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7 EFFEKTER PÅ OMGIVNING OCH MILJÖ 

Projektet innebär påverkan på natur- och kulturmiljön vid anläggande av vindkraftverken. 
Vindkraftverk i drift innebär även en påverkan på omgivningen i form av bland annat ljud, 
rörliga skuggor samt hinderbelysning. De förändringar som uppstår till följd av verksamheten 
och som kan väntas medföra miljöeffekter och eventuella konsekvenser därav beskrivs nedan 
som konstruktionsarbetets påverkan och driftfasens påverkan. Den miljöpåverkan med 
eventuella konsekvenser som uppstår i samband med en framtida nedmontering kan i stora 
drag likställas med påverkan från konstruktionsarbetet. 

I detta kapitel belyses de effekter som kan förväntas vid en etablering av vindkraftverk inom 
ansökta områden samt vilken hänsyn som vid slutlig placering av verk rekommenderas.  

I kapitel 8.2 Alternativ lokalisering görs motsvarande påverkansbedömning för alternativ 
lokalisering. 

7.1 Ljud 

7.1.1 Etableringsfasen och avvecklingsfasen

Under etableringsfasen uppkommer ljud när fundamenten etableras, från de fordon som 
transporterar vindkraftverken och materialet till fundamenten, av maskinerna som används 
under etableringen av vindkraftverken och fundamenten samt vid förläggning av elkablarna. 
Anläggningen kommer att byggas med bästa tillgängliga och ekonomiskt försvarbara teknik 
med strävan efter att minimera omfattningen av störande buller från byggverksamheten.  

Under avvecklingen uppkommer främst ljud från maskiner och fordon som används vid 
nedmonteringen av vindkraftverken samt av fordonen som transporterar bort vindkraftverken. 

7.1.2 Driftfasen

När vindkraftverken är i drift uppkommer främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då 
bladen skär igenom luften. Detta ljud kan uppfattas som ett svischande. Det aerodynamiska 
ljudet från bladen uppkommer på grund av dess utformning och rotationshastighet och kan 
liknas vid det naturliga vindbruset (23). Detta ljud hörs generellt sett mer vid låga 
vindhastigheter när det naturliga vindbruset har låg nivå, och maskeras ofta helt vid höga 
vindhastigheter.  

Äldre vindkraftverk alstrar även ett mekaniskt ljud men från dagens moderna vindkraftverk är 
detta ljudet försumbart (23). Det uppkommer även ljud från de bilar som används vid service 
av vindkraftverken. 

Riktvärden för ljud från vindkraftverk följer riktlinjerna för industrier nattetid. Riktlinjerna 
anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (24). I tillstånd för 
vindkraftverksamhet föreskrivs i praxis regelmässigt villkor om buller på så sätt att buller från 
vindkraftverken som riktvärde eller numera även begränsningsvärde inte får överstiga 40 
dB(A) vid bostäder.  

Genomförda studier av störning från vindkraftverk visar att 40 dB(A) är ett lämpligt riktvärde 
(25). Vindkraftverken har olika effektkurvor/variabelt varvtal och med detta varierar 
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ljudnivån från vindkraftverken. Vilken leverantör som skall leverera vindkraftverken är inte 
upphandlat ännu. För att förutse ljudpåverkan för närboende görs beräkningar i datamodeller 
beskrivet i kap 2.3. Resultaten från beräkningarna av ljudnivåer under driftfasen sammanfattas 
i stycke 7.1.2.1 och 0. Beräkningarna är utförda utifrån störningskänsliga punkter i området. 
Punkterna baseras på fastighetskartans symboler för byggnader. I byggnadsinventeringen 
(bilaga 3.8) redovisas de faktiska byggnader som ligger innanför, eller i närheten av, de 
markeringar för riktvärde för buller vid bostadshus, 40dB(A), samt riktvärde för påverkan 
från rörlig skugga, 8 timmar/år.  

7.1.2.1 Utformningsexempel 3 

Beräknad ljudutbredning framgår av Figur 40 och Figur 41. Fullständig redovisning finns i 
bilaga 3.2.  

Figur 40. Ljudutbredning för utformningsexempel 3 för delområde Åskälen enligt genomförda beräkningar med 
Naturvårdsverkets modell. 
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Figur 41. Ljudutbredning för utformningsexempel 3 för delområde Österåsen enligt genomförda beräkningar 
med Naturvårdsverkets modell.  

Begränsningsvärdet på 40 dB(A) överskrids inte vid några bostadshus eller fritidshus med 
bostadsstandard i någon del av området. Begränsningsvärdet för ljud kommer att innehållas 
oavsett val av leverantör och/eller vindkraftverkstyp. Efterlevnad kommer att säkerställas 
genom anpassning av antal verk, källjud (mode) eller positioner inom de ansökta områdena. 
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7.1.2.2 Utformningsexempel 4 

Beräknad ljudutbredning framgår av Figur 42 och Figur 43. Fullständig redovisning finns i 
bilaga 3.2.  

Figur 42. Ljudutbredning för utformningsexempel 4 för delområde Åskälen enligt genomförda beräkningar med 
Naturvårdsverkets modell. 
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Figur 43. Ljudutbredning för utformningsexempel 4 för delområde Österåsen enligt genomförda beräkningar 
med Naturvårdsverkets modell. 

Begränsningsvärdet på 40 dB(A) överskrids inte vid några bostadshus eller fritidshus med 
bostadsstandard i någon del av området. Begränsningsvärdet för ljud kommer att innehållas 
oavsett val av leverantör och/eller vindkraftverkstyp. Efterlevnad kommer att säkerställas 
genom anpassning av antal verk, källjud (mode) eller positioner inom de ansökta områdena. 
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7.2 Rörliga skuggor 

7.2.1 Etableringsfasen och avvecklingsfasen

Under etableringsfasen uppstår det inte några rörliga skuggor eftersom dessa först 
uppkommer då verken är etablerade och i drift. 

7.2.2 Driftfasen

Under driftfasen uppkommer det rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från 
vindkraftverk är i varje given punkt beroende av antal soltimmar, närhet till verken, 
solvinkeln, tidpunkt på dagen och i vilket väderstreck verken står. Beräkning av 
exponeringstid för rörlig skugga beskrivs i kapitel 0 Beräkningsmetoder. 

Beräkningar av rörlig skugga redovisas i bilaga 3.3Fel! Hittar inte referenskälla.. Resultaten 
redovisas där enligt nedan och sammanfattning återfinns i stycke 0 och 0. Beräkningarna är 
utförda utifrån störningskänsliga punkter i området. Punkterna baseras på fastighetskartans 
symboler för byggnader. I byggnadsinventeringen (bilaga 3.8) redovisas de faktiska 
byggnader som ligger innanför, eller i närheten av, de markeringar för riktvärde för buller vid 
bostadshus, 40dB(A), samt riktvärde för påverkan från rörlig skugga, 8 timmar/år. 

Huvudresultatet visar antalet timmar per år som ett hus (A, B, C, D osv.) får rörlig skugga 
från vindkraftverken. Vidare visas antalet skuggdagar per år som huset får samt max antal 
skuggtimmar per dag. Resultat ges både för ett ”värsta fall” samt som förväntade värden. 

Den grafiska kalendern visar när ett visst vindkraftverk ger rörlig skugga vid en bostad. 
Tabellen visar med olika färger vilket vindkraftverk som ger den rörliga skuggan och i vilken 
månad samt vilken tid på dygnet. Observera att kalendern visar ”värsta fall”-värden. Vilken 
skugga som faktiskt uppkommer kan inte förutses annat än som medelvärde över hela 
drifttiden.  
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7.2.2.1 Utformningsexempel 3 

Beräkningarna baseras på Vestas V90, 2 MW med 105 m tornhöjd. Beräknad 
skuggutbredning återfinns i Figur 44 och Figur 45. Fullständig redovisning av 
beräkningsresultat finns i bilaga 3.3. Skuggningen bedöms i stort bli likvärdig även för andra 
leverantörer, generatorstorlekar och/eller vindkraftverkstyper än de i beräkningsexemplet 
angivna. 

 
Figur 44. Beräknad skuggutbredning för utformningsexempel 3, delområde Åskälen. 
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Figur 45. Beräknad skuggutbredning för utformningsexempel 3, delområde Österåsen. 

Beräkningarna visar att riktvärdet inte kommer att överskridas för något bostadshus.  
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7.2.2.2 Utformningsexempel 4 

Beräkningarna baseras på Vestas V112, 3 MW med tornhöjd 119 m. Beräknad 
skuggutbredning återfinns i Figur 46 och Figur 47. Fullständig redovisning av 
beräkningsresultat finns i bilaga 3.3. Skuggningen bedöms i stort bli likvärdig även för andra 
leverantörer, generatorstorlekar och/eller vindkraftverkstyper än de i beräkningsexemplet 
angivna. 

 
Figur 46. Beräknad skuggutbredning för utformningsexempel 4, delområde Åskälen.. 
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Figur 47. Beräknad skuggutbredning för utformningsexempel 4, delområde Österåsen. 

 

Beräkningarna visar att riktvärdet inte kommer att överskridas för något bostadshus.  
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7.3 Naturmiljö  

Vid förlag till utformning av vindkraftparken är det viktigt att veta vilka områden som skall 
skyddas för både långsiktig påverkan och kortsiktig. 

Inventerade områden inom delområde Åskälen består i huvudsak av hårt driven 
produktionsskog med begränsade naturvärden. De enskilda objekt med höga och medelhöga 
naturvärden som förekommer utgör tillsammans endast en mycket liten del av områdets totala 
areal. Dessa områden syns markerade i Figur 24 som ”höga naturvärden” och ”medelhöga 
naturvärden” och bör enligt Rutilus ecokonsults rekommendationer åtnjuta en större hänsyn 
än om de var vanligt förekommande. Den sammantagna bilden är att området (Åskälen) hyser 
få och små ytor med höga naturvärden som inte hotas av den tänkta vindkraftsetableringen 
förutsatt att inte vindkraftverk placeras eller vägar byggs i dessa områden.  

Inventerade områden inom delområde Österåsen består av varierande exploaterade ytor 
blandat med myrstråk, mossar och vattendrag. Liksom för delområde Åskälen gäller att 
området i sin helhet är exploaterat av skogsbruket men innehåller ytor med höga och 
medelhöga naturvärden. Rutilus ecokonsult rekommenderar att nämnda områden med 
naturvärden bör åtnjuta en större hänsyn än om de var vanligt förekommande. Ett område som 
bör visas särskild hänsyn är Örån med sitt flöde beläget centralt i det inventerade området. 
Rutilus ecokonsults slutsats för delområde Österåsen är det inte skall vara några problem att 
etablera vindkraft i området, förutsatt att hänsyn tas till de i naturvärdesinventeringen 
utpekade skyddsvärda områdena. 

För hela området gäller att det bör vara möjligt att ta hänsyn till naturvärdesobjekten som i 
naturvärdesinventeringen (bilaga 3.5) utpekats med ”höga naturvärden” samt ”medelhöga 
naturvärden” genom att inte placera enskilda verk, transportvägar eller andra anläggningar 
inom, eller i direkt anslutning till, desamma. Särskild hänsyn bör även tas till områdets 
våtmarker. Målsättningen är även att placering av vindkraftverk samt utförande av 
anläggningsarbeten inom eller i anslutning till dessa områden skall undvikas så långt som 
möjligt samt att alla avvattningsarbeten skall utföras så att hydrologin i områden med 
naturvärden påverkas så lite som möjligt. Om sådan hänsyn tas föreligger ingen konflikt 
mellan vindkraftparkens etablering och områdets naturvärdesobjekt och påverkan på 
naturvärden bedöms sammantaget bli mycket liten.  

I avsnitt 0 och 0 nedan framgår hur framtagna utformningsexempel förhåller sig till områdets 
naturvärdesobjekt. 
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7.3.1 Etableringsfasen och avvecklingsfasen 

Arbetet med konstruktion av vägar, uppställningsplatser och annan infrastruktur av både 
permanent och tillfällig karaktär har att ta hänsyn till den påverkan som kan uppstå under 
anläggningen av parken. Avstånd mellan de vägar som skall anläggas och identifierade 
naturvärden skall vara tillräckligt för att rymma anläggningsfordon, avverkningsbehov vid 
sidan om väg eller yta osv. Skydd av naturvärden kan även säkras med hjälp av val av 
tidpunkt på året för olika anläggningsarbeten. 

Ett vindkraftverk tas bort sedan det har tjänat ut. Marken där fundamentet har etablerats kan 
efter etableringen, om det bedöms vara miljömässigt motiverat, återställas till sitt ursprungliga 
skick eller täckas över.  

Det mesta materialet i vindkraftverk och kablage är återvinningsbart. 

Ovanstående bedömning gäller samtliga utformningsexempel. 

 

7.3.2 Driftfas 

Påverkan på värdefulla naturmiljöer under driftfasen är mycket begränsad eftersom området 
runt omkring vindkraftverk och vägar i stort har samma karaktär som innan etableringen. 
Under driftfasen blir det ingen ytterligare direkt påverkan på naturmiljön. Däremot har 
elproduktion med vindkraft en betydligt lägre miljöstörande effekt än t ex. fossilbaserad 
elproduktion. Ofta beräknas miljövinsterna ut genom att jämföra utsläpp vid elproduktion 
med vindkraft och kolkondenstillverkad el. I den globala energibalansen bidrar vid denna 
jämförelse vindkraftsel till en totalt minskad miljöbelastning.  

Ovanstående bedömning gäller samtliga utformningsexempel. 
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7.3.2.1 Utformningsexempel 3 

Samtliga vindkraftverk är belägna utanför naturvärdesobjekt (Figur 48 och Figur 49). Nya 
tillfartsvägar bör kunna placeras utanför naturvärdesobjekt. För påverkan från exempel på 
vägdragning, se kap. 7.13. 

 
Figur 48. Utformningsexempel 3 i förhållande till naturvärdesobjekt, delområde Åskälen.  



Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark i Jämtlands län. 

 

79  
T10173 Åskälen-Österåsen\Tillstånd\MKB\ 2011-04-05 VN  

 

Figur 49. Utformningsexempel 3 i förhållande till naturvärdesobjekt, delområde Österåsen. 
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7.3.2.2 Utformningsexempel 4 

Samtliga vindkraftverk är belägna utanför naturvärdesobjekt (Figur 50 och Figur 51). Nya 
tillfartsvägar bör kunna placeras utanför naturvärdesobjekt. För påverkan från exempel på 
vägdragning, se kap. 7.13. 

 
Figur 50. Utformningsexempel 4 i förhållande till naturvärdesobjekt, delområde Åskälen. 
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Figur 51. Utformningsexempel 4 i förhållande till naturvärdesobjekt, delområde Österåsen. 

7.4 Fåglar, fladdermöss och övrigt djurliv 

7.4.1 Etableringsfasen och avvecklingsen 

Det kommer att alstras ljud och vibrationer från maskiner och fordon som används vid 
etableringen och avvecklingen av vindkraftverken. Det är därför att förvänta att vissa fåglar, 
fladdermöss och andra djur undviker att vistas i direkt anslutning till etableringsplatsen under 
pågående arbete. Påverkan är lokal och uppstår under en begränsad tid.  

Sammantaget bedöms därför inte etableringsfasen eller avvecklingsfasen innebära någon 
bestående påverkan på fågel- eller fladdermuslivet i området. Någon bestående påverkan på 
övrigt djurliv i området kan ej heller förväntas. 
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7.4.2 Driftfas 

De studier som gjorts visar att det är fåglar och fladdermöss som är de mest känsliga 
djurgrupperna när vindkraftverken är i drift. Av större däggdjur har framförallt påverkan på 
ren studerats, vilket har visat att störningarna är små (25). 

Under drift av vindkraftverk kan påverkan på fågellivet uppstå i form av kollisioner (fåglar 
flyger in i rotor eller torn), störning (fåglar undviker området) och/eller habitatförluster (till 
följd av att mark tas i anspråk). 

Flera studier har visat att fåglar ser och hör bra vilket gör att de normalt undviker 
vindkraftverk genom att flyga över eller runt dem. De allra flesta studier visar på låga eller 
mycket låga kollisionsrisker och med dagens nivå av vindkraft orsakas troligen endast 
försumbara effekter på populationsnivå (26). Störst kollisionsrisk tycks finnas i områden där 
tyngre rovfåglar (i Sverige framförallt kungsörn och havsörn) ofta uppehåller sig (27) och då 
gäller det främst de fåglarna som häckar i området. Detta med anledning av att häckande 
fågelindivider tillbringar flera av årets alla dagar i just sina häckningsområden.  

Anledningen till den ökade kollisionsrisken för just denna typ av fåglar ligger i att de är lite 
mer svårmanövrerade i sin flykt och har svårare att direkt manövrera i sidled när risken för 
kollision oväntat dyker upp mot vad lättare fåglar har. 

De flesta studier drar slutsatsen att landbaserad vindkraft generellt innebär små eller 
försumbara problem för flyttande fåglar (26). Störningskänsligheten hos fåglar är dåligt 
undersökt. I nuläget visar tillgänglig kunskap att vissa fågelarter undviker områden med 
vindkraft, medan andra förefaller opåverkade. Att vissa fågelindivider lämnar området efter 
att vindkraftverken etablerats kan aldrig uteslutas, men under förutsättning att hänsyn tas till 
rödlistade och speciellt känsliga arter kan inte någon betydande påverkan förväntas till följd 
av en enskild vindkraftsetablering. 

Avsevärda arealer är avsatta för skydd av de viktigaste fågellokalerna och därför anses förlust 
av habitat normalt inte vara ett problem utanför skyddade områden (ex. Natura 2000) (26). 

I rapporten från Rutilus ecokonsult sammanfattas bedömningen av eventuell påverkan på 
fåglar i delområde Åskälen enligt följande: ”Fågelfaunan kan ej heller anses störas av 
vindkraftsparken i sådan grad att denna skulle utgöra något hot”. I rapporten konstateras att 
det enligt häckfågelinventeringen förvisso förekommer arter som tas upp på Artdatabankens 
rödlista och som återfinns i EU:s fågeldirektiv, exempelvis orre och tjäder. Från 
Naturvårdsverkets sida finns dock inga rapporter som säger att fågel i skogslandskapet, 
varken småfåglar, skogshöns eller vadare skulle påverkas på ett sådant sätt att det förorsakar 
hinder för vindkraftsetablering i skogslandskapet. Studier via Naturvårdsverket pågår i ämnet 
(”Fåglar och vindkraft i skogsmiljö”).  

För delområde Österåsen gäller att även där har Rutilus ecokonsult observerat fågelarter 
klassade enligt Artdatabankens rödlista och/eller EU:s fågeldirektiv, även triviala arter har 
noterats. Förutom en observation av kungsörn och jorduggla har de flesta observationerna 
gjorts i våtmarksområdena. Det kungsörnspar som observerades i delområde Österåsen kan 
eventuellt vara häckfåglar men under häckfågelinventeringen våren 2010 lyckades man inte 
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säkerställa en eventuell häckningsplats. Hos Kungsörnsgruppen i Jämtlands län finns inga 
uppgifter om häckningar inom området. Rapport se bilaga 3.5. Eftersom etablering av 
vindkraft bedöms kunna innebära risker för vissa rovfåglar, såsom kungsörn, har Rutilus 
ecokonsult på uppdrag av DKAB genomfört ytterligare en kungsörnsinventering under 
februari och mars månad 2011. Resultatet av denna redovisas i kapitel 6 Natura 2000. Enligt 
den kunskap som finns idag kring vindkraft och fåglar i skogslandskapet kan man inte säga att 
vindkraftsetableringen skulle utgöra någon större risk för övrig fågel. 

Biolog Christer Gunnarsson gör utifrån befintliga data bedömningen att ansökta områden vid 
Åskälen-Österåsen ej kan anses ligga i högrisklägen för fladdermöss vad gäller eventuella 
flyttningsstråk etc. Risk för kollisioner med turbiner kan dock förekomma, främst för nordisk 
fladdermus som kan flyga upp till 50 meter och högre. Då redan befintlig infrastruktur (vägar) 
kommer att utnyttjas i stor utsträckning kommer detta inte att belasta landskapet påtagligt. 
Föreslagna områden för vindkraftsetablering anses vara godtagbara. För rapport, se bilaga 3.6. 

Således bedöms påverkan på fåglar, fladdermöss och övrigt djurliv bli mycket liten. 

7.5 Strandskydd 

Mindre skogsbilvägar kan sällan anses försämra strandskyddsområdets värde för friluftsliv 
eller djur och växtlivet. Inom det ansökta området kommer det att bli aktuellt med 
förstärkning av befintliga vägar inom 100 m från vattendrag synliga på Lantmäteriets 
vägkarta. Förstärknings- och dikesåtgärder bedöms medföra en mycket liten påverkan då 
dessa åtgärder blir komplement till de befintliga åtgärder som vidtagits av skogsbruket i 
området. Nya vägar och verkens slutliga positioner kommer att utformas i enlighet med 
Kemaktas hydrologiska utredning (bilaga3.11) och på ett sådant sätt att påverkan på 
strandskyddszonen blir begränsad. 

De åtgärder som krävs bedöms medföra en mycket liten påverkan då de kommer att utgöra ett 
komplement till de befintliga åtgärder som vidtagits av skogsbruket i området. Åtgärderna 
kommer att utföras på ett sådant sätt att påverkan på strandskyddszonen blir begränsad. 

Uppförandet av vindkraftverk, breddning/förstärkning av väg samt nedläggning av kablar, 
bedöms inte hindra eller avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått beträda fritt. Åtgärderna bedöms inte heller försämra livsvillkoren för djur eller 
växtarter. Vägpassagerna strider således inte mot syftet med strandskyddet. 

7.6 Kulturmiljö 

7.6.1 Allmänt 

Arkeologicentrum gör bedömningen att de båda närmast belägna riksintresseområdena för 
kulturmiljö (Trångbodarna-Nästån-Noret samt odlingslandskapet vid Österåsen) ligger 
tillräckligt långt ifrån den planerade vindkraftsetableringen för att inte beröras av densamma, 
annat än visuellt. 

Ur kulturmiljösynpunkt bedömer inte Arkeologicentrum utredda områden i sin helhet som 
varande sårbart för en vindkraftsutbyggnad. Däremot finns på objektsnivå sårbara lämningar 
och lokala miljöer av kulturhistoriskt intresse som behöver beaktas i fortsatt projektering. 
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Arkeologicentrum gör i sin rapport (Bilaga 3.7) nedanstående sammanfattande 
konsekvensbedömning, Figur 52. 

 
Figur 52. Arkeologicentrums sammanfattande bedömning av påverkan på kulturmiljöer, dessas värde och 
kulturmiljökonsekvenser av den planerade vindparken. 

För att reducera kulturmiljöpåverkan på lämningarna föreslår Arkeologicentrum att dessa i 
fortsatt projektering förses med skyddsområden som innebär att deras vetenskapliga och 
pedagogiska värde upprätthålls. I rapporten rekommenderas skyddsområden med omkring 50-
100 meters radie omkring funna lämningar, även avseende lämningar med oklar utsträckning, 
då detta i normalfallet brukar tillgodose det vetenskapliga värdet. 

Följande åtgärd kan ytterligare begränsa påverkan på kulturmiljöer: 

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet omedelbart 
avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen. 
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Hur de framtagna utformningsexemplen förhåller sig till fornlämningarna i området och till 
Arkeologicentrums rekommendationer framgår av kap.7.6.1.1 och 0 nedan. 

7.6.1.1 Utformningsexempel 3 

Vindkraftverkens läge i utformningsexempel 3 i förhållande till fornlämningar i området 
framgår av Figur 53 och Figur 54. 

 
Figur 53. Utformningsexempel 3 i förhållande till fornlämningar, delområde Åskälen. 
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Figur 54. Utformningsexempel 3 i förhållande till fornlämningar, delområde Österåsen. 

Inga vindkraftverk i denna utformning är placerade inom fasta fornlämningar och dess 
buffertzoner men i vissa fall i anslutning till övriga kulturhistoriska lämningar. Förutsatt att 
slutlig utformning görs i enlighet med Arkeologicentrums rekommendationer bedöms 
påverkan på kulturmiljön bli godtagbar. 

Nya tillfartsvägar bör kunna placeras utanför fasta fornlämningar. Om detta inte kan uppfyllas 
skall erforderliga tillstånd erhållas innan arbeten påbörjas. För påverkan från exempel på 
vägdragning, se kap.7.13. 
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7.6.1.2 Utformningsexempel 4 

Vindkraftverkens läge i förhållande till fornlämningar i området framgår av Figur 55 och 
Figur 56. 

 
Figur 55. Utformningsexempel 4 i förhållande till fornlämningar, delområde Åskälen. 
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Figur 56. Utformningsexempel 4 i förhållande till fornlämnningar, delområde Österåsen. 

Inga vindkraftverk i denna utformning är placerade inom fasta fornlämningar. Förutsatt att 
slutlig utformning görs i enlighet med Arkeologicentrums rekommendationer bedöms 
påverkan på kulturmiljön bli godtagbar. 

Nya tillfartsvägar bör kunna placeras utanför både fasta fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar. Om detta inte kan uppfyllas skall erforderliga tillstånd erhållas 
innan arbetena påbörjas. För påverkan från exempel på vägdragning, se avsnitt 7.13. 
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7.7 Rennäring 

7.7.1 Allmänt 

Samebyar i Jämtlands län som har uppförda verk på sina områden har inte märkt några direkta 
störningar enligt en studie som genomfördes med enkäter och intervjuer (28). Den enda 
konkreta kända effekt som uppstått vid de aktuella vindkraftetableringarna är ett visst 
betesbortfall till följd av vägbyggen. Dock befaras att vindkraftverk i kombination med andra 
faktorer som uppkommer vid en etablering sammantaget kommer att ge upphov till 
störningar, främst då byggandet och nyttjandet av vägar. Sannolikt är att det blir omöjligt för 
samebyns renskötare att bedriva en ansvarsfull och kontrollerad renskötsel inom området, 
även om renar i viss mån kan anpassa sig och vilja uppehålla sig inom parkområdet.  

Det är tydligt i den erfarenhet och forskning som finns tillgänglig att mänsklig aktivitet är en 
störning för renar. Drift och underhåll av vindkraftverken innebär en viss mänsklig aktivitet i 
området som kommer att störa renen om den befinner sig i området. 

De direkta konsekvenserna för rennäringen av det samlade intrånget (skogsbruk, jakt, 
infrastruktur och vattenregleringar samt vindkraft) i betesmarkerna är bland annat permanenta 
förluster av betesmarker, fragmentering och barriärer. Andra konsekvenser är ökande 
arbetsåtgång och kostnader för bevakning, samling och transporter. 

7.7.1.1 Jinjevaerie 

De år då området skulle behövas såsom reservbetesland kommer den planerade 
vindkraftparken att orsaka stora konsekvenser för samebyns renskötsel. Påverkan på närmaste 
flyttled väntas bli obetydlig eftersom flyttleden ligger på andra sidan sjöarna och byarna Sikås 
och Gåxsjön. Draget från flyttleden är norröver och draget från det aktuella parkområdet är 
västerut. 

En eventuell utbyggnad innebär också att flexibiliteten minskar för samebyn. Ett alternativt 
scenario på längre sikt är att samebyn behöver använda aktuellt område för vinterbete. 
Anledningen kan vara att konkurrensen av andra markanvändningsintressen och störning ökar 
i sådan omfattning att det blir nödvändigt. Hur stora konsekvenser som ett sådant scenario i 
framtiden kan komma att innebära är svåra att till fullo förutse. Samebyn och DKAB för 
löpande dialog och har för avsikt att lösa sådana problem i framtiden. Ett avtal har träffats 
mellan parterna 2010-10-30 där samarbetet regleras. 

Möjliga åtgärder för att minska negativ påverkan och förstärka positiva konsekvenser är 
följande; fortsatt dialog med samebyn, under byggtiden ska kontaktperson finnas som kan 
informera samebyn om planerade aktiviteter, under driftfasen bör servicearbeten som går att 
planera utföras sommartid för att ej störa renarna i onödan 

7.7.1.2 Jovnevaerie 

De år då området skulle behöva nyttjas i högre grad än vad som sker i dagsläget kommer den 
planerade vindkraftparken att orsaka stora konsekvenser för samebyns renskötsel. Med det 
underlag som finns idag bedöms förutsättningar att långsiktigt kunna bedriva rennäring i ett 
alternativt scenario i utredningsområdet bestå men kan kräva ytterligare arbetsinsatser jämfört 
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med om vindkraftverken inte byggs. I ett sådant scenario bedöms konsekvenserna som små 
till måttliga. Vindkraftparken väntas ej påverkan flyttleden. 

En eventuell utbyggnad innebär även att flexibiliteten minskar för samebyn. I ett alternativt 
scenario på längre sikt kan samebyn komma att behöva använda aktuellt område i större 
utsträckning. Anledningen kan vara att konkurrensen av andra markanvändningsintressen och 
störning ökar i sådan omfattning att det blir nödvändigt. Hur stora konsekvenser i form av 
exempelvis förlust av betesmark och ytterligare fragmentering som ett sådant scenario i 
framtiden kan komma att innebära är svåra att till fullo förutse. Samebyn och DKAB för 
löpande dialog och har för avsikt att lösa sådana problem i framtiden. Ett avtal har träffats 
mellan parterna 2010-10-31 där samarbetet regleras. 

Möjliga åtgärder för att minska negativ påverkan och förstärka positiva konsekvenser är 
följande; fortsatt dialog med samebyn, under byggtiden ska kontaktperson finnas som kan 
informera samebyn om planerade aktiviteter, under driftfasen bör servicearbeten som går att 
planera utföras sommartid för att ej störa renarna i onödan. 

Sammantaget innebär de avtal som har tecknats mellan DKAB och Jinjevaerie samt 
Jovnevaerie sameby att samebyarna åtar sig att tåla de skador som etableringen av 
vindkraftverken eventuellt kan ge upphov till. Exempel på sådana skador är betesförluster, 
ökande arbetsinsatser och problem vid insamling av renar i området. Samebyarna och DKAB 
för en löpande dialog och har för avsikt att lösa sådana problem som kan komma att uppstå i 
framtiden. 

7.8 Landskap 

En förändring i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering av byggnader, inklusive 
vindkraftverk. I drift roterar vindkraftverkens rotorblad vilket gör att verken syns tydligare än 
t.ex. en mast eller en kran.  

Den planerade vindkraftparken kommer sålunda, under sin driftperiod på ca 25 år, att medföra 
en visuell förändring i landskapet. Denna förändring, som uppstår under en begränsad tid, kan 
inte undvikas eftersom vindkraftverk behöver stora öppna eller högt belägna vindrika ytor. 

Hur mycket av vindkraftsparken som syns betingas av en rad faktorer. Vindkraftverkens 
synlighet bestäms i regel av följande punkter: 

- Vilket avstånd från verken betraktaren befinner sig 
- Vilken höjd vindkraftverken har 
- På vilken höjd betraktaren befinner sig över havet samt på vilken höjd verken är 

etablerade 

Geometri eller regelbundenhet hos en vindkraftgrupp uppfattas av de allra flesta som något 
positivt. Geometrin gör att gruppen upplevs som en sammanhållen enhet. Det skapar också en 
känsla av ordning. Ordningen bidrar i sin tur ofta till att den totala påverkan upplevs som 
mindre än om ordning saknas. Med utgångspunkt tagen i detta är det en vanlig princip att 
placera verken i räta rader eller i raster med jämna avstånd i båda ledder. I skogsmiljö och en 
park i den aktuella storleken har detta dock inte lika stor betydelse eftersom den varierade 
terrängen gör det svårt för ögat att uppfatta geometriska formationer. (29) 
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En långsam rotation upplevs ofta som positivt (25). Eftersom stora, moderna verk roterar 
långsammare är de alltså ofta lättare att acceptera än mindre vindkraftverk av äldre modell. 
Vanligtvis föredrar människor att bo i närheten av färre stora vindkraftverk än många små. De 
flesta föredrar också enhetliga och tydligt avgränsande anläggningar. (29) 

Om människor upplever att vindkraftverket fungerar bra eller dåligt påverkar också den 
estetiska upplevelsen. Därav följer att en del människor blir störda av ett vindkraftverk som 
inte snurrar (29).  

Åsikterna om vindkraft går kraftigt isär, och det kan vara etiska, sociala, ekonomiska eller 
andra faktorer som styr synen på vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden. Även 
förväntningarna på landskapet varierar, något som också påverkar huruvida människor anser 
att vindkraftverk är visuellt störande eller inte. 

Sammantaget har konstaterats att det i mångt och mycket är en subjektiv bedömning hos 
betraktaren som avgör om förändringen av landskapet är positiv eller negativ (25). I 
Vindkraftutredningens slutbetänkande (30) uttrycks detta enligt följande:  

”Vi har successivt lärt oss att se t.ex. kyrkor, broar, fyrar och kraftledningar som 
betydelsebärare i landskapet. När vindkraftverken tas i drift skapar aggregaten sin 
funktionella mening i landskapet och man upplever ett sammanhang mellan landskapet, 
människan och vinden. Genom att lyfta fram våra olika värderingar av landskapet i ljuset kan 
vi titta närmare på de konflikter som föreligger. Utifrån dessa konflikter måste vi sedan ta 
ställning till vilka intressen som skall anses ha tolkningsföreträde då det gäller en hållbar 
utveckling av vårt landskap.” 

7.8.1 Etableringsfasen och avvecklingsfasen 

Under etableringsfasen och avvecklingsfasen uppkommer ingen annan förändring av 
landskapsbilden än den kran som används vid uppförandet och nedmontering av 
vindkraftverken. Förändringen är tillfällig och påverkan är att betrakta som obetydlig. 

7.8.2 Driftfasen 

Resultatet av Bengt Schibbyes analys av landskapsbilden med anledning av planerad 
vindkraftsetablering sammanfattas enligt följande: 

Moderna vindkraftverk är mycket höga och stora, större än det mesta som hittills har byggts 
på landsbygden, dessutom med en dynamisk dimension genom vingarnas rörelser och en 
”nattdimension” genom de blinkande varselljusen/hinderbelysningarna. Påverkan på 
landskapet handlar huvudsakligen om relationen mellan människa och plats och hur 
boende/besökare upplever landskapet. Hur förändringen upplevs är individuellt och påverkas 
av personens relation till platsen, förväntningar på natur- och kulturupplevelser samt 
individens inställning till vindkraft.  

De siktanalyser (även kallade ZVI-analyser) som har tagits fram för den planerade 
etableringen visar en starkt förenklad bild av hur långt verken kommer att synas och hur 
många av dem som kommer att synas. Samtliga utförda ZVI-analyser återfinns i bilaga 3.9. 
ZVI-analyserna tar dock ingen hänsyn till skog och andra skymmande föremål och skall 
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därför endast ses som en grov uppskattning av hur etableringen i verkligheten kan komma att 
se ut. Analyserna visar att verken kommer att vara synliga över ett mycket stort område – hela 
vindparken ligger ju på en höjd omgiven av flackare terräng åt alla håll. I praktiken kommer 
dock inte verken att synas på detta sätt, eftersom skogen skärmar utblickarna i de flesta fall. 

De många stora verken tillför en industriell prägel som inte funnits förr i landskapet. De stora 
verkens rörelse uppfattas av de flesta som lugn, jämfört med äldre typer som roterar snabbare. 
Den lugna rotationen är mindre störande för ögat. 

Från byarna som finns 3-7 km från vindparken varierar påverkan beroende på byns 
exponering. Vindkraft i söderläge stör mer än i andra riktningar. De flesta byarna kommer 
även fortsättningsvis att ha en stor del av sin utsikt fri från vindkraftverk. Bedömningen är 
ändå att förändringen kommer att vara mycket stor, men påverkar väldigt få – och ingen 
boende. 

Det finns en kvalitetsskillnad när ett ”område med vindkraftverk” blir ett ”vindkraftlandskap”. 
Bifogade fotomontage (bilaga 3.4) visar att man i de flesta av de omgivande byarna kommer 
att se ett ”område med vindkraftverk” som man befinner sig utanför. Så länge vindkraftparken 
står på sin höjd, kan det accepteras. Om det sprids ut fler vindparker i alla möjliga riktningar, 
tappar man mycket av områdets ursprungliga kvaliteter – det finns då ingen fri sikt mot 
skogsklädda höjder och fjäll. 

För fullständig rapport, se bilaga 3.9. 

För att vindkraftsetableringen ska medföra en så liten påverkan som möjligt på 
landskapsbilden kommer åtgärder att vidtas. Exempelvis kommer vindkraftverken att ha en 
färg som gör att synbarheten minskar, rotorbladen kommer att vara antireflexbehandlade och 
inga logotyper eller reklam kommer att finnas på vindkraftverkens torn. 
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7.8.3 Fotomontage 

För att åskådliggöra påverkan på landskapsbilden, har visualiseringar i form av fotomontage 
gjorts. I fotomontagen används vindkraftverk av den typ som anges i stycke 0 Utformning för 
respektive utformningsförslag. De fotopunkter i landskapet som använts för fotomontagen 
syns i Figur 57 samt Tabell 7. Fotomontagen återfinns i bilaga 3.4. 

 

 
Figur 57. Fotopunkter från vilka fotomontage har gjorts.  
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Tabell 7. Namn på fotopunkter som har använts till fotomontage. 

Fotopunkt Benämning 

1.0 Raftsjöhöjden 

1.2 Raftsjöhöjden 

2.0 Sikås 

3.0 Inlandsbanan (järnvägskorsning) 

4.0 Granbo 

5.1 Österåsen 

6.0 Storhögen 

7.1 Trekilen 

7.2 Trekilen 

8.0 Norderåsen 

9.0 E45 (Lorås – Fyrås) 

10.0 Håxås 

11.0 Naturreservatet (Öjsjömyrarna?) 

12.0 Häggenås kyrkberget 

  

 

Utifrån fotomontagen kan konstateras att vindkraftparkens synlighet kommer att vara 
begränsad från många platser i det omgivande landskapet eftersom trädskiktet många gånger 
verkar avskärmande. Fotomontagen illustrerar väl hur synligheten i landskapet varierar och 
kan vara svår att förutsäga.  

7.8.3.1 Fotomontage med övriga verk 

I landskapsbildsanalysen (bilaga 3.9) görs även en bedömning av den kumulativa effekt på 
landskapsbilden som skulle kunna uppstå om samtliga vindkraftverk i ytterområdet skulle 
etableras. Effekten sammanfattas enligt följande: Med de vindkraftsetableringar som har 
byggts, är under byggnation eller planeras i området kommer hela förut nämnda höjdparti 
mellan Storsjön och Ströms Vattudal att vara dominerat av vindkraftverk. På långt håll 
kommer det att upplevas som ett och samma område. Detta är en fördel jämfört med om 
verken skulle spridas ut över en större yta – nu behöver man bara vrida huvudet lite för att 
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uppleva höjder och skogssilhuetter utan vindkraftverk. På medellångt håll (5-10 km) är det 
skogsridåer som styr hur mycket som syns av vindkraftverken. På vissa ställen kommer man 
att uppleva en stor, oordnad grupp av verk som kommer att dominera utblickarna när man är 
vänd mot dem. Den samlade effekten av dessa ca 100 verk (Åskälen-Österåsen 
Vindkraftpark) tillsammans med övriga etableringar illustreras i fotomontagen som bifogas i 
bilaga 3.4. 

7.9 Turism och rekreation 

Det rörliga friluftslivet kan definieras som människors möjlighet att besöka ett område till 
fots, med cykel, båt eller med bil för att tälta, bada eller ströva omkring i naturen.  

Några hinder för att vistas i naturen runt omkring vindkraftverken finns inte under driftfasen, 
så den som önskar kan fortsätta nyttja området för friluftsaktiviteter. Vindkraftverken kommer 
dock att vara synliga och hörbara i delar av området, något som kan förväntas påverka 
upplevelsen av att vistas i området.  

Det finns idag inga tecken på att människor som ägnar sig åt friluftsliv undviker områden med 
vindkraftverk, även om en sådan effekt inte kan uteslutas. Det bedöms visserligen som 
sannolikt att upplevelsevärdet vid rekreation i området kan bli påverkat men det bör i 
sammanhanget nämnas att det som för vissa bedöms som negativt, för någon annan kan vara 
positivt. Påverkan är att betrakta som relativt subjektiv och svår att kvantifiera. Denna typ av 
påverkan är gemensam för i stort sett alla vindkraftsetableringar och uppkommer oavsett 
vilken plats man väljer. Det nu aktuella området bedöms inte ha några särskilt värdefulla 
rekreativa värden som riskerar att påverkas. Ur rekreationssynpunkt är framförallt 
bärplockning, skoteråkning och jakt av intresse. Någon negativ påverkan på möjligheten att 
fortsatt använda området till detta förutses inte. Sammanfattningsvis innebär detta att 
upplevelsevärdena i huvudsak är lokala. Det kommer främst att vara de boendes 
upplevelsevärden som påverkas.  

Det finns ett antal undersökningar rörande vindkraftverks påverkan på turism. Från 
undersökningar i England dras slutsatsen att påverkan på turismen är liten. I Argyll and Bute i 
Skottland, som är ett naturskönt område, har mindre än hälften av besökarna i efterhand 
uppgivit att de lagt märke till vindkraftutbyggnaden i området. Av dem som noterat 
utbyggnaden kunde cirka hälften komma ihåg var i området de lagt märke till vindkraften 
(29).  

De studier av mer omfattande slag som utförts i Sverige berör främst etableringar av vindkraft 
till havs eller i fjällområden och är därför knappast omedelbart överförbara.  

Då den nu aktuella platsen inte är av särskild betydelse för turism eller friluftsliv bedöms de 
negativa effekter på turismen som kan tänkas uppkomma bli mycket små.  

För att ha möjlighet att begränsa eventuella konsekvenser för dem som jagar inom området 
kommer en dialog att hållas med berörda jaktlag innan anläggningsarbetet startar. 
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7.10 Utsläpp 

Vindkraft är en miljöneutral energiform som inte för med sig några utsläpp under 
elproduktionen. Vid konstruktions- och underhållsarbete medför arbetsmaskiner och lastbilar 
utsläpp av drivmedel och ev. svetskomponenter. I vindkraftverk med variabelt varvtal 
används släpringskontakter. Dessa förbrukas långsamt genom slitage, varpå de ersätts av nya. 
I många moderna vindkraftverk används släpringar av grafitmaterial. Dammet från 
släpringarna samlas upp genom filter varpå utsläppen blir små. Vissa vindkraftsleverantörer 
använder inte släpringskontakter, utan har istället delar som smörjs. I dessa fall uppkommer 
inget damm. 

Vindkraftverken innehåller maskinolja, vilken skyddas mot läckage genom 
uppsamlingsanordningar i flera nivåer i maskinhuset. I maskinhuset förvaras normalt ingen 
reservolja. 

Vindkraftverken som används kommer att vara av modern modell. Detta innebär omfattande 
uppsamlingsanordningar för maskinolja med effektiva filter och om släpringskontakter finns 
så är dessa av grafitmaterial. Verksamheten innebär inget kontinuerligt utsläpp av 
miljöskadliga ämnen. Ett regelbundet underhåll minimerar risken för att slitage och 
olyckstillbud som skulle kunna medföra utsläpp. 

7.10.1 Utsläppsbesparingar 

Eftersom kolkondensverk för närvarande producerar ”marginalel” i det nordiska elsystemet 
(31) betyder ökad tillförsel av annan elproduktion minskat behov av el från kolkondensverk. 
Detta innebär, för all vindkraftsproducerad el, besparingar i utsläpp av bl.a. växthusgaser, 
försurande samt övergödande ämnen.  

Varje producerad kWh beräknas medföra en utsläppsbesparing på 969 g CO2, 0,442 g NOx 
och 0,72 g SOx (32). Emissionsfaktorerna inkluderar utsläpp från produktion och distribution 
av bränslet (kol respektive naturgas) samt utsläppen vid omvandling till el. Beräkningarna är 
utförda enligt Naturvårdsverket NFS 2006:8, Miljövärdering av el, STEM 2006. 
Underliggande data från IVL 2001. Miljöfaktabok för bränslen - Del 2: Bakgrundsinformation 
och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

En etablering av en vindkraftpark enligt utformningsexempel 3 eller 4 bedöms kunna bespara 
miljön utsläpp enligt nedan.  

Tabell 8. Ungefärliga emissioner ifrån kolkondensanläggningar, [kg] baserat på den årliga elproduktionen från 
en vindkraftpark enligt utformningsexempel 3 eller 4.  

Layout Flyktiga 
kolväten 

CO2 (ton) NOx (kg) SOx (kg) Partiklar 
(kg) 

CH4 (kg) 

3 11 134 513 761  234 347 381 742 141 563 6 001 304 

4 17 020 785 352 358 231 583 543 216 397 9 173 786 

  



Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark i Jämtlands län. 

 

97  
T10173 Åskälen-Österåsen\Tillstånd\MKB\ 2011-04-05 VN  

7.11 Oljor och restprodukter 

Ett vindkraftverks växellåda innehåller mellan ca 300 och ca 500 liter olja, beroende på typ av 
växellåda och typ av vindkraftverk. För en Vestas V90 3 MW är oljemängden ca 500 liter.  
Oljan byts vid behov, vilket betyder vart fjärde till var sjunde år.  

Hydrauliksystemet innehåller ca 285-315 liter hydraulolja. Denna byts också vid behov, vilket 
betyder ca vart fjärde till sjunde år. Servicepersonal från tillverkaren tar med sig uttjänt olja 
vid byte och transporterar detta till ett godkänt företag som arbetar med upparbetning och 
destruering av oljor. Idag finns det vindkraftverk som inte har någon växellåda och omfattas 
således inte av ovanstående beskrivning. 

För det fall läckage inträffar samlas oljan i maskinhuset eller i tornets botten. Risken för 
läckage till mark från vindkraftverket bedöms med nuvarande konstruktion som mycket låg. 

Inga oljeprodukter förvaras i vindkraftverken. Däremot förekommer fettsprutor och liknande 
för smörjning av lagerbanor och dylikt. Dessa förvaras uppe i maskinhuset och någon 
miljöpåverkan till följd av detta bedöms inte uppstå.  

Vid produktion av el genom vindkraft uppstår inga restprodukter. Däremot kan visst 
restmaterial uppstå vid avveckling av vindkraftverk. Vid avslutad verksamhet kan större delen 
av verket återvinnas. Skrotvärdet för denna typ av material varierar med efterfrågan och 
konjunkturen och är idag högt.  

7.12 Transporter 

7.12.1 Etableringsfasen 

Under denna fas uppkommer utsläpp till luft från de maskiner och fordon som används vid 
etableringen. Antal transporter beräknas uppgå till cirka 80-100 transporter per vindkraftverk, 
varav ca 75-90 av dessa är transporter av betong till fundamentet. Det totala antalet 
transporter för etablering av 105 vindkraftverk exklusive vägbyggnation uppskattas till ca 
8 400-10 500 st fördelade på hela byggnationsperioden. I det fall att fundamentsgjutning 
utförs med hjälp av mobil tillverkningsenhet behövs ca 40 transporter till varje fundament, 
vilket innebär att antalet transporter halveras. Med största sannolikhet kommer gjutning med 
mobil tillverkningsenhet att användas. Antalet transporter till följd av övrigt 
anläggningsarbete (nyanläggning av vägar och kranplatser samt förstärkning av vägar) 
bedöms uppgå till ca 10 500 st, även dessa fördelade på hela byggnationsperioden. 

För det fall bergfundament kan anläggas minskar antalet transporter. 

7.12.2 Driftfasen 

Under drifttiden kommer vägarna i området att användas av lättare lastbilar samt personbilar 
vid service och felavhjälpning vilket normalt sker en till fyra gånger per verk och år. För det 
fall större reparationer och felavhjälpning blir aktuellt kommer även andra typer av 
transporter såsom kranar etc. att ske.  

Utsläppen till följd av detta är att betrakta som försumbara. 
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Vindkraftverken bidrar dock inte med några utsläpp till luft och elproduktionen kommer 
således inte påverka klimatet negativt. 

7.12.3 Avvecklingsfasen 

Utsläpp till luft sker från de fordon och maskiner som används under nedmontering och 
bortförsel. Antalet transporter under avvecklingsfasen och utsläpp från dessa kan inte 
uppskattas i nuläget.  

7.13 Anläggningsarbeten 

I detta kapitel beskrivs den generella miljöpåverkan från de anläggningsarbeten som kommer 
att utföras under etableringsfasen. Allmänt gäller att:  

I det fall att besvärande problem med damning uppstår i samband med transporterna på 
vägarna i området kommer vägarna att vattenbegjutas i syfte att binda dammet. 

Kraftigare störningar såsom från bergsprängningar kommer inte att utföras mellan klockan 
19.00 och 07.00. 

Eventuell förvaring av oljor och andra kemikalier inom vindkraftsanläggningen under 
byggskedet kommer att ske på en tät och invallad yta. 

Det kommer att finnas en möjlighet att tillfälligt lägga ned anläggningsarbetet om det är av 
särskild betydelse för samebyn, t.ex. vid en samlad flyttning med renar genom området. 

7.13.1 Vägar och kranplatser 

Anläggning av vägar och kranplatser innebär en lokal påverkan på den aktuella platsen i form 
av schaktning och markarbeten. I största möjliga mån bör förläggning av nya vägar och 
kranplatser ske på ett sådant sätt att områdets kultur- och naturvärden berörs så lite som 
möjligt för att påverkan i sin tur ska bli så liten som möjligt. Den hydrologiska rapporten 
(bilaga 3.11) kommer att ligga till grund för fortsatt projektering av vägar och kranplatser.  

7.13.2 Fundament 

Den huvudsakliga miljöeffekten av etableringen av fundamenten utgörs av ingreppet vid 
själva etableringen. Schaktning, markarbeten, trädfällning och bortledning av vatten kommer 
att påverka den aktuella platsen lokalt. Den hydrologiska rapporten (bilaga 3.11) kommer att 
ligga till grund för fortsatt projektering av vindkraftverkens fundament. 

7.13.3 Ledningsdragning 

Ledningsdragningen inom vindkraftparken går generellt längs med befintliga vägar samt 
längs med de nya planerade tillfartsvägarna fram till verken vilket begränsar ingreppen. 
Kablarna som används vid ledningsdragningen är normalt trefaskablar vilka ger försumbara 
magnetfält.  

Miljöeffekterna vid ledningsdragning inom parken bedöms sammantaget som små och 
påverkan minimeras eftersom elkablarna i största möjliga mån grävs ner längs med vägarna. 
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Nya vägar och kranplatser bör i största möjliga mån förläggas så att områden med natur- och 
kulturvärden berörs så lite som möjligt.  

7.14 Naturresurser 

Naturens resurser skall nyttjas på ett optimalt sätt och marken skall användas till det den är 
mest lämpad för. I detta kapitel bedöms påverkan på pågående markanvändning. 
Bedömningarna gäller båda utformningsexempel. 

7.14.1 Vindförhållanden 

Vindkraftverken planeras på en högt belägen plats med goda vindförhållanden. 
Vindförhållandena på en sådan plats är generellt mer gynnsamma än i lägre terräng. Platsen 
har en beräknad vindenergitillgång på cirka 2 885 kWh/m2 samt en beräknad medelvind på 
mellan 6,4 - 7,1 m/s på 105 meters höjd över marknivå. 

Området bedöms utifrån detta som lämpligt att nyttja för vindbruk.  

7.14.2 Skogsbruk 

Pågående markanvändning i området är övervägande skogsbruk.  

Som en följd av vindkraftetableringen kommer vägnätet i området att byggas ut vilket bedöms 
vara positivt för skogsbruket då det leder till snabbare och enklare transporter för såväl virke 
som skogsmaskiner.  

Kranplatser kan användas för virkesupplag, vilket bedöms vara gynnsamt för skogsbruket i 
området. 

7.15 Säkerhet 

I detta kapitel beskrivs vindkraftverken ur en säkerhetsaspekt. Beskrivningarna gäller även 
etableringsalternativen i kap. 0. 

Internationell statistik visar att vindbruksrelaterade olyckor eller tillbud nära vindkraftverk där 
allmänheten är involverad är få. De personolyckor som har förekommit har framförallt 
drabbat personer som arbetat med uppförande eller service av vindkraftverk. Allmänheten har 
endast i enstaka fall blivit drabbad. Räddningsverket har till Energimyndigheten lämnat 
statistik för åren 1996-2007, som visar att i princip alla tillbud är arbetsmiljö- eller 
brandrelaterade. DKAB kommer att tillhandahålla utrustning för höghöjdsräddning vid varje 
vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att vara försedda med åskledare samt vara jordade. 

7.15.1 Vindkraftverkets hållbarhet 

Vindkraftverk i kommersiell verksamhet är konstruerade och klassificerade efter de 
förhållanden som råder där de är avsedda att placeras. Parametrar som medelvindstyrka, 
extremvindar under livslängden, turbulensförhållande, temperatur, laster etc. ingår i 
beräkningarna av konstruktionen. Vindkraftverken genomgår därefter tester med avseende på 
ljudalstring, effektkurvor etc. En genomgång av konstruktionen görs med hänseende på 
marginaler utifrån konstruktionens säkerhet och livslängd för respektive vindklass. Det 
typgodkännande som erhålles gäller för en viss typ av i godkännandet namngivna 
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komponenter till typ och leverantör. Certifieringsinstitut kan exempelvis vara Germanisher 
Lloyd., Deutscher Akkrediterungs Rat m.fl. Certifieringen baseras på europeisk och 
internationell standard såsom exempelvis IEC 61400-1 och/eller Germanisher Lloyd ” 
Regulations for the certification of Wind Energy Conversion Systems, 1999”. 

Holländska beräkningar visar att risken att bladdelar lossnar från ett vindkraftverk kan 
uttryckas som att det är 95 procents sannolikhet att 1 av 4000 vindkraftverk (oavsett 
turbinstorlek) tappar någon del under ett års tid (25). Med nuvarande antal vindkraftverk i 
Sverige skulle detta grovt kunna förenklas med att det är 95 procents sannolikhet att det 
inträffar en incident vart fjärde år i Sverige. Utifrån det verkliga antalet olyckor av denna typ 
verkar det faktiska antalet vara färre än så, vilket förklaras av att denna typ av olyckor kan 
förhindras genom regelbundet underhåll. De är alltså möjliga att förebygga varpå 
sannolikheten för en olycka bedöms som mycket låg. Vindkraftanläggningen vid Åskälen-
Österåsen kommer att underställas kontroll och service med fastlagda intervaller i syfte att 
bl.a. begränsa driftstörningar och därmed även risker.  

Vindkraftverken kommer att vara försedda med ett styrsystem som automatiskt stänger av 
dem vid mycket kraftig vind, generellt ca 25 m/s, för att inte utsättas för alltför stora 
påfrestningar. 

Då vindkraftverk i princip alltid byggs på stort avstånd från platser där människor ofta rör sig 
(t.ex. bostäder, fritidshus) bedöms risken att någon person skulle kunna komma till skada till 
följd av en eventuellt nedfallande del som så låg att den är närapå obefintlig. 

7.15.2 Isbildning 

Under särskilda väderförhållanden kan det bildas is på vindkraftverkets torn och blad. 
Förutsättningen för att is ska bildas är att dis och dimma följs av kraftig kyla och att det blir 
vindstilla, vilket i sin tur följs av snabb upptining och vind. Isbildningen sker normalt i skikt 
med några få millimeters tjocklek på en mindre yta. När det sedan börjar blåsa igen och rotorn 
börjar rotera faller isen av.  

Inom ett forskningsprogram har beräkningar utförts som ger ett teoretiskt högsta riskavstånd 
för iskast på 350 m (25), vilket är att betrakta som en mycket grov förenkling (33). Studier av 
iskast från vindkraftverk indikerar att isfragment vanligen hamnar betydligt närmare verket än 
så (ca 80 m i refererad studie), och att fragmenten vanligen är ganska små (34).  

I formel 1 nedan redovisas en förenklad formel för beräkning av maximal kastlängd av is från 
vingarna på ett vindkraftverk (33). 

Formel 1. Maximal kastlängd av is från vingarna. 

 

d = maximal kastlängd i meter 

D = rotordiameter i meter 

H = Navhöjd i meter 
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Enligt formel 1 ovan skulle den maximala kastlängden för ett verk med 105 m navhöjd och 90 
m rotordiameter bli 292,5 m. För ett verk med 119 m navhöjd och 112 m rotordiameter bli 
maximal kastlängd 346,5 m. 

Vindkraftverken kommer inte att inhägnas, utan området är fullt öppet. Skyltar med varning 
för isras och iskast vintertid kommer att sättas upp i området enligt tillsynsmyndighetens 
anvisningar.  

Risk för iskast bedöms vara den enda egentliga säkerhetsrisken för allmänhet som vistas runt 
ett vindkraftverk, och med hänsyn till ovanstående bedöms risken för personskada till följd av 
detta som mycket liten. Bortsett från risken för issläpp vid isbildning finns i övrigt inga hinder 
för att befinna sig under eller i närheten av vindkraftverken. Vindkraftverkens styrsystem 
kommer dessutom att känna av isbildning. Sker isbildning under drift påverkas 
vindkraftverket aerodynamiska egenskaper, vilket gör att övervakningssystemet signalerar en 
avvikelse och vindkraftverket stoppas. 

7.15.3 Hinderbelysning 

För att säkerställa flygsäkerheten finns regler om hur vindkraftverk ska utrustas med 
hinderbelysning. För den nu aktuella etableringen kommer vindkraftverken utrustas med 
hinderbelysning enligt de vid idrifttagandet gällande reglerna.  

I dagsläget anges i föreskrifter och allmänna råd från Transportstyrelsen att vindkraftverk ska 
markeras med vit färg (ej belysning) under dagen samt med antingen blinkande 
medelintensivt rött ljus (upp till 150 meters totalhöjd) eller blinkande högintensivt vitt ljus 
(över 150 meters totalhöjd) under skymning, gryning och mörker. För parker gäller att det är 
vindkraftsområdets yttre avgränsning som skall markeras med stipulerad belysning. Övriga 
verk markeras med lågintensivt fast rött sken. Hindermarkeringens räckvidd styr tätheten på 
markerade vindkraftverk. Det medelintensiva ljusets styrka gör att så gott som varje verk i 
parkens ytterområde får medelintensivt ljus (räckvidd 450 m). Det högintensiva ljusets 
räckvidd är betydligt längre varvid endast en del av parkens alla verk behöver ha blinkande 
högintensivt vitt ljus. Lagstiftningen medger en reducering av intensiteten i ljuset under 
mörker. Transportstyrelsen avgör i varje enskilt fall vilka av vindkraftverken som behöver 
utrustas med vilken typ av belysning.  

För utformningsexempel 3 och 4 för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark bedöms 
hinderbelysningen troligen behöva utformas enligt illustration i Figur 58 respektive Figur 59. 
För animationer av hur hinderbelysningen för utformningsexempel 3 och 4 kan komma att se 
ut, se CD- skiva bifogad till denna MKB. 
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Figur 58. Bedömning av vilken hinderbelysning som krävs för utformningsexempel 3. Rödmarkerade verk 
utrustas med röd blinkande medelintensiv belysning och svartmarkerade med röd fast lågintensiv belysning. 

Bedömningen av val av hindermarkering för utformningsexempel 3 är gjord avseende 105 
verk varav 90 markeras med medelintensiv, blinkande belysning och 15 med fast, lågintensiv 
belysning. 
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Figur 59. Bedömning av vilken hinderbelysning som krävs för utformningsexempel 4. Rödmarkerade verk 
utrustas med vit blinkande högintensiv belysning och svartmarkerade med röd fast lågintensiv belysning. 

Bedömningen av val av hindermarkering för utformningsexempel 4 är gjord avseende 99 verk 
varav 23 markeras med högintensiv, blinkande belysning och 76 med fast, lågintensiv 
belysning. 

Med hänsyn till ovanstående bedöms inte vindkraftsetableringen, oavsett utformning, utgöra 
någon risk för luftfarten. 

Hinderbelysningen gör att vindkraftparken kommer att vara synlig i landskapet även under 
skymning, gryning och mörker. Påverkan består i att närboende och förbipasserande ser 
blinkande lampor. Detta kan upplevas som störande. Ett besök till nyligen uppförda 
vindkraftparker med nu gällande hinderbelysning rekommenderas för att ännu bättre kunna 
bedöma påverkan från hinderbelysningen. Påverkan från hinderbelysningen kan med gällande 
regler och tillgänglig teknik minskas något genom t ex minskad ljusstyrka under mörker (ej 
skymning och gryning).  
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Viktigt att påpeka är att påverkan från hinderbelysningen på omgivningen är, med gällande 
regler, påbjudet vid alla vindkraftsetableringar. Försök pågår dock med radarteknik där 
hinderbelysning enbart tänds då ett flygplan, helikopter el dyl närmar sig. Transportstyrelsen 
utfärdar dispenser för att kunna utrusta parker med denna teknik. Detta alternativ för att 
ytterligare minska påverkan från hinderbelysning är så kallat behovsstyrd ljus- och 
ljudvarningssystem för markering av höga byggnader, såsom exempelvis vindkraftverk. 
DKAB har undersökt möjligheten och inlett diskussioner med en tillverkare av tekniken; 
OCAS (Obstacle Collision Avoidance Systems2) som en möjlig lösning för Åskälen-
Österåsen Vindkraftpark. OCAS är ett detekterings- och varningssystem baserat på 
radarteknik. OCAS lösning tillåter vindkraftverkens hinderbelysning att vara släckt hela tiden, 
så länge inte ett flygplan eller helikopter närmar sig parken. Radarn upptäcker en luftfarkost 
på 5-7 km avstånd och ställs in så att hinderbelysningen tänds på rätt avstånd beroende på 
flyghastigheten. När hinderbelysningen inte längre är nödvändig, slås den av.  

7.15.4 Brand 

Bränder i vindkraftverk förekommer men är mycket ovanliga. Orsaken kan vara bristfälligt 
underhåll eller materialfel. Bränder kan starta i bottenstyrningen eller i komponenter i 
maskinhuset såsom transformator eller annan elektrisk utrustning. Om det skulle göra det så 
sker det vanligen i slutna utrymmen i verket. Risken för att branden ska spridas är därför liten.  

Det har i Sverige inträffat åsknedslag i blad på äldre vindkraftverk utan åskledare, varvid 
bladet kluvits och ramlat ner. Detta undviks idag genom att åskledare byggs in i bladen. 
Moderna större vindkraftverk har alltid åskledare i bladen. 

Det förekommer ingen aktuell officiell statistik avseende bränder i vindkraftverk. I 
tillgänglighetsstatistik över 270 vindkraftverk under perioden 1989 – 1997 har endast ett fall 
av brand rapporterats, vilket motsvarar en brandfrekvens på 4,6 10-4 per år (36). Utifrån den 
låga frekvensen av brandtillbud samt att konsekvenserna av en brand i ett vindkraftverk är 
relativt små görs bedömningen att risken för spridning är försumbar. Vindkraftverkens 
styrsystem omfattar dessutom övervakning så att vindkraftverken stannar vid för hög 
temperatur, något som minskar de risker som annars kan uppstå till följd av en brand. 

  

                                                 
2 http://www.ocasinc.com/20110214 
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8 ETABLERINGSALTERNATIV 

8.1 Lokaliseringsutredning 

8.1.1 Möjliga utformningar av vindkraftparken 

Inom de områden som anges i tillståndsansökan har DKAB bedömt att det finns möjlighet att 
uppföra upp till 105 vindkraftverk. Att redovisa alla möjliga alternativ låter sig svårligen göra 
rent praktiskt. Av denna anledning detaljredovisas inte fler alternativa utformningar än de två 
exemplen på möjliga utformningar som återfinns i stycke 0.  

8.1.2 Möjliga lokaliseringar 

DKAB har innan projektets start genomfört utredningar för att finna områden lämpliga för 
vindkraft. Intressanta områden karakteriseras av bedömt goda vindförhållanden, få 
motstående intressen och möjlighet att få tillgång till marken. DKAB har t ex uteslutit 
områden som är skyddade enligt miljöbalken.  

DKAB har analyserat intressanta platser och därefter identifierat ett stort antal platser där 
utredning av förutsättningarna för vindkraftsprojekt fördjupats. Att redogöra för alla dessa 
låter sig av praktiska skäl inte göras i denna MKB.  

Av dessa två anledningar gjordes först och främst en regional avgränsning. Områden där det 
är känt att andra projektörer redan skrivit avtal om markarrende har uteslutits vid sökandet av 
platser då dessa inte är tillgängliga.  

I kap 8.2 redovisas en alternativ lokalisering som ligger i södra delen av Strömsunds 
kommun, ca 17 km öster om planerat huvudalternativ för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark. 
Denna plats har valts för att den har likvärdiga vindförhållanden, topografi och plats för en så 
stor vindkraftsetablering som huvudalternativet innebär.  

8.2 Alternativ lokalisering 

Utformningen på alternativ lokalisering består av 73 (sjuttiotre) stycken vindkraftverk med en 
totalhöjd av 175 m, placerade i ett område söder och nordost om Görvik i Strömsunds 
kommun. Vindkraftverken föreslås bli placerade enligt karta i Figur 60. 

För den alternativa lokaliseringen har samtliga beräkningar utförts för vindkraftverk av typen 
Vestas V112 med en installerad effekt om 3 MW, navhöjd på 119 m och en rotordiameter på 
112 m. Totalhöjden för vindkraftverken är 175 m. 
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Figur 60. Översiktskarta över den alternativa lokaliseringen. 

Enligt beräkningarna uppgår medelvindhastigheten i området till mellan 6,4 – 7 m/s på 119 m 
höjd över marken. Med totalt 73 vindkraftverk på 3 MW vardera ger detta en beräknad årlig 
produktion på ca 550 GWh, se bilaga 3. Observera att produktionssiffran här redovisas med 
ett förlustavdrag på -10% för att vara jämförbar med produktionsberäkningar på 
huvudalternativet. Detta kan jämföras med elförbrukningen hos ca 22 000 villor/år 
(eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på 25 000 kWh) eller ca 183 600 
lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på 3 000 kWh). 

Det slutliga valet av leverantör styr vilken typ av vindkraftverk som byggs.  
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8.2.1 Ljud 

Genomförda ljudberäkningar visar att under driftfasen kommer riktvärdet på 40 dB(A) att 
överskridas för sju byggnader i området. Eftersom ingen byggnadsinventering är utförd i 
området för den alternativa lokaliseringen, kan inga uppgifter lämnas om byggnadernas 
användningsområden eller skick och därmed eventuell påverkan. Beräkningar är utförda med 
Vestas V112 3MW som typverk, se figur 61. Ljudberäkningar återfinns i bilaga 3.2. 

 
Figur 61. Ljudutbredning för den alternativa lokaliseringen enligt genomförda beräkningar med utgångspunkt i 
Naturvårdsverkets modell. 

Att begränsningsvärdet för ljud kommer att innehållas för övriga byggnader, även om en 
annan leverantör och/eller vindkraftverkstyp än den i beräkningsexemplet angivna 
upphandlas, kommer säkerställas genom anpassning av källjud eller positioner. 

  



Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark i Jämtlands län. 

 

108  
T10173 Åskälen-Österåsen\Tillstånd\MKB\ 2011-04-05 VN  

8.2.2 Rörliga skuggor 

Genomförda beräkningar visar att under driftfasen kommer riktvärdet på 8 h/år att överskridas 
för sju byggnader i området, se figur 62. Eftersom ingen byggnadsinventering är utförd i 
området för den alternativa lokaliseringen, kan inga uppgifter lämnas om byggnadernas 
användningsområden eller skick och därmed eventuell påverkan. Beräkningar är utförda med 
Vestas V112 3 MW som typverk. Skuggberäkningar återfinns i bilaga 3.3. 

 
Figur 62. Beräknad skuggutbredning för den alternativa lokaliseringen. 

Skyddsåtgärder, i form av reglering av skuggtiden med skuggdetektor, bedöms behövas med 
detta utformningsexempel. Detta innebär att berörda vindkraftverk utrustas så att det är 
möjligt med programmering för automatiskt avstängning under den tid som rörliga skuggan 
riskerar att uppkomma på den aktuella bostaden.  
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8.2.3 Naturmiljö 

Mellan 4-6 kilometer norr om den alternativa lokaliseringen ligger vattendraget Ammerån (se 
Figur 63), vilket är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art- och habitatdirektivet. De 
skyddade naturtyper enligt art- och habitatdirektivet, som finns i och längs med vattendraget är 
”Oligo-mestrofa sjöar”, ”naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ” samt ”vattendrag med 
flytbladsvegetation eller akvatiska mossor”. Skyddade arter enligt samma direktiv är främst 
stensimpa, flodpärlmussla och utter. Fiskgjuse är en vanligt förekommande fågel i området runt 
vattendraget, vilken även är skyddad enligt fågeldirektivet. 

Bevarandet av de höga naturvärden som finns inom delar av vattensystemet förstärks genom 
områdesskydd via naturreservat, och älven med anslutande vattendrag och dess omgivningar 
säkerställs som en fungerande skyddzon i form av strandskog och våtmarker etc. Ammerån med 
bi- och källflöden är enligt 4kap 6§ MB skyddad mot vattenkraftexploatering, vilket tillsammans 
med dess vattenkemi är grunden för dess höga värden. 

Utifrån vad detta Natura 2000-område är avsett att skydda görs bedömningen att det inte påverkas 
av en vindkraftetablering i föreslaget område, dock kan de vägarbeten som utförs under 
etableringsfasen i samband med byggnationen av vindkraftverken eventuellt påverka området. 
Skall en vindkraftpark uppföras i närområdet kommer befintliga vägar att eventuellt behöva 
förstärkas och breddas, samt nya vägar byggas. Därmed krävs en geohydrologisk undersökning av 
etableringsområdet vilken skulle kunna visa på att viktiga biflöden till älven kan komma att 
beröras. 

På ca 4-12 km avstånd från vindkraftparkens alternativa lokalisering ligger ett antal områden 
av riksintresse naturvård, se Figur 63. Vattensystemet i Ammerån omfattar ett väsentligt 
opåverkat naturområde. Storån och Öjån rinner genom ett i stort sett sammanhängande och 
orört myrlandskap med rik flora innan de mynnar ut i Hammerdalsjön. Söder om 
Hammerdalsjön fortsätter sedan Ammerån, vilken är en av landets få kvarvarande vattendrag 
med hög buffertkapacitet. Ammerån och dess närhet erbjuder ett rikt djurliv med förekomst 
av bland annat öring och flodpärlmusslor, utter och bäver samt en stor fågelfauna. 

Nordost om Gåxsjö finns ett stort myrområde som heter Älgflon, vilket karaktäriseras av 
strängblandmyrar. Högåldrig sumpskog som bedöms ha mycket höga naturvärden finns också 
i området, så som stora orörda artrika skogskärr och nordlig mosse. 

Naturen kring Hammerdalssjön-Solbergsvattensystemet består till stor del av kalktuffkällor, 
blekekärr och lundvegetation. Flora och fauna i området är rik och flera av arterna i området 
har här sina nordligaste och högst belägna utposter i landet. 

Utifrån vad detta riksintresse för naturvård är avsett att skydda görs bedömningen att det inte 
påverkas av en vindkraftetablering i föreslaget område, dock kan det vägarbete som utförs 
under etableringsfasen i samband med byggnationen av vindkraftverken eventuellt påverka 
området.  
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Figur 63. Den alternativa lokaliseringen i förhållande till riksintresse Natura 2000 samt riksintresse naturvård. 

Övriga kända naturvärden inom, och i närheten av, den alternativa lokaliseringen är; 
nyckelbiotoper, områden med biotopskydd, naturvärden, områden med naturvårdsavtal, 
sumpskog, områden inkluderade i våtmarksinventeringen samt rikkärr. Samtliga områden 
syns i Figur 64. 

Inom området finns flertalet utmärkta nyckelbiotoper, som alla har inventerats av ägaren till 
skogsmarken (SCA Skog och Svea Skog) på eget initiativ och för egen räkning. Ett fåtal 
biotopskyddade områden samt en del sumpskog återfinns också inom området för den 
alternativa lokaliseringen. I nordlig och västlig riktning från den alternativa lokaliseringen 
finns ett flertalet rikkärr. I dalgångarna runt höjderna där grupperna av vindkraftverk är 
avsedda att placeras, finns områden ingående i våtmarksinventeringen. 
Våtmarksinventeringen i Jämtlands län omfattar våtmarker större än 50 hektar belägna 
nedanför fjällen.  

En påverkan på hydrologin i området, och därigenom en påverkan på områden med 
dokumenterade naturvärden kan, med nuvarande kunskap, inte uteslutas. En hydrologisk 
utredning krävs av etableringsområdet för att ytterligare bedöma eventuell påverkan. 
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Figur 64. Den alternativa lokaliseringen i förhållande till kända naturvärdesobjekt. 
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8.2.4 Fåglar, fladdermöss och övrigt djurliv 

Ingen bedömning av fågellivet eller fladdermusförekomsten i området för den alternativa 
lokaliseringen är utförd. Att på ett bra sätt bedöma påverkan på fåglar och fladdermöss i 
området är därför svårt. Utifrån vindkraftens generella påverkan på fåglar och fladdermöss 
bedöms att en lokal påverkan inte kan uteslutas, men att en betydande påverkan på 
skyddsvärda arter eller populationer bedöms som mindre sannolik med nuvarande kunskap. 

8.2.5 Kulturmiljö 

I närheten av området runt den alternativa lokaliseringen finns flera fornminnen registrerade, 
se Figur 65. Många av dessa är fastställda som fångstgropar och fångstgropssystem. Ett av 
fångstgropssystemen sträcker sig över en av de större vägarna som går in i området i riktning 
mot den västra gruppen av planerade vindkraftverk på Barsberget och Jakobsberget. Även vid 
de vägar som leder mot gruppen av vindkraft planerade vid Nördåsbodarna finns registrerade 
fasta fornlämningar i form av fångstgropar och fångstgropssystem.  

Likaså finns en fast fornlämning i form av en fångstgrop i nära anslutning till den väg som 
leder mot den grupp vindkraftverk som planeras i sydvästlig riktning i närheten av 
Höjdbodarna.  

Dessa fasta fornlämningar skulle kunna komma att påverkas under byggnationsarbetet, i 
samband med eventuell förstärkning och breddning av aktuella vägar. 

Fyra stycken av vindkraftverken vid Jakobsberget står inom en lämningstyp angiven som 
”plats med tradition”. Den antikvariatiska bedömningen av denna lämningstyp är ”övrig 
kulturhistorisk lämning”, vilket betyder att lämningstypen efter rådande praxis vid 
bedömningstillfället inte utgör en fast fornlämning men ändå anses ha ett antikvariatiskt 
värde. Detta område kommer alltså att påverkas vid en eventuell etablering av vindkraftverk i 
Görvik, och en arkeologisk utredning för att säkrare fastställa vilka värden som finns inom 
området kan då bli nödvändig att genomföras. 

Det bedöms som sannolikt att vid en arkeologisk utredning skulle området uppvisa fler 
fornlämningar än de nu kända. Hänsyn kommer därför behövas ta på liknande sätt som 
beskrivet för ansökta områden. 
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Figur 65. Vindkraftverkens positioner i den alternativa lokaliseringen i förhållande till kända fornlämningar. 

8.2.6 Landskap 

En analys av påverkan på landskapsbilden med anledning av planerad vindkraftetablering har 
utförts av Schibbye Landskap, i denna ingår även analys av påverkan från alternativ 
lokalisering enligt följande;  

Den alternativa lokaliseringen för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark ligger öster om 
Hammerdal, på den sista utlöparen av den skogsdominerade bergkulleterrängen som följer 
gränsen mellan Jämtland och Ångermanland. Bergkullterrängen här är mer sönderskuren än i 
Åskälen-Österåsenområdet och avgränsas av brantare sluttningar, topparna är något lägre. 
Dalgångarna är sjörika och området glest befolkat. Detta område ligger nära flera andra stora 
planerade vindkraftetableringar längs höjderna på gränsen mellan Faxälvens och Ammerån-
Indalsdalgångar. På övergripande skala kan den alternativa lokaliseringen bli en del av detta 
mycket omfattande vindkraftområde. Trots att detta alternativ skulle påverka färre boende, har 
dessa idag inga andra vindkraftverk i närheten, vilket leder till en större skillnad jämfört med 
huvudalternativet. Fullständig rapport återfinns i bilaga 3.9. 
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8.2.7 Turism, boendemiljö och rekreation 

Etableringsområdet ligger inte inom eller i närhet av något av riksintressena för friluftsliv 
eller rörligt friluftsliv. Närmsta område för riksintresse friluftsliv är detsamma som för 
huvudlokaliseringen; Ammerån-Storån-Öjån (NRO23014). Riksintresseområdet är beläget ca 
6 km åt väster. Se Figur 66. Ammeråns vattensystem omfattar ett väsentligen opåverkat 
naturområde som går genom flera olika naturgeografiska regioner. De intresseaspekter som 
anges i registerblad är fritidsfiske, kanoting och naturstudier. Det finns även bra 
förutsättningar för forsfärder och ett par lokaler som är lämpliga för fågelstudier.  

Då den nu aktuella platsen inte är av särskild betydelse för turism eller friluftsliv bedöms de 
negativa effekter på turismen som kan tänkas uppkomma bli mycket små. Området har 
troligen ett rekreationsvärde för de närboende. Relativt få bostäder finns i närområdet. 

 
Figur 66. Vindkraftverkens positioner i den alternativa lokaliseringen i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
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8.2.8 Rennäring 

Inom föreslaget område för alternativ lokalisering av Åskälen-Österåsen Vindkraftpark finns 
ett stort antal riksintresseområden och andra viktiga områden för rennäringen. I Figur 67 syns 
riksintresseområdenas och övriga känsliga områdens utbredning i förhållande till föreslagna 
vindkraftverk.  

Av de fyra grupper med vindkraftverk som utgör den alternativa lokaliseringen vid Görvik, 
står tre av grupperna inom riksintresse för rennäring. Området bedöms enligt sametinget vara 
ett kärnområde för rennäringen. Inga av vindkraftverken är dock placerade inom 
uppsamlingsplatser, eller på flyttleder. Dock är närheten till flyttleder väldigt påtaglig, vilket 
kan innebära svårigheter vid flytt av renar längs med dessa. Gruppen som står utanför 
riksintresset för rennäring står i nära anslutning till ett uppsamlingsområde och kan därmed 
utgöra ett störande moment. 

Området som är aktuellt för vindkraftparkens alternativa lokalisering är ett mycket viktigt 
rennäringsområde för Jinjevaerie sameby. De negativa konsekvenserna för samebyn bedöms i 
dagsläget kunna bli stora vid en etablering.

 
Figur 67. Områden för riksintresse rennäring i närområdet för alternativ lokalisering. 
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8.2.9 Utsläpp 

Eftersom kolkondensverk för närvarande producerar ”marginalel” i det nordiska elsystemet 
(31) betyder ökad tillförsel av annan elproduktion minskat behov av el från kolkondensverk. 
Detta innebär, för all vindkraftsproducerad el, besparingar i utsläpp av bl.a. växthusgaser, 
försurande samt övergödande ämnen. Varje producerad kWh beräknas medföra en 
utsläppsbesparing på 969 g CO2, 0,442 g NOx och 0,72 g SOx (32). Utformningsexempel på 
alternativ lokalisering bedöms bespara miljön utsläpp på ca 533 800 ton CO2, ca 243 ton NOx 
och ca 396 ton SOx. Utsläpp från transporter beräknas uppkomma och i övrigt bedöms 
påverkan i stort vara densamma per vindkraftverk som för ansökta områden, se avsnitt 0. 

8.2.10 Naturresurser 

Vindkraftverken planeras på en högt belägen plats med goda vindförhållanden. 
Vindförhållandena på en sådan plats är generellt mer gynnsamma än i lägre terräng. Platsen 
beräknas ha en medelvind på mellan 6,4 - 7,0 m/s och ett vindenergiinnehåll på 3 010 
kWh/m2 på 119 m höjd.  

 
Figur 68. Medelvindshastighet angivet i m/s i området på 103 m höjd över nollplansförskjutningen. 
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8.3 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras inom ansökta områden eller på 
alternativ lokalisering. Samma mängd elkraft som vindkraftsparken kan utvinna måste då 
utvinnas på annat sätt. Elsystemet i Sverige är sammankopplat med elnätet i Nordeuropa. 
Under de perioder som det konsumeras mer el i Sverige än vad som produceras i landet får 
Sverige importera el från det gemensamma elnätet. Denna el kallas ”marginalel”. Den 
marginalutvunna elen kommer idag främst från fossileldade kolkondenskraftverk med utsläpp 
av växthusgaser och i övrigt försurande eller övergödande ämnen (31). Konsekvenserna av 
detta beskrivs i kap. 7.10.1. 

8.3.1 Ljud 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras och att ljudnivån i kringliggande 
bostäder, område och natur förblir densamma som idag.  

8.3.2 Rörliga skuggor 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras och att rörliga skuggor vid 
kringliggande bostäder, område och natur inte uppkommer.  

8.3.3 Naturmiljö 

Inget naturvärdesobjekt påverkas i nuläget om vindkraftverken ej uppförs. 

Sannolikheten att samtliga naturvärdesobjekt undantas från skogsbruk bedöms dock som låg 
då vissa av områdets naturvärden inte åtnjuter ett formellt skydd. En lokal påverkan i 
naturmiljöerna kommer därför troligen att uppstå om det rationella skogsbruket kommer att 
fortgå.  

Möjligheterna för markägarna i området att få utökad inkomst till följd av vindbruk kan 
komma att leda till minskat behov av ett sådant rationellt brukande av skogen, varför 
nollalternativet kan komma att innebära större förlust av naturvärden än vid en 
vindkraftsetablering.  

8.3.4 Fåglar, fladdermöss och övrigt djurliv 

Detta alternativ innebär att fåglar och fladdermöss inte påverkas av några nya hinder i 
området eftersom vindkraftsetableringen uteblir. Ingen risk för störning, kollision eller 
habitatförlust föreligger sålunda. 

8.3.5 Kulturmiljö 

Detta alternativ innebär att kulturmiljön förblir oförändrad eftersom vindkraftsetableringen 
uteblir.  

8.3.6 Landskap 

Om inga vindkraftverk uppförs kommer de följaktligen inte heller påverka landskapsbilden 
under den kommande 25-årsperioden. Att området behåller den landskapskaraktär det har 
idag är dock inte troligt eftersom det kontinuerligt sker en utveckling av landsbygden, 
utbyggnad av infrastruktur etc.  
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8.3.7 Turism, boende och rekreation 

Om vindkraftverken inte etableras kommer ingen eventuell påverkan att ske på friluftslivet.  

8.3.8 Rennäring 

Om ingen etablering av vindkraftverk sker kommer inte rennäringen i den form den utövas i 
dagsläget att påverkas. 

8.3.9 Utsläpp 

Om vindkraftverken inte uppförs, kommer elkraftproduktion behöva ske på annat sätt. I 
dagsläget är det den så kallade marginalelen som byts ut. Marginalproduktionen av elkraft 
som importeras bedöms till största delen produceras i kolkondenskraftverk. 
Elkraftproduktionen från kolkondenskraftverken ger utsläpp till luft. Därmed besparas inte 
miljön de emissioner som visas i stycke 7.10.1. 

8.3.10 Naturresurser 

Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk uppförs i området vilket innebär att en plats 
med högt vindenergiinnehåll inte används till vindbruk vilket innebär att områdets resurser 
inte nyttjas till fullo. 

Den beräknade tillförseln av mellan 530 och 810 GWh/år förnybar el till Strömsunds och 
Östersunds kommuner uteblir helt. 

8.4 Jämförelse mellan alternativen 

8.4.1 Naturresurser 

Ett bra energiinnehåll och hög medelvind leder till en hög elproduktion och därmed stor 
energi- och miljönytta. Ansökta områden bedöms ha ett gott vindläge och relativt högt 
vindenergiinnehåll med en beräknad medelvind på mellan 6,8 – 7,4 m/s på 119 m höjd över 
marken och är därför väl lämpat för vindbruk. Området för den alternativa lokaliseringen har 
troligen ett något sämre vindläge, med en beräknad medelvind på mellan 6,4 – 7,0 m/s på 119 
m höjd över marken. 

Utformningsexempel 4 beräknas producera mest el av de redovisade alternativen. Jämför man 
produktion per verk är denna större för huvudalternativet än för den alternativa lokaliseringen. 

Utifrån vindvärdering av de bägge områdena och den alternativa lokaliseringens beskaffenhet 
kan man på den alternativa lokaliseringen etablera färre verk och därmed producera mindre el 
än inom ansökta områden. Skillnaden mellan lokaliseringarna är ca 259 GWh/år. Med en 
beräknad livslängd på 25 år är den totala skillnaden ca 6 400 GWh under den totala driftfasen.  

Ur vindbrukssynpunkt bedöms etablering på huvudalternativet vara det bästa alternativet. 
Ansökta områden är även att föredra ur elproduktionssynpunkt då mer elkraft kan produceras 
eftersom fler vindkraftverk, med större beräknad energiproduktion per etablerat verk, kan 
uppföras. Inom ansökta områden är en etablering av så många vindkraftverk som möjligt att 
föredra. 
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8.4.2 Ljud 

Slutlig utformning för samtliga utformningsalternativ kommer, efter justering av positionerna 
i alternativ lokalisering, att uppfylla föreslaget riktvärde på 40 dB(A) vid samtliga bostäder.  

Med avseende på ljudpåverkan bedöms samtliga alternativ vara likvärdiga.  

8.4.3 Rörlig skugga 

Med skyddsåtgärder med tillgänglig teknik, t.ex. i form av skuggdetektorer, kommer samtliga 
alternativ att uppfylla det föreslagna riktvärdet på 8 timmar rörlig skugga per år och bostad.  

Samtliga alternativ bedöms därför vara likvärdiga.  

8.4.4 Naturmiljö 

Jämförelser med etablering på den alternativa lokaliseringen innebär en viss osäkerhet då det 
skiljer mycket i kunskapsunderlag, för närliggande Natura 2000-områden gäller detta särskilt 
kunskap om hydrologiska förhållanden och fågelbestånd. Med säkerhet kan dock konstateras 
att avståndet mellan den alternativa lokaliseringen och närmaste Natura 2000-område är större 
än avståndet mellan huvudalternativet och närmaste Natura 2000-områden. I det fall att detta 
innebär en större risk att Natura 2000-området kommer att påverkas bedöms därmed som 
möjligt att skriv klart! 

Båda lokaliseringarna har dokumenterade naturvärden. Om de markytor som exploateras för 
vindkraftverken med tillhörande vägar sker i områden med låga naturvärden bedöms att 
etablering på platserna inte skulle innebära att betydande skador uppkommer på naturmiljön.  

Under förutsättning att så sker bedöms de båda etableringsalternativen vara likvärdiga. 

8.4.5 Fåglar, fladdermöss och övrigt djurliv 

Kungsörn har observerats inom området för huvudalternativet, dock har inget bo eller revir 
kunnat fastställas. Inget är känt om eventuell förekomst av kungsörn på alternativ lokalisering 
utan genomförd fågelinventering.  

För huvudalternativet konstateras att, med den kunskap som finns idag kring vindkraft och 
fåglar i skogslandskapet, man inte kan säga att vindkraftsetableringen i området för Åskälen-
Österåsen Vindkraftpark skulle utgöra någon större risk för övrig fågel.  

Jämförelser med etablering på den alternativa lokaliseringen innebär en viss osäkerhet då det 
skiljer mycket i kunskapsunderlag, men det bedöms som troligt att en etablering på alternativ 
lokalisering kan utformas med hänsyn till fåglar och fladdermöss. Samtliga alternativ bedöms 
därför vara likvärdiga med nuvarande kunskap. 

Bedömningen är att ansökta områden vid Åskälen-Österåsen ej kan anses ligga i högrisklägen 
för fladdermöss. De båda lokaliseringarna bedöms som likvärdiga med avseende på eventuell 
påverkan på fladdermöss. 

Påverkan på övrigt djurliv bedöms som likvärdig. 
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8.4.6 Kulturmiljö 

Jämförelser av lokaliseringsalternativen innebär en viss osäkerhet då det skiljer mycket i 
kunskapsunderlag, men det bedöms som troligt att en utformning på alternativ lokalisering 
skulle behöva justeras något med hänsyn till fasta fornlämningar och eventuellt även till 
övriga kulturhistoriska lämningar. 

Under förutsättning att hänsyn tas till fasta fornlämningar och andra hänsynskrävande objekt 
bedöms de båda lokaliseringarna vara likvärdiga med avseende på påverkan på 
fornlämningar. Av de tre utformningarna är utformningsexempel 3 och 4 att föredra då verk 
och vägar är placerade i enlighet med givna rekommendationer. 

Påverkan på omgivande områden bedöms uteslutande vara visuell och bedöms med 
nuvarande kunskap som i stort sett likvärdig. 

8.4.7 Landskap 

Ur landskapsbildssynpunkt är den alternativa lokaliseringen sämre i den övergripande skalan 
eftersom den berör ett tidigare opåverkat område, den har inte samma stöd i landskapets skala 
och den kommer att upplevas som en del av ett större ”vindkraftlandskap”. Ur 
närområdesperspektiv är den alternativa lokaliseringen jämförbar med huvudalternativet 
eftersom det å ena sidan berör färre, men dessa har å andra sidan inte någon vindkraftpark i 
närheten i dagsläget. 

Framtagna fotomontage (bilaga 3.4) och ZVI-analyser (bilaga 3.9) visar att den relativa lilla 
skillnaden i höjd (175 m för alternativ 4 samt 150 m för alternativ 3) inte påverkar 
synbarheten nämnvärt. Den stora skillnaden ligger i kravet på hinderbelysning. De lägre 
verken i alternativ 3 behöver enbart utrustas med röda varningsljus, medan de högre verken 
kräver vitt så kallat ”blixtljus”. De animationer, se bifogad CD-skiva, som har tagits fram 
visar tydligt skillnaderna.  

8.4.8 Turism, boendemiljö och rekreation 

En eventuell påverkan på kvälls- och natthimlen, av hinderbelysningen på vindkraftverken, 
skulle troligen komma att vara det som är den tydligaste förändringen för dem som bor och 
rör sig i området. Det blinkande ljuset drar till sig blickarna. Detta kan innebära att den 
storslagna, tysta känslan som finns i denna trakt bryts av det industriella ljuset från 
vindkraftverken. Frågan är hur upplevelsen skiljer sig på dessa avstånd mellan färre vita 
”blixtljus” eller fler röda blinkande medelintensiva hinderljus. Strömsunds kommun har dock 
vid myndighetssamråd 2009-11-18 meddelat att de inte accepterar ”blixtljus. Detta innebär att 
utformningsalternativ 4 och alternativ lokalisering inte kan prioriters eftersom dessa båda 
alternativ innebär högre vindkraftverk med krav på mer synlig hinderbelysning. Ur denna 
synvinkel bedöms följaktligen utformningsalternativ 3 vara att föredra. 

I det fallet att vindkraftverken utrustas med radarstyrt detekterings- och varningssystem enligt 
beskrivning i kapitel 7.15.3 Hinderbelysning minskar skillnaden avsevärt mellan 
etableringsalternativen. Utformningsalternativ 3 kan trots detta väntas innebära minst 
påverkan på grund av tillbörlig hinderbelysning. 
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Oavsett etableringsalternativ eller lokalisering förväntas ingen påverkan på rena bruksvärden 
för turism och rekreation under dagtid. Mindre skillnader i antalet människor som nyttjar 
området kan föreligga, men någon avgörande skillnad mellan etableringsalternativen bedöms 
inte finnas. 

Sammantaget bedöms påverkan på rekreation, turism och boendemiljöer vara något mindre i 
utformningsalternativ 3.  

8.4.9 Rennäring 

Då området som är aktuellt för vindkraftparkens alternativa lokalisering är ett mycket viktigt 
rennäringsområde för Jinjevaerie sameby skulle de negativa konsekvenserna för samebyn bli 
stora vid en etablering. Etablering enligt huvudalternativet skulle innebära en mindre 
påverkan som berörda samebyar har åtagit sig att tåla. Huvudalternativet är därmed att 
föredra. 

8.4.10 Utsläpp 

Störst utsläppsbesparing görs vid en etablering enligt utformningsexempel 4 inom ansökta 
områden. Minst utsläppsbesparing görs vid en etablering enligt utformningsexempel 3. 

Ur denna synvinkel är utformningsexempel 4 inom ansökta områden att föredra.  

8.4.11 Nollalternativ 

Om inga vindkraftverk uppförs i området uppstår inte de miljöeffekter i form av 
miljöbesparing och miljöpåverkan som beskrivs i denna MKB. Utsläppsbesparingar uteblir 
och området behåller den karaktär det har idag.  

Sammantaget bedöms miljönyttan av en etablering överstiga miljöpåverkan och är därför att 
föredra framför nollalternativet. 
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8.5 Förespråkat alternativ 

Utifrån de utredningar som gjorts och de avväganden som alltid måste göras, bedöms det ur 
ett miljö- och samhällsperspektiv vara mest fördelaktigt om vindkraftverk byggs inom ansökta 
områden. Det troliga är att slutlig utformning avviker något från båda de redovisade 
alternativen men verksamhetens miljöeffekter och – konsekvenser kommer inte att bli större 
än de här redovisade. Ett optimalt nyttjande av ansökta områden, med godtagbar 
miljöpåverkan är att föredra.  

Under förutsättning att dispens kan erhållas från transportstyrelsen angående radarstyrning 
och minskat behov av tid för hinderbelysning är utformningsexempel 4 att föredra då det ger 
mest elproduktion. Om dispens ej erhålls är utformningsalternativ 3 att föredra.  

Sammanfattningsvis förespråkas ansökta områden av nedanstående anledningar. 

- Platsen har på grund av sitt höga läge en god vindenergitillgång. Medelvinden 
beräknas till ca 6,4 – 7,1 m/s (105 m höjd över marken). Detta gör platsen väl lämpad 
för vindbruk.  

- Pågående markanvändning kan fortgå då skogsbruk och vindbruk kan integreras på 
platsen, förluster av produktiv mark är mycket små. 

- Det utbyggda vägnätet i området möjliggör en etablering med få miljöpåverkande och 
kostsamma vägbyggnationer. 

- Området för etablering omfattas av generella riktlinjer i översiktsplan. 

- DKAB har tillgång till marken för vindkraftetablering på de aktuella fastigheterna. 
Etablering kan ske utan onödigt dröjsmål.  

- Anläggningen är utformad så att gällande värden för ljudalstring och rörlig 
skuggbildning efterlevs.  

- Uppfyller kravet på största möjliga elkraftproduktion med acceptabel påverkan på 
omgivningen. 

- Ansökta områden accepteras för vindkraftsetablering av berörda samebyar 

- Påverkar inte skyddsvärden i något område som omfattas av 7 kap. MB.  

- Bedöms inte orsaka påtaglig skada på områden som omfattas av 3 eller 4 kap. MB. 
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9 VERKSAMHETENS SAMMANLAGDA MILJÖKONSEKVENSER 

9.1 Överensstämmelse med hänsynsreglerna 

1 § Bevisbördesregeln innebär att verksamhetsutövaren eller den som avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd är skyldiga att visa att de förpliktelser som finns i 2 kap 
miljöbalken iakttas.  

I denna MKB redovisas de miljöeffekter och konsekvenser som kan uppkomma i samband 
med vindkraftetableringen. 

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

DKAB har med hjälp av Triventus Consulting AB utarbetat en MKB vilken redovisar de 
miljökonsekvenser som kan uppkomma vid etablering, drift och avveckling av 
vindkraftverket. Sökande har således erhållit kunskap om förhållandena på platsen och för 
etableringen och kommer att inhämta nya kunskaper eftersom området ständigt utvecklas och 
nya forskningsrapporter publiceras.  

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. 

Sökande kommer att utforma anläggningen så att gällande värden för ljudalstring och rörlig 
skuggbildning kan efterlevas. Verkens placeringar och/eller källjud kommer att vid slutlig 
utformning anpassas för detta.  

Vindkraftverk, nya vägar och kranplatser kommer inte att placeras inom fasta fornlämningar 
eller identifierade naturvärdesobjekt. Förstärkning och breddning av befintliga vägar kommer 
så långt som möjligt utföras utanför fasta fornlämningar och identifierade naturvärdesobjekt. 
Målsättningen är även att anläggningsarbeten i anslutning till andra kulturhistoriska lämningar 
skall undvikas så långt som möjligt. 

DKAB kommer att förse vindkraftverken med hinderbelysning enligt vid uppförandet 
gällande lagstiftning. 

Den hydraulolja/olja som används till smörjning, vindkraftverkets aggregat samt växellåda 
kommer inte att släppas ut till luft eller vatten vid normal drift. Om ett fel uppstår och oljan 
läcker ut hamnar detta i första hand i durken i ett oljetråg i maskinhuset där den enkelt kan 
omhändertas. Risken att någon olja ska läcka ut till marken är därför mycket liten.  

Tekniken inom vindkraftsbranschen går snabbt framåt och DKAB har för avsikt att upphandla 
den bästa teknik som finns tillgänglig med hänsyn tagen till kvalitet och ekonomi. 

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika 
att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan 
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befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i 
fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk 
organism.  

Vid uppförande och drift av vindkraftverk krävs en liten mängd smörjolja och 
rengöringsmedel. DKAB kommer med beaktande av produktvalsprincipen att välja biologiskt 
nedbrytbara produkter av dessa när detta är lämpligt. 

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall 
förnybara energikällor användas. 

Vindkraftverk hushåller med råvaror genom att de nyttjar vinden som är en ren och oändlig 
energikälla. Den energimängd som krävs för att tillverka och transportera ett vindkraftverk, 
från fabrik till etableringsplats, producerar vindkraftverket på 7–9 månader. När 
vindkraftverket är uttjänat och tas ur drift kan det mesta av materialet återvinnas. Platsen där 
vindkraftverket har stått kan också återställas. 

Etablering av vindkraft uppfyller denna princip mycket väl eftersom det är en förnybar och 
miljövänlig energikälla som bidrar till en långsiktig god resurshushållning med energin. 
Ansökt verksamhet kommer att bedrivas så att processer väljs där effekten kan uppnås med 
minsta möjliga miljöpåverkan. 

9.1.1 Val av plats 

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6 §, 11 kap. 9 
a § och 12 kap. 6 § skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller 
ändrad användning av mark- eller vattenområden. 

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt plan- och bygglagen (1987:10). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas.  

Området har ett energiinnehåll på ca 3 172 kWh/m2och en medelvind på mellan 6,8 – 7,4 m/s 
på 119 m höjd och området bör därför nyttjas för att producera förnybar energi. 
Elproduktionen ger Östersunds och Strömsunds kommuner ett tillskott av förnybar el på 
mellan ca 530 - 810 GWh/år .  

Området har vidare valts med omsorg för att verksamheten kan utföras utan oacceptabelt 
intrång eller olägenhet för människan och miljön. Området är även utpekat som lämpligt för 
etablering av vindkraft i kommunernas föreslagna, respektive antagna vindkraftsplaner. 
Verken kommer att placeras så att skogsbruksmarken påverkas minimalt och kan fortsätta att 
användas på samma sätt som idag även efter att vindkraften har etablerats. Erforderlig hänsyn 
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kommer även att tas till områden med natur- och kulturvärden, i enlighet med de förslag till 
villkor och skyddsåtgärder som föreslås.  

Området är sammantaget därför mycket lämpligt att nyttjas för vindbruk genom ansökt 
etablering. 

9.2 Överensstämmelse med miljömålen 

9.2.1 Nationella miljömål 

I Sverige har vi 16 miljömål. I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 
områden. I november 2005 antogs ytterligare ett miljömål. 

Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 
som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat ett miljömålsråd som ansvarar 
för uppföljning av miljökvalitetsmålen.  

Miljökvalitetsmålen syftar till att:  

- främja människors hälsa  
- värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  
- ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  
- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
- trygga en god hushållning med naturresurserna  

I tabell 9 redovisas hur projektet förhåller sig till de nationella miljömålen.  
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Tabell 9. Bedömning av hur verksamheten förhåller sig till de nationella miljömålen. 

Nationella miljömål 
Påverkas 

direkt 

Påverkas 

indirekt 

Påverkas 

inte 

1. Begränsad klimatpåverkan    

2. Frisk luft    

3. Bara naturlig försurning    

4. Giftfri miljö    

5. Skyddande ozonskikt    

6. Säker strålmiljö    

7. Ingen övergödning    

8. Levande sjöar och vattendrag    

9. Grundvatten av god kvalitet    

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård    

11. Myllrande våtmarker    

12. Levande skogar    

13. Ett rikt odlingslandskap    

14. Storslagen fjällmiljö    

15. God bebyggd miljö    

16. Ett rikt växt- och djurliv    

De miljömål som berörs direkt positivt är: 

Begränsad klimatpåverkan:  

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvektion för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 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 detta 
globala mål kan uppnås.” 

Utsläpp av växthusgaser härstammar främst från förbränning av fossila bränslen. På detta 
område innebär vindkraften en utsläppsbesparing (jämfört med om samma mängd energi 
skulle ha producerats i ett kolkraftverk). 
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Frisk luft: 

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

Utsläpp av luftföroreningar bildas vid all förbränning. På detta område innebär vindkraften en 
utsläppsbesparing (jämfört med om samma mängd energi skulle ha producerats i ett 
kolkraftverk). 

Bara naturlig försurning: 

”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshalten i 
tekniska material eller kulturföremål och byggnader.” 

Etablering av vindkraftverk bidrar till att minska utsläpp av NOx och SOx, som orsakar 
försurning (jämfört med om samma mängd energi skulle ha producerats i ett kolkraftverk). 

Ingen övergödning: 

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

Etablering av vindkraftverk bidrar till att minska utsläpp av NOx, som bidrar till 
övergödningen (jämfört med om samma mängd energi skulle ha producerats i ett 
kolkraftverk). 

God bebyggd miljö: 

”Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser skall 
tas tillvara och hur utbyggnad av anläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och 
vindkraft skall främjas.” 

Etablering av vindkraftverk är en förnybar energiresurs enligt definitionen ovan.  

9.2.2 Regionala Miljömål 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i uppdrag att på regional nivå konkretisera och 
regionalisera miljökvalitetsmålen. Vissa delmål påverkas direkt av att vindkraftverk 
omvandlar vindens energi till elektrisk energi och andra indirekt. Miljömålen som påverkas 
direkt positivt är följande: 
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Begränsad klimatpåverkan 

Regional energianvändning och växthusgaser 

”Jämtlands län skall bli en fossilbränslefri region. Utsläppen av växthusgaser per capita i 
Jämtlands län ska minska med 50 % från år 1990 till år 2020. Utsläppen räknassom 
koldioxidekvivalenter och omfattar Kyotoprotokollets sex växthusgaser” 

Utsläppen av växthusgaser i Jämtlands län, har minskat med 24 % mellan 1990 och 2008. 
Minskningen per capita var 19 %. Att denna siffra är lägre beror på befolkningsminskning i 
länet under dessa år (37).  

Jämtlands län kan bidra till Sveriges möjligheter att uppnå målet för begränsad 
klimatpåverkan genom ökad tillförsel av förnyelsebar energi, främst från vindkraft och 
biobränslen. Se Tabell 10 för utsläppsbesparingar vid etablering av vindkraftpark för de två  
utformningsalternativen samt alternativ lokalisering.  

Tabell 10. Tillskott av förnybar energi samt utsläppsbesparing för CO2 för de två utformningsalternativen samt 
alternativ lokalisering, jämfört med om samma mängd el skulle produceras i en kolkondensanläggning. 

Utformningsexempel Tillskott förnybar energi 

(MWh/år ) 
Utsläppsbesparing CO2 

(ton) 

3 ca 530 197,4 ca 513 761 

4 ca 810 476,7 ca 785 352 

Alternativ lokalisering ca 550 969,02 ca 533 889 

Energitillförsel från regionen 

”Den fossilbränslefria produktionen i länet öka så att nettoexporten av klimatneutral energi 
ökar med 2,6 TWh/år till 2015. Uppförandet av anläggningar för att demonstrera teknik för 
förnybar energiproduktion skall stimuleras” 

Under 2011 beräknas 98 stycken uppförda vindkraftverk i Jämtlands län producera ca 0,6 
TWh. Det finns tillstånd för ytterligare 564 vindkraftverk som, om de byggs och tas i drift, 
beräknas producera ca 3,47 TWh per år (37).  

Den planerade vindkraftparken ger ett tillskott till produktionen av klimatneutral energi i 
länet. 

Frisk luft 

Bättre luftkvalitet 

”Luftkvaliteten i våra tätorter ska vara bättre än vad som krävs i gällande lagstiftning. Målet 
ska vara uppfyllt 2010” 

Vindkraftverk producerar förnyelsebar och klimatneutral el och ersätter bland annat el 
producerad med kolkraft. Utsläppen av svaveldioxider, kvävedioxider och partiklar minskar 
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vid minskad förbränning av fossila bränslen. Se Tabell 11 för utsläppsbesparingar för de två 
utformningsalternativen samt alternativ lokalisering. 

Tabell 11. Utsläppsbesparing för NOx och SOx för de två utformningsexemplen samt alternativ lokalisering, 
jämfört med om samma mängd el skulle producerats i en kolkondensanläggning. 

Utformningsexempel 
 

Minskade utsläpp NOx 

(kg) 
Minskade utsläpp SOx  

(kg) 

3 ca 234 347 ca 381 742 

4 ca 358 231 ca 583 543 

Alternativ lokalisering ca 243 528 ca 396 698 

Beräkningarna inkluderar utsläpp från produktion och distribution av bränslet (kol respektive 
naturgas) samt utsläppen vid omvandling till el. 

Bara naturlig försurning 

Försurning i sjöar och vattendrag 

”I alla kommuner ska minst 99 % av antalet sjöar och 95 % av sträckan i vattendragen ha 
sådana vattenkemiska förutsättningar att den naturligt förekommande faunan kan fortleva, 
alternativt återetableras. Målet ska vara uppfyllt 2010” 

Etablering av vindkraft bidrar till minskning av utsläpp av försurande ämnen. 

Försurning i fjällens sjöar och vattendrag 

”I länets fjällvärd ska minst 95 % av antalet sjöar och 90 % av sträckan i vattendragen ha 
sådana vattenkemiska förutsättningar att den naturligt förekommande faunan kan fortleva, 
alternativt återetableras. Målet ska vara uppfyllt 2010” 

Etablering av vindkraft bidrar till minskning av utsläpp av försurande ämnen.  

Storslagen fjällmiljö 

Åtgärder för hotade arter 

”Sällsynta eller hotade växt- och djurarter samt unika stammar och populationer i 
fjällområdet, ska ha ett långsiktigt skydd som vid behov omfattar skötsel och 
biotoprestaurering så att de ges förutsättningar att fortleva i livskraftiga bestånd. Målet ska 
vara uppfyllt 2010” 

Kommande klimatförändringar förväntas påverka växt- och djurarter i fjällmiljö både mer och 
snabbare än övriga arter. Särskilda insatser, utöver de åtgärdsprogram som upprättas, behöver 
sättas in. Vindkraft är en förnybar energikälla och den planerade parken bidrar till minskade 
utsläpp av växthusgaser och därmed minskade klimatförändringar. 

Skönhetsvärden 
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”Fjällens skönhetsvärden ska beaktas vid all planering och exploatering som riskerar att 
skada dessa värden. Målet ska vara uppfyllt 2010” 

Vindkraftpolicy och översiktsplaner för vindkraft ger anvisningar om var vindkraft kan 
etableras med beaktande av fjällens skönhetsvärden.  

Ansökta områden för vindkraftetablering ligger till största del inom områden som anses 
lämpliga för vindkraftetablering enligt Strömsunds kommuns fördjupade översiktsplan. 
Östersunds kommun har haft ett förslag till tillägg i Översiktsplanen på utställning under 
2010. Antagande av planen sker troligen under våren 2011 (37). Ansökta områden för 
vindkraftetablering ligger, till största del inom områden som, i tillägget till översiktsplanen, 
tas upp som lämpliga för vindkraftetablering. 

God bebyggd miljö 

Planeringsunderlag 

”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för: 

- hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas 
så att bilanvändningen kan minska och hur förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter kan förbättras.  

- hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas.  

- hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras och 
utvecklas.  

- hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara 
energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.  

Målet ska vara uppfyllt 2010” 

Vindkraft är en förnybar energikälla som tar tillvara vindens energiinnehåll. Därmed främjar 
vindkraftparken detta mål.  

”Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 
2010 än år 1995. Detta ska bl.a. ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras 
för att på sikt minska samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar. Målet ska 
vara uppfyllt 2010” 

Etablering av vindkraftparken kommer att öka andelen energi från förnybara energikällor. 
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9.3 Överensstämmelse med miljökvalitetsnormerna 

Vindkraftverk påverkar inte miljökvalitetsnormerna negativt eftersom verken inte ger upphov 
till några utsläpp. Vindkraft bidrar till att minska utsläpp från fossila bränslen. Om ersatt 
marginalenergi utvinns i område där miljökvalitetsnormen överskrids eller riskerar att 
överskridas förbättras möjligheterna att i det området uppfylla normen.   

9.4 Samhällsnytta för valt alternativ  

Vid bedömning av en vindkraftsanläggnings samhällsnytta är den tillförsel av förnybar elkraft 
som det innebär och den besparing som minskade utsläpp till luft av föroreningar som 
etableringen innebär de främsta faktorerna. Denna samhällsnytta belyses på flera platser i 
denna MKB. 

I ekonomiska termer innebär detta ett värde som är svårt att konkretisera. I ett mål vid 
Miljödomstolen3 har Naturvårdsverket värderat den samhällsekonomiska kostnaden för olika 
utsläpp till luft. Följande kostnader har redovisas då i deras yttrande. (Siffrorna baseras på el 
producerad från kolkondenskraftverk.) 

CO2 450 000 kr/GWh  

NOx  120 000 kr/GWh 

SO2  20 000 kr/GWh 

Den årliga besparingen genom minskade utsläpp från kolkondenskraftverk som de planerade 
utformningsexemplen bedöms innebära blir utifrån dessa värden följande vid en produktion 
på 530-810 GWh per år, se Figur 69. 

 
Figur 69. Beräknad årlig samhällsekonomisk besparing. 

  

                                                 
3 Miljödomstolen, Växjö tingsrätt (dom M 52-02 aktbil 78) 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ lokalisering 

M
kr

 CO2 

NOx 

SO2 



Miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken för Åskälen-Österåsen Vindkraftpark i Jämtlands län. 

 

132  
T10173 Åskälen-Österåsen\Tillstånd\MKB\ 2011-04-05 VN  

10 BILAGEFÖRTECKNING 

Bilaga 3.1. Produktionsberäkningar 

Produktionsberäkning Utformningsexempel 3 

Produktionsberäkning Utformningsexempel 4 

Produktionsberäkning Alternativ lokalisering 

Bilaga 3.2. Ljudberäkningar 

Ljudberäkning Utformningsexempel 3 

Ljudberäkning Utformningsexempel 4 

Ljudberäkning Alternativ lokalisering 

Bilaga 3.3. Skuggberäkningar 

Skuggberäkning Utformningsexempel 3 

Skuggberäkning Utformningsexempel 4 

Skuggberäkning Alternativ lokalisering 

Bilaga 3.4. Fotomontage 

Bilaga 3.5. Naturvärdesinventeringar 

Naturvärdesinventering och fågelinventering för projekt Åskälen. Rapport från Rutilus 
ecokonsult AB. 

Naturvärdesinventering och fågelinventering för projekt Österåsen. Rapport från Rutilus 
ecokonsult AB. 

Bilaga 3.6. Fladdermöss Åskälen Österåsen. Rapport av Christer Gunnarsson. Mittuniversitetet. 

Bilaga 3.7. Bland fäbodar och fångstgropar vid Åskälen och Österåsen. Arkeologisk utredning, KMKB. Rapport 
från Arkeologicentrum. 

Bilaga 3.8. Byggnadsinventering. 

Bilaga 3.9. Vindkraftpark Åskälen-Österåsen. Analys av landskapsbilden. Rapport från Schibbye Landskap. 

Siktbarhetsanalys (ZVI) Utformningsexempel 3 

Siktbarhetsanalys (ZVI) Utformningsexempel 4 

Bilaga 3.10. Miljökonsekvensbeskrivning rörande fågellivet: Vindkraftpark Åskälen-Österåsen, Jämtlands län. 
Rapport från Christer Olsson. 

Bilaga 3.11. Hydrologisk studie för vindkraftspark Åskälen-Österåsen. Strömsunds och Östersunds kommuner, 
Jämtlands län. Rapport från Kemakta Konsult AB. 

Bilaga 3.12. Komplettering av örninventering område Österåsen. Rapport från Rutilus ecokonsult AB. 
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