeringen, bilaga 7. 

- Våtmarker med höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen (VMI) klass 1 och klass 2. 

Åtgärden att undanta värdefulla naturområdena förutsätter att naturvärdena består och inte 
förlorar sitt värde, t.ex. genom avverkningar inom skogsbruket, då i så fall en ny bedömning kan 
behöva göras. 
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De naturområden som kommer att undantas exploatering, s.k. restriktionsområden, framgår av 
karta i bilaga 15. 
 
Några få undantag med intrång i restriktionsområdena ovan bedöms som nödvändiga för att 
kunna optimera nyttjandet av mark- och vindresurserna i ansökningsområdet. 
 

- Bredda och förstärka befintliga vägar som gränsar till eller korsar restriktionsområden 
samt nyttja dem för kabelförläggningen.  
 

- Placera ett fåtal vindkraftverk och nya vägar inom ett avgränsat område med 
naturvärdesklass 2 inom riksintresseområdet för vindkraft på Slättberget-Hällberget, se 
exempellayout i bilaga 16.  

 
- Anlägga ett fåtal vägpassager inom restriktionsområden för att kunna nå vindkraftverk 

inom och i anslutning till riksintresseområdet för vindkraft på Slättberget-Hällberget, se 
exempel på väganslutningar i bilaga 16.  
 

De tre områdena av naturvärdesklass 2 som berörs för vindkraftverk och vägar på Slättberget-
Hällberget är enligt naturvärdesinventeringen, bilaga 7, område 3D, 3E och 3H. Områdena är 
granskogar av natursskogskaraktärer med bl.a. spår av tidigare huggningar som har haft en 
påverkan på naturvärdena. För övriga områden som berörs av nya vägar är de kortare passager av 
våtmarker och naturvärden klass 2 som planeras. 

Det kan inte uteslutas att ytterligare undantag kan behövas för andra vägpassager eller andra 
åtgärder inom restriktionsområden. I så fall ska dessa undantag godkännas av 
tillsynsmyndigheten. 

Samråd om slutliga vägsträckningar inom restriktionsområdena kommer att ske med 
tillsynsmyndigheten.  
 

6.4.3 Samlad bedömning 
Den planerade verksamheten kommer i mycket begränsad omfattning direkt påverka skyddsvärda 
naturvärden. Eventuell indirekt påverkan till följd av anläggningsarbeten i angränsande marker 
bedöms inte heller påverka naturvärdena. Anläggningsarbeten pågår under kort tid och åtgärder 
vidtas vid behov för att undvika damning och spridning av partiklar i vatten.  

Påverkan på naturvärden bedöms sammantaget som obetydliga. 

Då skyddsvärda och känsliga områden, med endast marginella avsteg, kommer att undantas 
vindkraftsetablering bedöms konsekvenserna på naturmiljön bli marginell.  

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Påverkan på 
nationella värden är 
betydande eller 
begränsad, påverkan 
på värden av regionalt 
intresse är betydande. 

Påverkan på värden 
av regionalt intresse 
är begränsad. 

Påverkan på värden 
av lokalt/regionalt 
intresse är liten. 

Påverkan på värden 
av lokalt/regionalt 
intresse är marginell. 

Förbättrade 
förutsättningar för 
naturvärdena. 
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6.5 KONSEKVENSER FÖR FÅGLAR OCH ÖVRIG FAUNA  

6.5.1 Bedömningsmetoder    
Ett flertal inventeringar och utredningar är utförda för att identifiera skyddsvärda naturområden 
med avseende på fåglar och övriga fauna. Dessa inventeringar beskrivs under avsnitt 5.5. 
Naturmiljö och ligger till grund för bedömningar av den planerade vindkraftparkens 
konsekvenser på fåglar och övrig fauna inom ansökningsområdet. 

6.5.2 Verksamhetens påverkan  
Vindkraftverk kan innebära en kollisionsrisk för vissa fågelarter och fladdermusarter som vistas i 
området.  

Större däggdjur kan tänkas undvika ansökningsområdet under byggnadsfasen pga buller och 
andra störningar, men bullret under drift bedöms endast ge små effekter på fauna. 

6.5.3 Föreslagna åtgärder 
För att undvika påverkan på kungsörn har en buffertzon om 2 km till kända bon upprättats inom 
vilka inga vindkraftverk kommer att byggas. Buffertzonens storlek har baserats dels på tidigare 
avvägningar i domslut i vindkraftsärenden, dels på att de örnrörelser som har observerats är 
koncentrerade till området närmast boet. 

Störningen under anläggningsskedet kommer att vara störst när anläggningsytor och vägar byggs. 
Om nya bon av stora rovfåglar eller ugglor påträffas under fortsatt utredningsarbete eller under 
anläggningsarbeten bör hänsyn tas till detta och det ska övervägas om arbetet kan justeras i tid 
eller rum så att störningen minimeras.  

Ytterligare åtgärder som kommer att vidtas är: 
 

- Undvika att avverkningar och anläggningsarbeten pågår i närheten (ca 500 m) av örnbon 
under tiden januari-augusti. Störningen under anläggningsskedet kommer att vara störst 
när anläggningsytor och vägar byggs. Det exakta avståndet bestäms av topografi och 
eventuell avskärmning av skog.  
 

- Utforma vägnätets sträckning så att trafik och aktiviteter under drift- och underhållstiden 
inte riskerar att störa de häckande kungsörnarnas boplats. Ett riktmärke kommer vara att 
hålla ett avstånd av 300-500 m, där avståndet bestäms av topografi och eventuell 
avskärmning av skog.  

 
För att undvika påverkan på häckande fåglar i våtmarksområden har en anpassad buffertzon 
upprättats, inom vilken inga vindkraftverk kommer att byggas. Detta gäller kring de två 
våtmarker som utmärkt sig för att ha större förutsättningar att hysa känsligare våtmarksfåglar eller 
större tätheter av vanligare arter, se karta bilaga 15. 

6.5.4 Samlad bedömning 
Genom upprättande av buffertzoner samt skyddsåtgärder vid byggnation så bedöms de totala 
konsekvenserna på fågel och övrig fauna i ansökningsområdet som små. Någon risk för skyddade 
fågelarter är inte sannolik. 

Fladdermössen i området bedöms inte påverkas av planerad vindkraftsetablering då utbredningen 
av fladdermöss i ansökningsområdet är liten. På längre sikt kommer de större och mindre 
däggdjur som finns i ansökningsområdet inte påverkas av etableringen i någon nämnvärd grad. 
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Konsekvenserna på övrig fauna bedöms som obetydliga. Däggdjur i området kring Hällberget 
kommer på sikt anpassa sig och därför inte påverkas av vindkraftsetableringen. 

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Betydande påverkan 
på starkt hotad art. 

Begränsad påverkan 
på starkt hotad art 
eller betydande 
påverkan på sårbar 
art. 

Marginell påverkan på 
stark hotad art. 
Begränsad påverkan 
på sårbar art eller 
liten påverkan på 
missgynnad art. 

Liten eller ingen 
påverkan på sårbar 
art eller marginell 
påverkan på 
missgynnad art. 

Förbättrade 
förutsättningar för 
rödlistad art. 

6.6 KONSEKVENSER FÖR KULTURMILJÖN  

6.6.1 Bedömningsmetod 
En kulturmiljöinventering är utförd under 2011 av Lennart Klang, Landskapsarkeologerna, se 
bilaga 11. Syftet var att tydliggöra de lämningar som finns inom och i nära anslutning till 
ansökningsområdet för att på så vis kunna undvika en påverkan vid detaljprojekteringen. 

6.6.2 Verksamhetens påverkan 
Det finns ett antal registrerade kulturmiljölämningar, varav en del är samiska lämningar, inom 
ansökningsområdet som kan påverkas direkt eller visuellt. Inom riksintresset för kulturmiljö, 
Rikti-Dockas, förväntas ingen visuell påverkan. Rikti-Dockas, som ligger 3 km från 
ansökningsområdet, är omringat av skog varvid verken skyms.  

Området kring Hällberget har nyttjats areellt och extensivt genom århundraden och skogsbruket 
har satt prägel på landskapet med avverkningar, uppväxande nya skogar och infrastruktur med 
skogsbilvägar. Vindkraft i ett sådant landskap kan sägas lägga till ytterligare en markanvändning 
till det tidigare redan påverkade kulturlandskapet.  

6.6.3 Föreslagna åtgärder 
För att undvika påverkan på kulturmiljön i ansökningsområdet kommer inga vindkraftverk eller 
vägar att placeras vid kända kulturmiljöobjekt, se bilaga 15. Om tidigare okända kulturhistoriska 
lämningar påträffas i samband med grävarbeten kommer arbetet att avbrytas och påträffade fynd 
anmälas till länsstyrelsen.  

6.6.4 Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen av påverkan på kulturmiljö är att konsekvenserna blir obetydliga. Det 
finns goda möjligheter att minimera den fysiska påverkan genom en genomtänkt placering av 
vindkraftverken där kulturvärdesobjektens lokalisering undantas från vindkraftverk. Den visuella 
påverkan på riksintresset Rikti-Dockas bedöms bli obetydlig då verken kommer att skymas av 
skog. 

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Parken påverkar 
kulturmiljöer med 
höga värden så att 
förståelsen för 
sammanhang 
försvåras, strukturer 
och samband bryts 
eller raderas. 

Parken försvårar 
förståelsen av 
sammanhållna 
kulturmiljöer genom 
fragmentering av 
miljön. Strukturer och 
samband försvagas 
och bli mindre tydliga. 

Enstaka objekt 
påverkas, vilka inte är 
betydelsebärande för 
miljöns helhet. 
Helhet, strukturer och 
samband kan 
uppfattas även 
fortsättningsvis.  

Helhet, strukturer och 
samband kan 
uppfattas, samtidigt 
som inga eller enstaka 
objekt riskerar gå 
förlorade.  

Förbättrade 
förutsättningar för 
landskapets värden 
och positiva 
konsekvenser kan 
finnas ut 
kulturmiljösynpunkt. 
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6.7 KONSEKVENSER FÖR RENNÄRINGEN  

6.7.1 Bedömningsmetoder 
Påverkan på rennäringen bedöms utifrån de översiktliga rennäringsanalyser som genomförts i 
samarbete med de två berörda samebyarna, Ängeså och Gällivare. Rennäringsanalyserna 
redovisas i sin helhet i bilaga 12 och 13. 
 

6.7.1 Verksamhetens påverkan 
Inget av de områden som är utpekat till riksintresse för rennäringen berörs direkt av den 
planerade verksamheten.  

Direkt påverkan på rennäringen till följd av vindkraftparken utgörs av det markanspråk och 
fragmentering som vindkraftverken medför i och med anläggande av nya vägar, kraftledning och 
andra fysiska installationer. Indirekt påverkan kan uppstå genom en ökad mänsklig aktivitet och 
närvaro i området, i huvudsak under anläggningstiden. Andra påverkansfaktorer är ljud och 
visuell påverkan av vindkraftverken. 

Nedan beskrivs först åtgärder som bolaget åtar sig att vidta för att minimera påverkan och sedan 
beskrivs mer utförligt de kvarvarande konsekvenser som bedöms uppstå.  

Figur 6-1 nedan finns även presenterat i bilaga 17. 

6.7.2 Föreslagna åtgärder 
 
Åtgärder under planering: 
 

– Avståndet till riksintresseområdet Flakaberg har utökats under planeringen genom att 
områdesavgränsningen i norr har förskjutits drygt 1 km söderut, se figur 6-1 nedan samt 
bilaga 17.  

– Undanta exploatering i områden med särskilt bra bete i gammal skog under vårvintern, 
anges som betesområde vår i figur 6-1, förutsatt att området utgör funktionella betesmarker.  

– Planera verksplaceringar och vägar utifrån att minimera påverkan på utpekade 
renskötselanläggningar, flyttstråk, myrmarker och materialtag se figur 6-1. Hänsyn tas till 
anläggningarnas fortsatta funktion och nya vägar undviks i möjligaste mån att korsa 
flyttstråk. 

– Planera nyttjande av täkter utifrån att så långt som möjligt undvika att ta i anspråk områden 
där betesförutsättningarna är goda eller där störningar från brytning och/eller trafik kan bli 
stora. 

– Förlägga huvuddelen av kraftledningarna mellan vindkraftverken som markkabel istället för 
luftledning. 

– Förse vindkraftverken med avisningssystem för att minimera risken för iskast. 
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Figur 6-1  Planering av vindkraftsetablering utifrån rennäringsintressen  
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Åtgärder under anläggnings- och driftsfas: 
 

– Undvika byggnation mellan den 15 maj och den 30 juni i de områden som är kritiska för 
kalvning om inte annat har överenskommits med samebyarna. 

– Välja tillfartsvägar till området med hänsyn till hur renarna strövar mellan barmarksbetet 
och vinterbetesmark. 

– Ersätta samebyarna med renfoder under anläggningsfas för att kompensera för betesförlust 
samt under driftfas beroende på graden av tillvänjning hos renarna. 

– Bistå samebyrna under anläggnings- och driftfas med temporära och/eller permanenta 
åtgärder, t.ex. flyttning eller uppförande av renskötselanläggningar eller resursförstärkning i 
form av inhyrda renskötare för att möta en ökad arbetsbelastning. 

– Upprätthålla en löpande kommunikation mellan bolaget och samebyarna i syfte att 
informera om varandras planer och minska störningarna för renskötseln. 

– Använda vägbommar för att minska genomfartstrafik i området samt vid behov under drift 
begränsa framkomligheten under kalvningsperioden.  

– Reservbetesområden under vårvintern där det finns gott om hänglav, områden markerade 
som betesområden vår i figur 6-1, kommer att utgöra undantagsområden där inga verk, vägar 
eller andra delar av anläggningen anläggs, förutsatt att området utgör funktionella 
betesmarker.  

– Vid eventuell breddning av befintliga vägar som går i anslutning till områden som anges 
som betesområden vår i figur 6-1, kommer breddning att ske på den sida av vägen som inte är 
utpekad som betesmark där så är möjligt. 

6.7.3 Samlad bedömning 
I den samlade bedömningen av verksamhetens effekter och konsekvenser på rennäringen har 
åtaganden om åtgärder för att minska negativ påverkan, som beskrivs ovan, inarbetats. 
Bedömningen görs för den samlade rennäringen i området, vilken inkluderar båda de berörda 
samebyarnas renskötsel. En fördjupad beskrivning av effekter och konsekvenser för respektive 
sameby finns i bilaga 12 och 13 Rennäringsanalys. 

Utgångspunkten för bedömningen är det berörda markområdets fysiska förutsättningar 
(terrängförhållanden mm), samebyarnas nuvarande markanvändning av markområdet i och kring 
den planerade vindkraftparken samt den påverkan som den planerade vindkraftparken förväntas 
medföra.  

Påverkan på rennäringen utgörs av det markanspråk som anläggningen gör. Den planerade 
vindkraftsetableringen planeras omfatta upp till 150 vindkraftverk och innebär att markområden 
tas i anspråk för vindkraftverk, vägar, transformatorstation och elledningar (troligtvis 
markförlagda inom vindkraftparken) och anslutning via luftledning till det externa elnätet. 
Vindkraftparken innebär också ökad mänsklig aktivitet och närvaro i området företrädesvis under 
anläggningsfasen. För bedömning av kumulativa effekter behöver påverkan från andra 
omkringliggande verksamheter läggas till den påverkan som den planerade parken medför. 
Anläggningsfas 
Etablering av vindkraft innebär förlust av betesmark och kan framför allt under anläggningsfasen 
innebära störd betesro för renar som befinner sig i området eller intilliggande marker. Renarna 
kan förväntas att helt eller delvis undvika vindkraftsområdet och en störningszon på några 
kilometer under anläggningsfasen. Det kan även innebära att konkurrensen om betet ökar och 
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kan påverka renens kondition. Det ökade antalet transporter kan även innebära en olycksrisk för 
renarna. Konskvenserna kan dock begränsas genom val av tillfartsväg. 

Markanspråket kommer att ske inom det som anges som trivselland och även betesområden kan 
komma att beröras. De områden som i figur 6-1 är utpekade som områden för vårvinterbete 
kommer att undantas från väg- och anläggningsarbete. Det kan dock bli aktuellt att bredda 
befintliga vägar som idag går genom dessa betesområden.  

Risken för störning för kalvning är störst under anläggningsfasen på grund av ökad mänsklig 
aktivitet och trafik i området. Kalvningsperioden framställs i forskningen att vara den period då 
renarna är mest känsliga för störning.  Om bolaget undviker att vistas i området under tiden för 
kalvning kan konsekvenserna minskas.  

Det riksintresse för rennäring som ligger närmast ansökningsområdet, Flakaberg är utpekat för 
kalvning och ligger ca 1,5 kilometer från norra delen av vindkraftområdet. Hur 
riksintresseområdet används är oklart. 

Konsekvenserna för samebyarna begränsas genom de åtgärder som är inarbetade när det bland 
annat gäller byggnationer under kalvningstid. Störning under anläggningstiden är tillfällig och 
konsekvenserna under anläggningstiden bedöms därför som små till måttliga. 
Driftsfas 
Den kunskapssammanställning som gjorts i rennäringsanalyserna är inte entydig i hur renar beter 
sig vid vindkraft efter anläggningsfasen. Långsiktigt kan dock en tillvänjning till vindkraftparken 
förväntas. Konsekvenser under anläggningsfasen bedöms vara av tillfällig art och succesivt avta 
under driftfasen. I sämsta fall kvarstår konsekvenser under drifttiden och ställer krav på 
förändrade arbetssätt. Effekterna begränsas genom att bolaget åtar sig att bistå samebyarna under 
driftfas med temporära och/eller permanenta åtgärder, t.ex. flyttning eller uppförande av 
renskötselanläggningar eller resursförstärkning i form av inhyrda renskötare för att möta en ökad 
arbetsbelastning. 

Det finns dock grund för att tro att renarna kan komma att nyttja betet sämre både genom att 
renarna kan ha ett högre tempo genom området genom att hålla ett visst avstånd till vägar. Det 
innebär en risk för att renarnas kondition kan komma att påverkas negativt genom att de kan 
behöva använda mer energi för att undvika störningselement och får då mindre tid för födointag. 
Konsekvensen för renarna mildras genom att bolaget åtar sig att ersätta samebyarna med 
renfoder under anläggningsfas för att kompensera för betesförlust samt under driftfas beroende 
på graden av tillvänjning hos renarna. 

Vad gäller påverkan under kalvningsperioden är det svårt att bedöma om området kommer att 
nyttjas av kalvande vajor eller om vajorna kan komma att undvika området.  
 
Samlad bedömning för respektive sameby 
Inget riksintresse för någon av samebyarna berörs direkt av verksamheten. 

Gällivare sameby 

Konsekvenserna för Gällivare sameby bedöms bli måttliga då det aktuella ansökningsområdet 
utgör ett viktigt område för främst Flakabergsgruppen inom Gällivare sameby då det utgör både 
en del av ett huvudområde för kalvning samt utgör ett område för reservbete under vårvintern 
med god tillgång på hänglav. Med beaktande att det ca 1,5 kilometer nordväst om Hällberget 
ligger ett större område (Flakaberg) som är utpekat som riksintresse för rennäringen med 
beskrivningen att det utgör kalvningsland bedöms det område som utgör Hällbergets 
ansökningsområde dock vara ett av flera kalvningsområden inom kalvningslandet för gruppen. 
Inom Gällivare sameby som helhet finns fler stora områden som är huvudkalvningsområden. 
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Bedömningen är att rennäringens markanvändning kan komma att påverkas och förändras inom 
samebyn, men att rennäring fortsatt kommer att kunna bedrivas inom samebyn vid en 
vindkraftetablering vid Hällberget. Vindkraftetableringen kan få sociala konsekvenser vid en ökad 
konkurrens om markerna i och kring Hällberget.  

Ängeså sameby 

Konsekvenserna för Ängeså sameby bedöms bli små till måttliga då de inte har någon betydande 
del av sin renhjord inom ansökningsområdet under någon del av året utan endast ett fåtal renar. 
Huvudelen av samebyns mest värdefulla nyckelområden för bete under vårvintern undviks och 
skadelindrande åtgärder är inarbetade enligt ovan vilket innebär att konsekvenserna på 
rennäringen blir små till måttlig för Ängeså sameby, både under anläggningsfasen och under 
driften. Påverkan bedöms dock bli olika både vad gäller omfattning och karaktär under 
anläggningsfasen respektive under driften. 

6.7.4 Sammanfattande bedömning för påverkan på rennäring 
 
Med de begränsingar och åtaganden som bolaget gjort för att mildra konsekvenserna bedöms det 
möjligt för vindkraften och renskötseln i båda samebyarna att fortsätta bedrivas trots en viss 
påverkan på renskötseln i och i direkt anslutning till ansökningsområdet. 

I tabellen nedan redovisas de bedömningsgrunder som använts för värdering av konsekvenser för 
rennäringen. Dessa är hämtade från VindRen-projektet.  
 

 
Stora konsekvenser 

 
Måttliga konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Sådan påverkan på något 
av samebyns nyckel- eller 
kärnområden* eller 
viktig flyttled som 
innebär att området eller 
flyttleden förlorar sin 
funktion. 
 
Eller 
 
Sådan påverkan som 
innebär att samebyn inte 
längre kan passera eller 
nyttja för samebyn 
viktiga marker. 
 
Eller 
 
Påverkan bedöms så 
omfattande att den har 
effekt på fundamentala 
delar av samebyns 
årscykel. 

Sådan påverkan på 
något av samebyns 
nyckel- eller 
kärnområde* eller 
viktig flyttled som 
innebär att områdets 
eller flyttledens 
funktion avsevärt 
försämras. 

Eller 

Sådan påverkan som 
innebär att samebyns 
möjligheter att passera 
eller nyttja för samebyn 
viktiga marker avsevärt 
försämras. 

Eller 

Påverkan bedöms 
orsaka betydande 
effekter för någon av 
samebyns 
betesgrupper. 

Påverkan på mindre 
betydelsefulla delar 
av samebyns 
marker. 

Liten påverkan på 
samebyns möjlighet 
att passera och 
nyttja för samebyn 
viktiga marker. 

Obetydlig påverkan 
på samebyns 
möjlighet att passera 
och nyttja marker. 

Förbättrade 
förutsättningar för 
samebyns 
möjligheter att 
passera och nyttja 
marker. 

* enligt renbruksplanens definitioner 
Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter avser långsiktiga effekter och utgör summan av samtliga störningar inom ett 
område. Olika exploateringsintressen kan sammantaget leda till svårigheter för samebyn att 
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bedriva sin näring eftersom rendriften är beroende av flexibilitet vad gäller exempelvis 
betesmarker och flyttleder.  
 
Hur de kumulativa effekterna långsiktigt påverkar rennäringens förutsättningar kan inte fullt ut 
bedömas inom detta enskilda projekt. 

6.8 KONSEKVENSER FÖR FÖRSVARET OCH LUFTFARTEN 

Civil och militär luftfart kan påverkas av höga objekt som master, vindkraftverk, kraftledningar 
m.m. Till luftfartens intressen räknas inte bara området runt flygplatsen utan även den 
luftfartsutrustning som finns ute i terrängen i form av radiostationer för UHF- och VHF-trafik, 
navigeringshjälpmedel av olika slag samt radarstationer. Mellan dessa objekt kan det även finnas 
radiolänkstråk.  

6.8.1 Föreslagna åtgärder 
Inga invändningar mot projektet har framförts från Försvarsmakten eller luftfartens intressen.  
Ett vindkraftverk med en totalhöjd på mer än 150 meter ska markeras med vit färg och de yttre 
verken ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus.  

6.8.2 Samlad bedömning 
Inga flygplatser eller flygfält finns i närheten av ansökningsområdet. 
Konsekvenserna för försvarets och luftfartens intressen bedöms vara obetydliga. 

6.9 HÄNSYN TILL KRAFTLEDNING OCH RADIOLÄNKSTRÅK 

Vid utarbetning av verkslayout har hänsyn tagits till befintlig kraftledning och radiolänkstråk som  
inom ansökningsområdet.  

Ett skyddsavstånd på 250 m har hållits till Svenska Kraftnäts 400 kV ledning som går igenom den 
södra delen av området.  

Samråd har förts med radiolänksinnehavare och rekommendationer på skyddsavstånd har hållits 
till den radiolänk (MSB) som går i den västra delen av ansökningsområdet. 

Karta över buffertzoner för kraftledning och radiolänkstråk redovisas i bilaga 18. 

6.10 KONSEKVENSER PÅ SKOGS- OCH JORDBRUK 

I området kring Hällberget är den dominerande markanvändningen skogsbruk. En vindkraftspark 
kan konkurrera med skogsbruket genom att ta skogsmark i anspråk, dels för själva 
vindkraftverken men även till de vägar som behöver nyanläggas i ansökningsområdet.  

Jordbruk i ansökningsområdet är obefintligt. 

6.10.1 Föreslagna åtgärder 
För att minimera påverkan på skogsbruket kommer befintligt nätverk av skogsbilvägar i 
ansökningsområdet att utnyttjas så långt som möjligt. De nya vägar som anläggs inom området 
kommer även att kunna nyttjas inom skogsbruk vilket kan ses som en positiv konsekvens av den 
planerade verksamheten.  

6.10.2 Samlad bedömning 
Totalt sett bedöms konsekvenserna på skogsbruket bli små. Produktiva skogsområden kommer 
avverkas i samband med parkens etablering men befintligt vägnät kommer nyttjas så långt det är 
möjligt. 
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Stora konsekvenser 
 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Parken tar <50% av 
befintlig produktiv 
skog- och 
jordbruksmark i 
anspråk. 

Parken tar >50 % av 
befintlig, produktiv 
skogs- och 
jordbruksmark i 
anspråk. 

Mindre arealer 
produktiv skogsmark 
eller jordbruksmark 
tas i anspråk.  

Endast enstaka träd 
måste avverkas i 
samband med 
parkens etablering. 

Ingen skog måste 
avverkas i samband 
med parkens 
etablering. 

 

6.11 KONSEKVENSER FÖR FRILUFTSLIV, JAKT OCH TURISM 

Inom ansökningsområdet finns inga särskilt utpekade områden för friluftslivet. Dock används 
området för till exempel, jakt, bärplockning och skoteråkning. Under byggnadsskedet kommer 
tillgängligheten av området för jakt och friluftsliv att vara begränsad. Vilda djur kan under 
byggskedet komma att undvika området vilket kan begränsa jaktmöjligheterna i 
ansökningsområdet.  

Naturupplevelsen kommer att påverkas på vissa platser i terrängen till följd av 
vindkraftsetableringen.  

6.11.1 Föreslagna åtgärder 
I de fall skoterleden blir påverkad av vindkraftsetableringen kommer leden att dras om i samråd 
med Överkalix skoterklubb. 

Naturturismen i området bedöms som mycket begränsad. Hänsyn till renskötselanläggningar och 
kåtor har tagits i utformningen av vindkraftparken. 

Vindkraftsområdet kommer att skyltas med varningstexter för iskast, vilket kan uppstå vintertid 
under särskilda förhållanden, se avsnitt 6.16. 

6.11.2 Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen över konsekvenserna för friluftsliv, jakt och turism vid Hällberget är 
att konsekvenserna blir små. Möjligheten att utöva friluftsliv i form av jakt, skoteråkning och 
bärplockning påverkas marginellt förutom jakten där viss hänsyn måste tas. Naturupplevelsen 
kommer också att förändras.  
 

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Påverkan på 
nationella värden är 
betydande eller 
begränsad, betydande 
påverkan på värden 
av regionalt intresse. 
 
Stor påverkan på de 
naturupplevelser som 
är viktiga i området. 

Påverkan på värden 
av riksintresse är liten 
eller begränsad 
påverkan på värden 
av regionalt intresse. 
 
Begränsad påverkan 
på de 
naturupplevelser som 
är viktiga i området. 

Påverkan på värden 
av lokalt/regionalt 
intresse är liten. 
 
Liten påverkan på de 
naturupplevelser som 
är viktiga i området. 

Påverkan på värden 
av lokalt/regionalt 
intresse är marginell. 
 
Marginell påverkan på 
de naturupplevelser 
som är viktiga i 
området. 

Förbättrade 
förutsättningar för 
friluftslivets intressen. 
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6.12 KONSEKVENSER FÖR LUFT OCH LUFTKVALITET 

Vindkraft producerar ren energi som inte ger upphov till utsläpp eller kräver miljöförstörande 
transporter av bränsle. Påverkan på luft kommer främst att uppstå i samband med transport av 
verken till vindkraftområdet samt under uppbyggnadsfasen via emissioner från lastbilar och 
arbetsmaskiner. Detta kompenseras genom att vindkraften i sig minskar behovet av användning 
av fossila bränslen för energiutvinning vilket i sin tur leder till minskade utsläpp till luft. På sikt 
kommer vindkraftparken vid Hällberget minska det totala utsläppet av ämnen så som koldioxid, 
svaveldioxid och kväveoxider till luft och därmed ha en positiv effekt på luft och luftkvalitet. 

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Stor påverkan på 
luftmiljön som inte 
går att åtgärda. 
 

Begränsad påverkan 
på luftmiljön som går 
att påverka. 
 

Liten påverkan på 
luftmiljön som går att 
åtgärda. 
 

Marginell påverkan på 
luftmiljön. 
 
 

Verksamheten medför 
en förbättring av 
luftmiljön. 

6.13 KLIMAT- OCH MILJÖEFFEKTER 

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som har stora globala miljöfördelar. Den ger inte upphov 
till miljöfarliga utsläpp och den utnyttjar en resurs som är oändlig och gratis.  

En utbyggnad av vindkraft innebär att negativa miljöeffekter från andra energianläggningar kan 
reduceras. Till exempel kan utsläpp av klimatpåverkande gaser från förbränning av fossila 
bränslen minska. Vindkraftsutbyggnaden i Sverige kan även bidra till ett minskat behov av 
elenergi från kärnkraftverk vilket i sin tur leder till ett minskat behov av brytning och 
slutförvaring av radioaktiva ämnen.  

En snabbare utbyggnad av vindkraften i Sverige bidrar till att motverka klimatförändringar. Detta 
är på längre sikt till fördel för den biologiska mångfalden i landet, som lokalt och på kort sikt kan 
behöva stå tillbaka vid en vindkraftsetablering. Klimatförändringar kan påverka arters livsmiljö på 
ett globalt plan medan en vindkraftsetablering påverkar livsmiljöer på ett lokalt plan. Så länge 
vindkraftverkens placering tar hänsyn till syddsvärd natur och livsmiljöer kan en etablering sägas 
värna om dessa på lång sikt. 

Generellt kan sägas att ett vindkraftverk under sin livstid producerar cirka 80 gånger mer energi 
än vad som förbrukas vid tillverkning, uppförande, underhåll och rivning. Under verkets drift 
sker inga utsläpp och inget avfall produceras. Vid en framtida avveckling av anläggningen kan en 
stor del av materialet i vindkraftverket återvinnas.  

Den samlade bedömningen är att vindkraften som förnybar energikälla medför positiva 
konsekvenser för miljö och klimat. 

6.14 KONSEKVENSER GENOM BULLER OCH LJUDUTBREDNING 

Vindkraftverk ger upphov till både ett aerodynamiskt ljud när rotorbladen skär genom vinden 
samt ett mekaniskt ljud från generator, växellåda och transformator.  
Aerodynamiskt ljud 
Det aerodynamiska ljudet kan jämföras med ljudet som uppstår när vinden slår genom 
trädtopparna och är ett svischande, återkommande ljud som uppstår när rotorbladen skär genom 
vinden. Det aerodynamiska ljudets frekvens regleras av rotorhastigheten som i sin tur varierar 
mellan olika verks kapacitet och rotorstorlek. Hur högt ljudet upplevs beror på rotorns 
utformning och vindens hastighet. 
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Mekaniskt ljud 
Moderna verk använder sig av nyare teknik som innebär att det mekaniska ljudet minskar. 

6.14.1 Bedömningsmetod 
Ljud som är oönskat benämns allmänt som buller. Om man kontinuerligt utsätts för buller kan 
ohälsa uppstå med effekter som stress och sjukdom. Den störning som vindkraftverk kan ge 
upphov till på grund av oönskade ljud är subjektiv och den påverkansgrad som kan uppstå 
varierar därför från person till person.  

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för ljud från vindkraftverk. Dessa säger att vid 
bostäder bör den ekvivalenta ljudnivån inte vara högre än 40 dB(A). I friluftsområden och i 
områden med lågt bakgrundsljud bör den inte överstiga 35 dB(A). Om vindkraftverken ger ifrån 
sig så kallade rena toner bör ljudnivån vara 5 dB(A) lägre (Naturvårdsverket, 2012). 

I Tabell 6-2 visas en jämförelsetabell för att få en förståelse för hur högt vissa kända ljud låter.  
Tabell 6-2 Typiska ljudnivåer med jämförelser (Umeå kommun 2010) 

Effekt Jämförbart ljud 

0-15 dB(A) Svagast uppfattbara ljud 

15-20 dB(A) Tyst natur 

20-30 dB(A) Svagt vindbrus 

30-35 dB(A) Bakgrundsnivå i bostadsrum med mekanisk ventilation 

35-40 dB(A) Viskning, svagt vindbrus 

40 dB(A) Det riktvärde som vanligvis tillämpas för buller utomhus för vindkraft 

50-60 dB(A) Medelljudnivå på mycket tyst stadsgata 

60-65 dB(A) Samtal på kort avstånd 

65-75 dB(A) Jetplan på 1000 m höjd 

80-85 dB(A) Storstadsgata, Snälltåg med 100 km/h på 100 m avstånd 

90-95 dB(A) Startande långtradare på 5-10 m avstånd 

110 dB(A) Diskotek 

120-130 dB(A) Smärtgräns 

 

6.14.2 Verksamhetens påverkan 
Det är oundvikligt att ett visst buller uppstår i samband med vindkraftverk. I moderna verk 
placeras ofta transformatorstationen inuti verket vilket gör att det mekaniska ljudet kraftigt 
reduceras.  

Hur det aerodynamiska ljudet sprids i omgivningen beror på en mängd faktorer såsom topografi, 
vegetation, vindriktning, temperatur, luftfuktighet, mm. Vid klart och stilla väder kan verken 
höras mer tydligt och på längre avstånd medan det vid t.ex. dimma och vind maskeras mer. Detta 
beror på den så kallade maskeringseffekten, d.v.s. att ljudet döljs av andra ljud i omgivningen, 
t.ex. en väg eller en industri eller andra helt naturliga ljud så som lövprassel och vindsus. När 
vindhastigheten ökar så ökar även de naturliga ljuden i omgivningen vilket betyder att 
maskeringseffekten ökar.  
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I bilaga 19 redovisas bullerberäkningar och ljudutbredning för en exempellayout på 150 verk. 
Beräkningarna anger ett värsta fall-scenario då ingen hänsyn tagits till dämpning av skog som kan 
absorbera ljudet och beräkningen sker utifrån antagandet att det blåser medvind från samtliga 
vindkraftverk mot respektive bostad samtidigt. Beräkningarna visar att bullernivån inte kommer 
att överskrida satta gränsvärden på 40 dB(A) vid någon bostad eller fritidshus. 

6.14.3 Föreslagna åtgärder 
Verkens slutgiltiga placering kommer att anpassas så att begränsningsvärdet på 40 dB(A) 
innehålls vid samtliga omkringliggande bostäder.  

Gällande begränsningsvärde kommer att hållas. 

6.14.4 Samlad bedömning 
Vindkraftverk ger upphov till mekaniska ljud från exempelvis växellåda men även aerodynamiska 
ljud som uppstår då rotorbladen rör sig i vinden.  

Beräkningarna visar att ljudet från vindkraftverken inte kommer att överstiga 40 dB(A) vid någon 
bostad i närheten. Enligt beräkningarna är därför risken att närboende skulle kunna bli störda 
minimal och konsekvenserna obetydliga. 

Gällande riktvärden för buller kommer att hållas. 
 

Stora konsekvenser 
 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Störningar innebär att 
riktvärden överskrids 
och inte kan åtgärdas. 

Gällande riktvärden 
överskrids men kan 
åtgärdas. 

Boendekvaliteten 
påverkas utan att 
riktvärden överskrids. 

Marginell påverkan på 
boendekvaliteten. 

Förbättrade 
förutsättningar för 
god hälsa och 
boendemiljö. 

6.15 KONSEKVENSER GENOM SKUGGOR OCH REFLEXER 

Då ett vindkraftverk är i drift rör sig rotorbladen så att skuggreflexer kan uppstå. Skuggorna blir 
som störst då solen står lågt, det vill säga när den går upp och ner samt vintertid.  

6.15.1 Bedömningsmetod 
I Sverige finns inga riktvärden för skuggor från vindkraftverk och det finns inte heller några 
studier på den påverkan som kan uppstå för människor. Boverket hänvisar till tyska normer som 
anger att en skuggtid på 8 timmar per år inte bör överstigas. Med detta menas den faktiska 
skuggtiden, det vill säga den skuggtid som faktiskt uppstår och som inte är teoretiskt beräknad 
(astronomiskt maximalt möjliga skuggeffekter) och inte heller den beräknade skuggeffekten 
baserad på väderprognoser och andra förutsättningar (sannolik skuggeffekt). Boverket 
rekommenderar att den astronomiskt maximalt möjliga skuggtiden inte överstiger 30 
skuggtimmar per år. 

6.15.2 Verksamhetens påverkan 
Vindkraftverk kan skapa skuggor och reflexer som kan upplevas som störande. Problemet är som 
störst vid solens upp- och nedgång, under vår och höst. Risken för störning är som störst då 
människor vistas ute invid bostäder, trädgårdar, uteplatser etc. På ett avstånd av 1,5 km från 
verken uppfattas skuggningen bara som en svag ljusförändring och på ca 2-3 km avstånd är de 
normalt sett inte synliga alls (Vindkraftshandboken, 2009). 

Skuggberäkningar har genomförts för en exempellayout på 150 verk för att påvisa den faktiska 
skuggningen som kan uppstå kring den planerade parken, se bilaga 20. Beräkningarna utgår från 
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ett värsta fall där det inte finns någon skog vid bostäderna som kan skymma. Beräkningarna visar 
att Boverkets rekommendationer innehålls vid samtliga omkringliggande bostäder.  

6.15.3 Föreslagna åtgärder 
Verkens slutgiltiga placering kommer att anpassas så att rekommenderade riktvärden för 
acceptabel skuggtid kommer att hållas vid samtliga omkringliggande bostäder och fritidshus.  

Matta blad kommer att användas för att undvika att rotorbladen ska ge upphov till solreflexer. 

6.15.4 Samlad bedömning 
Då inga vindkraftverk kommer placeras så att störande skuggning kan uppstå vid bostäder i 
närområdet är den samlade bedömningen att påverkan av skuggning och reflexer är obetydlig. 
För att minska påverkan för den som vistas i naturen kommer matta rotorblad att användas.  

 
Stora konsekvenser 

 

Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Stor förändring av 
ljusinsläpp och 
livsmiljön vid 
närliggande bostäder.  
 
 

Betydande förändring 
av ljusinsläpp och 
begränsad förändring 
av livsmiljön för 
närboende.  

 Marginell förändring 
av ljusinsläpp för 
närboende. 

Ingen förändring av 
ljusinsläpp för 
närboende. 

Förbättrade 
förutsättningar för 
god hälsa och god 
boendemiljö. 

6.16 HÄLSA OCH SÄKERHET 

Om is bildas på vindkraftverk finns det risk för iskast. Olika tekniker för avisning av 
vindkraftverk beskrivs i avsnitt 4.7. Genom att utrusta vindkraftverken med ett avisningssystem 
går det att snabbt detektera och avlägsna is från rotorbladen, vilket gör att riskerna för iskast 
minskar betydligt.  

Risken att träffas av is från vindkraftverk är mycket liten och begränsad till verkets närhet.  

Ansökningsområdet utgör vissa tider en arbetsplats för renskötare och en oro finns för olyckor i 
samband med arbete inom parken.  

6.16.1 Föreslagna åtgärder 
Vindkraftverken kommer att utrustas med avisningssystem för att minska riskerna för iskast. 
Området närmast vindkraftverken kommer att skyltas med varningstext. 

Vindkraftverkens slutgiltiga placering kommer att anpassas så att risken för iskast längs 
skoterleden minimeras. Vid behov kommer skoterledens sträckning att dras om i samråd med 
Överkalix skoterklubb. Verksamhetsutövaren kommer att samråda med berörda samebyar och 
arbeta fram ett dokument som redogör för risker och skyddsåtgärder avseende iskast. 

6.16.2 Samlad bedömning 
Genom val av modern teknik och ett förebyggande säkerhetsarbete så kan riskerna i samband 
med iskast minimeras. Konsekvenserna för hälsa och säkerhet bedöms som små. 
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6.17 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER  
Markanspråk 
Ett vindkraftverk upptar en yta om ca 50 x 60 m. Förutom detta krävs en breddning av vissa 
vägar samt även till viss del nydragning. Totalt beräknas att ca 72 km ny väg måste dras. Totalt 
beräknas att ca 145 ha av ansökningsområdets totala storlek på ca 8600 ha behöva tas i anspråk. 
Detta motsvarar ca 1,7 % av ansökningsområdet. 
Energi 
Vindkraft är förenligt med begreppet hushållning med naturresurser då energikällan är 
förnyelsebar. Vindkraften kan dock inte lagras på samma vis som vattenkraften kan lagras i 
dammar och det går inte heller att styra var det ska blåsa, när eller hur starkt. Därför behöver 
Sverige även andra energiformer när det inte blåser och i Norrbotten utgör vattenkraften ett 
mycket gott supplement till vindkraften. 
Förbrukning av byggmaterial 
Material för byggnation av vägar och fundament kommer i så stor utsträckning som möjligt 
komma från överblivna massor vid förberedelsearbeten inom ansökningsområdet samt från 
täkter i närområdet. Det kan bli aktuellt med nya täkter för grus och/eller bergmaterial.  
Förbrukning av ämnen, kemikalier m.m. 
Varje vindkraftverks växellåda rymmer ca 500 liter smörjolja, dessutom finns ca 160 liter 
hydraulolja i styrsystemet. Oljorna kommer att bytas enligt anvisningar från leverantör vilket 
normalt sett sker vart femte år. 

6.17.1 Föreslagna åtgärder 
Det markanspråk som kommer att upptas begränsas i den mån det är möjligt. Växtlighet kommer 
att tas bort i anslutning till vägar och uppställningsplatser. Avverkning kommer ske i så liten 
utsträckning som möjligt och vid behov kan återbeskogning ske under driftfasen.  

I den mån det är möjligt kommer verken att fraktas med båt som troligen kommer att angöra 
Luleå hamn. Vidare transport till ansökningsområdet sker med lastbil. 

De kemikalier som kommer att användas kommer att stå i slutna rum. 

6.17.2 Samlad bedömning 
Vindkraft är en förnybar energikälla och stämmer därför väl överens med hushållningen av 
naturresurser med avseende på energi. På ca 6 månader har ett vindkraftverk producerat lika 
mycket energi som använts för tillverkningen av verket. Markanspråken är relativt små i 
förhållande till nyttan med vindkraft. 

Konsekvenserna av nyttjandet av naturresurser är små. 
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6.18 UPPFYLLELSE AV MILJÖMÅLEN 

6.18.1 Nationella miljömål 
I syfte att åstadkomma en ekologisk hållbar samhällsutveckling antog Riksdagen, år 1999 med 
revideringar år 2001 och 2005, 16 miljökvalitetsmål. 

Enligt Miljömålsportalen, samverkansportalen för samtliga aktörer inom miljömålssystemet, ska 
de nationella miljökvalitetsmålen beskriva det tillstånd som ska uppnås för miljön i Sverige inom 
en viss tid. Tidsgränsen för att uppnå 15 av de 16 miljökvalitetsmålen är fastställd till en 
generation, d.v.s. till år 2020. Klimatmålet ska vara uppnått till år 2050. Detta generationsmål 
beskriver vilken samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 
miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås. Huruvida miljökvalitetsmålen ska anses vara möjliga att 
uppnå beror på om det tillstånd eller de förutsättningar som anges i miljökvalitetsmålen kan 
uppnås inom en generation (Miljömålsportalen, Om miljömålen, 2011). 

Sedan 1999 har miljökvalitetsmålen fungerat som riktvärden för miljöarbete i Sverige. 
Riktvärdena anger vilken kvalitet på miljön som är önskvärd. Miljökvalitetsmålen har fungerat 
som gemensamma mål att sträva efter för de som arbetar med miljöfrågor nationellt, regionalt 
och lokalt, vilket skapar möjligheter för spridda men gemensamt riktade genomförandestrategier 
(Regeringskansliet, 2011). 

6.18.2 Regionala och lokal miljömål 
Under 2013 beslutade Länsstyrelsen i Norrbotten att de nationella miljökvalitetsmålen med 
preciseringar och etappmål skulle gälla även för Norrbottens län. Överkalix kommun saknar 
lokala miljömål. 

I Tabell 6-3 nedan redovisas verksamhetens måluppfyllelse efter genomförda åtgärder. 
 
Tabell 6-3  Analys av hur vindkraftanläggningen bidrar till uppfyllelse av de regionala miljömålen. 

Bedömningen är att den planerade vindkraftsparken inte motverkar måluppfyllelse för 
något av miljömålen 

Miljömål Regionala miljömål Måluppfyllelse Analys efter genomförda åtgärder 

1 Begränsad  
klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.  Målet ska 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås. 

Bidrar till  
måluppfyllelse 

I och med att vindkraften minskar behovet av att 
använda fossila bränslen för energiproduktion 
medför anläggningen en minskad 
klimatpåverkan.  

2 Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.  

Bidrar till  
måluppfyllelse 

Vindkraftparken besparar miljön årligen stora 
mängder utsläpp (kvävedioxid, svaveldioxid, 
flyktiga organiska ämnen m.m.). jämfört med om 
samma mängd energi skulle ha producerats ur 
en alternativ, mindre miljövänlig, energiform. 
Samtidigt kan användandet av fossila bränslen 
minska. 

3 Bara naturlig  
försurning 

De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen 
ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, 
vattenledningssystem, arkeologiska föremål och 
hällristningar. 

Bidrar till  
måluppfyllelse 

Anläggningen kommer minska behovet av 
användning av fossila bränslen vilket medför ett 
minskat utsläpp av försurande föreningar såsom 
svaledioxid och kvävedioxid. 
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Miljömål Regionala miljömål Måluppfyllelse Analys efter genomförda åtgärder 

4 Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i 
eller utvunnits av samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Anläggningen kommer medföra minskat utsläpp 
av sådana, giftiga, ämnen som exponeras vid 
annan energiproduktion till exempel kärnkraft.  

5 Skyddande 
ozonskikt 

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger 
skydd mot skadlig UV-strålning. Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte möjligheten 

till miljömåls- uppfyllelse. 

6 Säker 
strålmiljö 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall 
skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre 
miljön.  

Bidrar till 
måluppfyllelse 

En storskalig nationell utbyggnad av vindkraften 
medför ett minskat behov av kärnkraftverk och 
den radioaktiva strålning detta medför.  

7 Ingen 
övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska 
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Anläggningen bidrar till ett minskat behov av 
användning av fossila bränslen för 
energiutvinning. Detta innebär i sin tur ett 
minskat utsläpp av övergödande ämnen så som 
kväveoxider.  

8 Levande sjöar 
och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövården samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt 
som förutsättningarna för friluftsliv värnas.  

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Vindkraftsutbyggnad gör att behovet av 
vattenkraft minskar vilket i sin tur leder till att de 
oreglerade vattendragen kan bevaras och 
därigenom kan även den biologiska mångfaldens 
underlättas. 

9 Grundvatten 
av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Lokalisering och utformning av Hällbergets 
vindkraftspark kommer inte innebära att 
värdefulla grundvattenförekomster tar skada. 

10 Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation 
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. 

Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte möjligheten 
till miljömålsuppfyllelse. 

11 Myllrande 
våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Områden som bör skyddas för dess starka 
bevarandevärden kommer att undvikas vid 
placering av verk. 

12 Levande 
skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. 

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Lokalisering och utformning kan göras så att 
värdefulla skogliga naturmiljöer som kan komma 
i fråga för naturskydd inte tar skada. 

13 Ett rikt 
odlings-  
landskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte möjligheten 
till miljömåls uppfyllelse. 
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Miljömål Regionala miljömål Måluppfyllelse Analys efter genomförda åtgärder 

14 Storslagen 
fjäll-  
miljö 

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad 
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

Ej relevant Vindkraftsutbyggnad påverkar inte möjligheten 
till miljömåls-uppfyllelse. 

15 God bebyggd 
miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 

Bidrar till 
måluppfyllelse 

Lokalisering och utformning av Hällbergets 
vindkraftspark kan göras så att en god 
hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.  

16 Ett rikt djur- 
och växtliv 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas 
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer skall värnas. 
Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.  

Förhindrar inte 
måluppfyllelse 

Lokalisering och utformning kan göras så att 
naturmiljöer och skyddsvärda arter inte tar 
skada.   

6.18.3 Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen är att Hällbergets vindkraftspark kommer bidra till att 8 av de 16 
miljömålen uppfylls. Det finns inget i verksamhetens som direkt motverkar gällande miljömål. I 
takt med att vindkraften byggs ut minskar behovet av användning av fossila bränslen för 
uppvärmning, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid samt andra 
övergödanden och försurande ämnen. Vindkraften bidrar därför till att minska påverkan på bl.a. 
växthuseffekten som är ett av dagens allvarligaste miljöhot. På sikt kan även behovet av kärnkraft 
minska vilket förbättrar förutsättningarna för en säker strålmiljö. Verksamheten anses ha en 
positiv eller neutral påverkan. Nyttan av vindkraftverken anses därför överträffa de negativa 
effekterna.  

6.19 EFTERLEVNAD AV MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med Miljöbalken 1999. 
Dessa normer regleras framför allt i Miljöbalkens 5:e kapitel. Här finns definitioner och 
bestämmelser om hur miljökvalitetsnormer ska uppfyllas samt om åtgärdsprogram m.m. Idag 
finns det miljökvalitetsnormer för: 

• Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)

• Vattenförekomster (SFS 2004:660)

• Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)

• Omgivningsbuller (SFS 2004: 675)

Vindkraftsetableringen vid Hällberget bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer 
överskrids. Etableringen kommer snarare att medföra att påverkan på mark och vatten totalt sett 
kan minska. Med vindkraft istället för kolkondenskraft och andra fossila bränslen för 
energiproduktion kommer belastningen på framförallt luften att minska.  
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6.20 SAMHÄLLSASPEKTER 

6.20.1 Verksamhetens påverkan 
Samhällsaspekterna av en vindkraftspark vid Hällberget kan delas in i två delar, byggnadsskedet 
och driftsskedet. 

Under byggnadsskedet uppkommer vissa samhällsekonomiska kostnader för dispenstransport av 
verken till platsen. Transporter får konsekvenser i form av ökad trafiktäthet för bilister, bussar 
och andra typer av transporter.  

Anläggningsarbetet får dock positiva effekter i form av ökade arbetstillfällen, såväl för 
transporter, uppbyggnad av serviceanläggningar, fundament, vindkraftverk och vägar, 
eldragningar m.m. Även underhåll och plogning av vägar i området kommer behövas. Detta i sin 
tur har indirekta, positiva, konsekvenser på näringsliv, dagligvaruhandel, affärer och restauranger i 
form av ökade möjligheter till konsumtion. Även beläggningen på ortens hotell kan förväntas öka 
till följd av långväga transporter. 

Under driftskedet finns fortfarande behov av arbetskraft i form av drifts- och service-personal till 
vindkraftverken.  

6.20.2 Föreslagna åtgärder 
För att så långt som möjligt gynna Överkalix kommun kommer ansträngningar göras för att i 
möjligaste mån behålla arbetstillfällen på orten. Detta kan bidra till minskad arbetslöshet och 
eventuell inflyttning under byggnadsfasen, vilket i sin tur ger ökade skatteintäkter samtidigt som 
det gynnar näringslivet på orten.  

6.20.3 Samlad bedömning 
En vindkraftspark vid Hällberget innebär en samhällsekonomisk kostnad till följd av ökad 
belastning på vägnätet. Dock kan detta vägas mot ökade arbetstillfällen och en positiv inverkan 
på näringslivet. Den samlade bedömningen är därför att verksamheten på sikt innebär en positiv 
effekt för samhället i stort och lokalt för Överkalix kommun.  

6.21 KONSEKVENSER UNDER BYGGSKEDET OCH AVVECKLING 

Vindkraftparker påverkar miljön under tillverkning, uppförande och avveckling. De störningar 
som kan uppstå under byggnadsskedet är framförallt buller, vibrationer och damning från 
transporter och anläggningsarbete. 

En uppskattning är att det totalt sett kommer krävas ca 34 000 lastbilstransporter för att uppföra 
en park om 150 vindkraftverk vid Hällberget. I detta är såväl transport av vindkraftverk samt 
arbetsfordon för markberedning, fundament, kabelgrävning, konstruktionsmaskiner och kranar 
inräknat.  

Den miljöpåverkan som uppstår vid avveckling av vindkraftverk liknar den som uppstår i 
uppförandefasen, det vill säga buller från transporter och anläggningsarbeten. Det mesta av 
materialet i ett vindkraftverk kan återvinnas och när området inte längre ska nyttjas för vindkraft 
kan platsen återställas. 

6.21.1 Föreslagna åtgärder 
Transporter kommer i den mån det är möjligt att ske med båt för att minska behovet av långa 
lastbilstransporter. Vid risk för besvärande damning kan vägarna vattenbegjutas eller saltas. 

De riktvärden för buller som Naturvårdsverket antagit kommer vara vägledande vid bullrande 
verksamheter. 
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Bergmaterial som uppkommer vid eventuella sprängningar återanvänds om möjligt som 
fyllnadsmaterial vid väggbyggen. Detta minskar transporterna till och från ansökningsområdet. 

Det är idag oklart hur utvinning av ytterligare grus- och bergmaterial kommer att ske. 
Försörjningen kommer antingen tillgodoses via befintliga täkter i närområdet eller kan det bli 
aktuellt att etablera någon ny täkt. I det fall det blir aktuellt med en nyetablering av en täkt 
kommer en sådan att tillståndsprövas i särskild ordning.  

6.21.2 Samlad bedömning 
Konsekvenserna under bygg- och avvecklingsskedet bedöms som små om normala 
försiktighetsmått iakttas.  

Stora konsekvenser Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 

Långvariga( >år) och 
omfattande 
störningar för känsliga 
miljöer. 

Långvariga (>år) och 
måttliga störningar 
eller kordvariga 
(månader) och 
omfattande 
störningar för känsliga 
miljöer. 

Kortvariga (månader) 
och mindre störningar 
för känsliga miljöer. 

Kortvariga (månader) 
och mindre störningar 
för övriga miljöer. 
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7 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
Sammanfattande slutsatser av den planerade verksamhetens konsekvenser har sammanställts i 
tabellform nedan. 

Stora konsekvenser Måttliga 
konsekvenser Små konsekvenser Obetydliga 

konsekvenser 
Positiva 

konsekvenser 

Aspekt Bedömning Kommentar 

Landskapsbild Måttliga konsekvenser Kontrasten mot omgivande landskap 
är lokalt stor, men dominansen mot 
omgivande landskap är måttlig. 

Riksintressen och naturreservat Obetydliga konsekvenser Ingen skyddad mark påverkas. 

Naturmiljö Obetydliga konsekvenser Hänsyns tas till naturvärden vid 
lokalisering av vindkraftverk och 
infrastruktur. 

Fåglar och övrig fauna Obetydliga konsekvekver Hänsysn tas till identifierade 
kungsörnsrevir samt till områden för 
våtmarksfåglar. 

Kulturmiljö Obetydliga konsekvenser Hänsyn tas till kulturobjekt vid 
lokalisering av vindkraftverken. 

Rennäring Måttliga konsekvenser Se motivering avsnitt 6.7.4 

Försvaret och luftfarten Obetydliga konsekvenser Vindkraftverken förses med 
hindersbelysning. 

Skogs- och jordbruk Små konsekvenser Mindre arealer tas i anspråk. 

Friluftsliv Små konsekvenser Liten påverkan på värden av 
lokalt/regionalt intresse. 

Klimat- och miljöeffekter Positiva konsekvenser Vindkraft som förnybar energikälla är 
positivt för klimat och miljö. 

Luft- och luftmiljö Positiva konsekvenser Verksamheten medför en generell 
förbättring av luftmiljön. 

Buller och ljudutbredning Obetydliga konsekvenser Vindkraftparken medför marginell 
påverkan på boendekvaliet avseende 
ljudstörning. 

Skuggor och reflexer Obetydliga konsekvenser Vindkraftparken medför marginell 
påverkan på boendekvalitet 
avseende rörliga skuggor. 

Samhällseffekter Positiva konsekvenser Arbetstillfällen och fönybar energi 
skapas. 

Byggskedet Små konsekvenser Kortvariga mindre störningar under 
byggskedet. 
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