
 

 

 

 

Till 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Miljöprövningsdelegationen 
971 86 LULEÅ  

 

 

 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN FÖR 
UPPFÖRANDE OCH DRIFT AV VINDKRAFTSPARK, ÖVERKALIX 
KOMMUN 

 

SÖKANDEN 
Sökande: Vasa Vind AB (nedan Bolaget),  

org. nr. 556702-6835 

Adress: Box 3235 

103 64 Stockholm 

Kontaktperson: Ingemar Stenbeck 

Tel: 08-545 184 80 

E-post: ingemar.stenbeck@vasavind.se 

SAKEN 

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift m.m. av en gruppstation för vindkraft i 
Överkalix kommun, Norrbottens län - verksamhetskod 40.90. 

1 YRKANDEN 

Bolaget ansöker härmed om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att, inom det 
ansökningsområde som framgår av Figur 2 och Bilaga A, på fastigheterna Talljärv 1:3, 
2:3, 2:4 och Törefors 3:3 i Överkalix kommun, Norrbottens län, uppföra och driva en 
gruppstation för vindkraft med maximalt 150 vindkraftverk med tillhörande 
anläggningar, vägar och kringutrustning. Allt i huvudsaklig överensstämmelse med i 
denna ansökan lämnade beskrivningar och ritningar. 

 



 

 

 

Bolaget yrkar vidare 

1. att den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen godkänns, 

2. att tillståndet gäller i 40 år efter det att tillståndet vunnit laga kraft, 

3. att villkor ska meddelas i enlighet med förslag i avsnitt 2 nedan,  

4. att tillståndet ska ha tagits i anspråk senast 5 år efter det att tillståndet vunnit laga 
kraft och att de delar av tillståndet som inte genomförts senast 10 år efter det att 
tillståndet vunnit laga kraft ska anses ha förfallit, samt 

5. att miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att meddela 
undantag från Bolagets åtagande avseende restriktionsområden.  

2 FÖRSLAG TILL VILLKOR 

Bolaget föreslår att följande villkor för det kommande tillståndet beslutas av 
Miljöprövningsdelegationen. 

1. Om inte annat följer av detta beslut ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 
enlighet med vad Bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig 
i ärendet. 

2. Respektive vindkraftverk får ha en totalhöjd om maximalt 200 meter. 

3. I syfte att säkerställa att vindkraftanläggningen uppförs enligt vad som följer av 
villkoren i detta beslut och övriga åtaganden i ansökan ska bolaget minst fyra 
månader innan byggnads- och anläggningsarbeten påbörjas för hela eller del av 
anläggningen samråda med tillsynsmyndigheten angående detta. 
Tillsynsmyndigheten får medge att samråd hålls vid en senare tidpunkt än fyra 
månader innan byggstart, dock ska samrådet ske innan dess att byggnads- och 
anläggningsarbeten påbörjas.  

4. Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder får som begränsningsvärde på 
grund av anläggningsarbete inte överstiga 60 dB(A) dagtid (kl 07-19) vardagar, 50 
dB(A) kvällstid (kl 19-22) vardagar och dagtid (07-19) helgdagar samt 45 dB(A) 
kvällstid (kl 19-22) helgdagar och nattetid (22-07) samtliga dygn. 

5. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får som begränsningsvärde inte 
överstiga 40 dB(A) utomhus vid bostäder. Det angivna begränsningsvärdet ska 
kontrolleras genom mätningar och/eller beräkningar. Inom ett år från det att hela 
vindkraftanläggningen har tagits i drift eller vid den tidpunkt tillsynsmyndigheten 
bestämmer ska den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder ha kontrollerats. Om 
vindkraftanläggningen uppförs i etapper ska en första kontroll göras senast inom ett 
år efter att samtliga vindkraftverk i respektive etapp har tagits i drift. Kontroll av 
den ekvivalenta ljudnivån ska därefter utföras om det sker förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller efter begäran av 
tillsynsmyndigheten.  
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6. Bostäder samt befintliga uteplatser, eller om sådana saknas ett område om 25 m2 
intill befintliga bostadshus, får inte belastas med en faktisk skuggbildning 
överstigande åtta timmar per kalenderår. Den angivna begränsningen avseende 
faktisk skuggbildning ska kontrolleras genom mätningar och/eller beräkningar. 
Inom ett år från det att hela vindkraftanläggningen har tagits i drift eller vid den 
tidpunkt tillsynsmyndigheten bestämmer ska bolaget kontrollera den faktiska 
skuggbildningen vid befintliga bostadshus. Om vindkraftanläggningen uppförs i 
etapper ska en första kontroll göras senast inom ett år efter att samtliga 
vindkraftverk i respektive etapp har tagits i drift. Kontroll av den faktiska 
skuggbildningen ska därefter utföras om det sker förändringar i verksamheten som 
kan medföra ökad faktisk skuggbildning eller efter begäran av tillsynsmyndigheten. 

7. I anslutning till vindkraftverken ska det finnas varningsskyltar som innehåller 
information om risk för nedfall av snö och is från vindkraftverken. Bolaget ska 
samråda med tillsynsmyndigheten i denna fråga. Utformning av skyltar, den 
närmare placeringen av skyltarna samt antalet skyltar ska godkännas av 
tillsynsmyndigheten. 

8. Vindkraftverken ska vara utrustade med avisningssystem för avisning av 
rotorbladen.  

9. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på sådant sätt att eventuellt 
läckage inte kan förorena mark eller yt- och grundvatten. 

10. Hinderbelysningen ska avskärmas och ljusintensiteten ska reduceras så mycket som 
gällande lagstiftning från Transportstyrelsen medger. Bolaget ska samråda med 
tillsynsmyndigheten i denna fråga.  

11. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör bedömning av om 
villkoren följs och hur verksamheten i övrigt påverkar hälsa och miljö. 
Kontrollprogrammet ska gälla såväl under anläggningsfas som under driftsfas. I 
kontrollprogrammet ska metoder och tillvägagångssätt för kontroll och utvärdering 
anges. Kontrollprogrammet ska i den del som avser anläggningsfas redovisas till 
tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbeten påbörjas. 

12. Bolaget ska senast en månad före byggstart meddela Försvarsmakten, Post- och 
Telestyrelsen och Transportsstyrelsen om varje vindkraftverks position och höjd 
över havet.  

13. Vid avveckling av verksamheten eller om elproduktion inte har bedrivits under en 
sammanhängande tid av två år ska åtgärder för återställning och efterbehandling av 
området vidtas av bolaget.  
 
En plan för avveckling av anläggningen samt återställning av det område där 
verksamheten har bedrivits ska ges in till tillsynsmyndigheten senast 5 år före 
planerad avveckling. Tillsynsmyndigheten får medge att planen ges in vid en senare 
tidpunkt. 
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14. Innan dess att tillståndet får tas i anspråk ska en säkerhet motsvarande 500 000 
kronor i 2014 års penningvärde ställas av bolaget. Denna säkerhet ska gälla för 
tiden från det att verksamheten påbörjas intill dess helhet tagits i anspråk. 
 
Vidare ska bolaget ställa 500 000 kronor i säkerhet, i 2014 års penningvärde, för 
varje vindkraftverk som uppförs. Säkerhet ska ställas för respektive verk men kunna 
tas i anspråk för återställning av parken i sin helhet utan beloppsbegränsning till 
varje verk. Säkerheten ska ställas i lika stora delar det tionde, femtonde och 
tjugonde året från det att vindkraftverket uppförts. 
 
Bolaget ska vid beräkningen av penningvärdet utgå från konsumentprisindex varvid 
oktober månad år 2014 ska vara utgångspunkt för denna beräkning. 
 
Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen och ställas till och 
förvaras av Länsstyrelsen. 

3 AVGRÄNSNING 

Sökanden bedömer att gruppstationen för vindkraft som omfattas av denna ansökan inte 
kommer att konstrueras på ett sätt som kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 
kap. miljöbalken. Om anmälningspliktig vattenverksamhet blir aktuell kommer sådan 
verksamhet vid behov att anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Byggnationen av vindkraftparken kommer att behöva krossmaterial. I den översiktliga 
projektering som gjorts har sökanden ännu ej tagit ställning till hur projektet ska förses 
med krossmaterial. För det fall krossning, betongtillverkning eller täktverksamhet 
kommer att utövas inom ansökningsområdet ska, om så erfordras, separat anmälan eller 
ansökan göras för dessa verksamheter. 

Arbete kan komma att utföras i anslutning till vattenområden inom ansökningsområdet 
för vilka det finns strandskydd 100 meter från strandlinjen.  

4 ÅTAGANDEN 

Bolaget söker tillstånd enligt den s.k. ”boxmodellen” innebärande bl.a. att den exakta 
placeringen av vindkraftverk, uppställningsytor, nya eller ändrade vägar, 
transformatorstationer, servicebyggnader, övriga byggnader och andra installationer 
inom ansökningsområdet inte bestäms i tillståndsbeslutet. 

Bolagets användning av ansökningsområdet begränsas av att Bolaget åtar sig att 
undanta vissa områden inom ansökningsområdet från exploatering, d.v.s. anläggande av 
vindkraftverk m.m.; s.k. restriktionsområden.  

Den typ av områden som Bolaget åtar sig att inte exploatera förtecknas i Figur 1, nedan 
och återges översiktligt i karta, Bilaga B samt detaljerat i Bilaga 15 och 17 till 
miljökonsekvensbeskrivningen. De delar av ansökningsområdet som inte anges som 
restriktionsområde i dessa bilagor omfattas således inte av några restriktionsområden.  
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 Restriktionsområde 
1 Natura 2000-område 
2 Områden som utgör Riksintresse naturvård 
3 Områden med naturvärdesklass 1 
4 Områden med naturvärdesklass 2, med undantag för 

tre områden på Slättberget-Hällberget vilka framgår 
av Bilaga 16 till miljökonsekvensbeskrivningen  

5 Av Sveaskog och Skogsstyrelsen identifierade 
nyckelbiotoper/naturvårdsskog 

6 Våtmarker klass 1 och 2  
7 Kulturlämningar 
8 Områden med särskilt bra renbete i gammal skog 

under vårvintern 

Figur 1, Tabell restriktionsområden 

Åtagandet avseende områden 3-8 förutsätter att skyddsvärdena inom områdena består 
och inte förlorar sitt värde, t.ex. genom avverkningar inom skogsbruket. 

Utöver dessa restriktionsområden kommer vid placering av vindkraftverk hänsyn att tas 
till skyddsområde för kungsörn och våtmarksfåglar, befintlig kraftledning och 
radiolänk. Skyddsområden för kungsörn anges av sekretesskäl inte på kartan, Bilaga B, 
utan anges endast på karta Bilaga 9:4 till miljökonsekvensbeskrivningen som förutsätts 
bli föremål för sekretess. Skyddsområden för våtmarksfåglar framgår av Bilaga 15 samt 
kraftledning och radiolänk av Bilaga 18 till miljökonsekvensbeskrivningen. 

Bolaget har vid framtagandet av ansökningsområdet vinnlagt sig om att anpassa 
ansökningsområdet så att särskilt känsliga områden i så stor omfattning som möjligt ska 
ligga utanför, t.ex. Natura 2000-områden och naturreservat. I ansökningsområdet finns 
enbart källflöden till Torne och Kalix älvsystem som ingår i Natura 2000-område. 

Bolagets åtaganden att inte exploatera i områden förtecknade i Figur 1 ovan begränsas 
såtillvida att Bolaget ska kunna:  

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

• Anlägga ett fåtal vägpassager inom restriktionsområden för att kunna nå 
vindkraftverk inom och i anslutning till riksintresseområdet för vindkraft på 
Slättberget-Hällberget, se exempel på väg anslutningar i Bilaga 16 till 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

• Vidta åtgärder som godkänns av tillsynsmyndigheten. 

  5  

 



 

 

 

5 ALLMÄN ORIENTERING 

5.1 Bolaget 

Vasa Vind AB är ett svenskt vindkraftbolag som utvecklar, bygger och driver 
vindkraftparker. Bolaget ägs av pensionsfonder förvaltade av HgCapital, ett brittiskt 
investeringsbolag som förvaltar investeringar i förnybar energi. I Sverige är fonderna 
majoritetsägare i de svenska vindkraftparkerna Havsnäs (95 MW), Ytterberg (44 MW) 
och Åmliden (52 MW).  

5.2 Bakgrunden till ansökan och översiktlig 
verksamhetsbeskrivning 

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

År 2002 fastlades ett beslut i Riksdagen som innebar att det skulle finnas planmässiga 
förutsättningar för att vindkraften ska kunna öka med 10 TWh till år 2015. 2007 
reviderades målet till 30 TWh till år 2020, av dessa ska 20 TWh finnas på land och 10 
TWh till havs. Energimyndigheten har pekat ut ett flertal områden inom landets gräns 
som är av riksintresse för vindbruk.  

Under mars 2011 påbörjade Bolaget en kartläggning av vindförhållandena på 
Hällberget i Överkalix. Resultaten visar att det finns mycket goda förutsättningar för att 
verksamhetsområdet ska kunna producera vindenergi. Arbetet med ansökan om 
miljötillstånd för en landbaserad vindkraftanläggning enligt 9 kap. Miljöbalken 
påbörjades år 2011. 

Bolaget har anlitat Hifab AB för att genomföra och utarbeta bifogad 
miljökonsekvensbeskrivning med bilagor, Bilaga C.  

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

5.3 Icke-teknisk sammanfattning 

För en icke-teknisk sammanfattning av verksamheten se avsnitt II i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. 
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6 Områdesbeskrivning 

6.1 Landskap  

Den planerade vindkraftparken Hällberget ligger i Överkalix kommun och ligger nära 
gränsen till Gällivare kommun, Luleå kommun och Bodens kommun. 
Ansökningsområdet som omfattar ca 86 kvadratkilometer, är beläget i anslutning till 
Hällberget, ca 25 km väster om Överkalix samhälle. Den planerade parkens lokalisering 
och ansökningsområdet framgår av Figur 2, nedan, samt Bilaga A. 

Figur 2, Ansökningsområdet 

Landskapet kring Hällberget tillhör den naturgeografiska regionen 30b: ”Norrlands 
vågiga bergkulleterräng med mellanboreala skogsområden” och är relativt högt beläget 
då de skogsbeklädda höjderna i området sträcker sig ca 400 meter över havet. Den 
storskaliga formen av området sträcker sig i en tydlig nordväst-sydostlig riktning efter 
den senaste inlandsisens framfart. Området består lokalt av ett flertal höjdryggar och 
berg med ett mellanliggande mosaiklandskap av barrskog och myrmarker. Området kan 
ses som en förlängning av de fjäll- och höglägesskogar som ligger nordväst mellan 
Kalix- och Lule-älvdal. Även de högst belägna bergen finns i nordväst.  

Höjden över havet varierar mellan ca 225 meter till knappt 400 meter. Högsta 
Kustlinjen ligger i närområdet på ca 200 m.ö.h vilket innebär att största delen av 
omgivningarna kring Hällberget ligger ovan högsta havsnivån. På grund av detta är de 
dominerande jordarterna i området morän och torv. 
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Området kring Hällberget har nyttjats areellt och extensivt genom århundraden och 
skogsbruket har satt prägel på landskapet med avverkningar, uppväxande nya skogar 
och infrastruktur med skogsbilvägar 

6.2 Fastigheter och bebyggelse 

De fastigheter som ingår i ansökningsområdet är Talljärv 1:3, 2:3, 2:4 och Törefors 3:3 
i Överkalix kommun, Norrbottens län. 

Inom ansökningsområdet finns inte några bostäder. 

I ansökningsområdets omgivning finns mycket gles bebyggelse. I Figur 3, nedan anges 
de närmast belägna byarna med avstånd och antalet bostäder. 

 

Namn på by / grupp av bostäder Avstånd Antal bostäder 

Dockasberg  3 km 3 

Tallberg / Dockas / Grundforshed  3-5 km 23 

Talljärv / Granbacka 1,5-2 km 10 

Storkölen  1 km 1 

Västra Kesasjärv / Östra Kesasjärv 3-4 km 14 

Tallsjön 5,5 km 15 

Kölmjärv / Kölmnäs / Forsnäset 3-4 km 19 

Marsjärv 5 km 5 

Figur 3, Byar i omgivningen 

6.3 Planförhållanden 

Inom ansökningsområdet finns två områden som är utpekade som riksintressen för 
vindbruk, se Bilaga 5 till miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ansökningsområdet är inte detaljplanelagt och det finns inte några detaljplanelagda 
områden i dess närhet i Överkalix kommun. 

Kommunfullmäktige i Överkalix kommun har den 25 februari 2008 antagit en 
översiktsplan. I planen anges att Överkalix kommun ser positivt på en satsning på 
alternativa energikällor och att vindkraften ses som ett alternativ som kan generera 
arbetstillfällen såväl som vara ett steg i ett minskat beroende av fossila bränslen. Vidare 
att Överkalix kommun inte anser att etablering av vindkraftverk ska ses som ett 
miljöproblem men att eventuella etableringar bör föregås av noggranna studier. 
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I översiktsplanen uttalas att Överkalix kommun anser att frågan om etablering av 
vindkraft är viktig, och ställer sig positiv till utredningar och etableringar av vindkraft 
såväl i området Slättberget och Hällberget som, om det vid kartering visar sig lämpligt, 
på andra områden i kommunen. 

6.4 Utpekade riksintressen och skyddade områden  

Riksintressen 

Förutom två utpekade riksintressen för vindbruk inom ansökningsområdet finns 
följande utpekade riksintressen inom ansökningsområdet eller dess omgivningar. 

Områden utpekade som riksintresse för rennäringen finns inte inom ansökningsområdet. 
Det finns fyra utpekade områden belägna mellan 1,5 km och ca 10 km från 
ansökningsområdet, Flakaberg ca 1,5 km, Marsjärv ca 4 km, Lansjärv ca 10 km och 
Bönälven ca 10 km från ansökningsområdet. Intressena beskrivs närmare i avsnitt 5.4.2 
i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Det finns inte några områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljö inom 
ansökningsområdet. Däremot finns källflöden till Torne och Kalixälvsysten inom 
ansökningsområdet som utgör riksintresse för naturvård. Rikti-Dockas är ett område 
nordväst om ansökningsområdet som är utpekat både som riksintresse för naturvård och 
kulturmiljö.  

Natura 2000 

Det finns två Natura 2000 områden i närheten av ansökningsområdet. Hällberg (id: 
SE0820150) och Muggträsk (id: SE737547-178651) är belägna i omedelbar anslutning 
till och omgivna av ansökningsområdet. I ansökningsområdet finns källflöden till Torne 
och Kalix älvsystem (SE0820430). Närmare beskrivning av dem ges i 
miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 5.4.5. 

Naturreservat 

I anslutning till ansökningsområdet finns tre naturreservat: Muggträsk, Hällberget, och 
Lombberget. I ansökningsområdet närhet finns ytterligare två reservat, Puoutavare 
(Vitberget) och Tallberget. Naturreservaten beskrivs närmare i avsnitt 5.4.6 i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.5 Existerande och planerade vindkraftsetableringar i 
närområdet 

Det finns i dagsläget inte några vindkraftverk i Överkalix kommun. Inga planerade 
vindkraftsprojekt finns inom åtminstone 45 km från ansökningsområdet. 

7 TEKNISK BESKRIVNING 

En teknisk beskrivning som redovisar principer för funktion och utformning av 
anläggningen samt dess uppförande ges i kapitel 4 i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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8 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs konsekvenser av den planerade verksamheten 
enligt ansökan, samt ett nollalternativ enligt 6 kapitlet 7§ miljöbalken, d.v.s. om 
verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd.  

Mot bakgrund av redogörelsen i miljökonsekvensbeskrivningen kan konstateras att den 
sökta verksamheten kommer att kunna drivas och etableras utan någon betydande 
påverkan på miljön eller andra motstående intressen. De konsekvenser som beskrivs i 
Figur 4 nedan är de som kvarstår efter att föreslagna skadeförebyggande åtgärder 
vidtagits. 

Figur 4, Sammanfattande översikt över anläggningens konsekvenser 

Aspekt Bedömning Kommentar 

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

Riksintressen och 
naturreservat 

Obetydliga konsekvenser Ingen skyddad mark påverkas. 

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

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

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

Rennäring Måttliga konsekvenser Se motivering avsnitt 6.7.4  i MKB 

Försvaret och luftfarten Obetydliga konsekvenser Vindkraftverken förses med 
hindersbelysning. 

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

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

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

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

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

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

Samhällseffekter Positiva konsekvenser Arbetstillfällen och fönybar energi skapas. 

Byggskedet Små konsekvenser Kortvariga mindre störningar under 
byggskedet. 
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Bolaget anser, med stöd av miljökonsekvensbeskrivningen och övrig utredning, att den 
inverkan den sökta verksamhetan skulle ha på miljön och hälsa inte utgör hinder för 
bifall till Bolagets yrkanden. 

En mer utförlig beskrivning och redovisning av förväntade konsekvenser för miljön och 
resurshushållningen redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Påverkan på 
rennäringen behandlas även nedan i avsnitt 9. 

9 Rennäringen 

De samebyar som kan beröras av verksamheten vid den planerade vindkraftparken är 
Gällivare och Ängeså samebyar. 

Ängeså sameby är en koncessionssameby som har sina åretruntmarker i Överkalix 
kommun. Ansökningsområdet ligger i den sydvästliga delen av koncessionsområdet. 

Gällivare sameby är en skogssameby i Norrbottens län. Samebyn har sina 
åretruntmarker i Gällivare kommun och vinterbetesmarker i Gällivare, Överkalix, 
Jokkmokks, Luleå och Bodens kommuner ner till norrlandskusten. Gällivare samebys 
fastställda samebygräns omfattar inte ansökningsområdet. 

Ansökningsområdet ligger söder om Lappmarksgränsen och det har påpekats för 
Bolaget att det därmed inte ligger inom det område som Gällivare sameby har rätt att 
bedriva renskötsel i. 

Företrädare för Flakabergsgruppen (inom Gällivare sameby) har upplyst att 
ansökningsområdet används alla fyra årstider vår, sommar, höst och ibland under 
vintern. Vidare att denna användning baseras på sedvanerätt.  

Den uppgivna sedvanerätten är oklar för Bolaget och Gällivare samebys nyttjande av 
ansökningsområdet under tiden maj – september förefaller inte stå i överenstämmelse 
med bestämmelserna om renskötselområde i Rennäringslagen. 

Som underlag för ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har samebyarnas 
användning av ansökningsområdet utretts. En översiktlig rennäringsanalys för 
respektive sameby har tagits fram i samverkan med samebyarna. Rennäringsanalysen 
grundas på uppgifter från samebyarna. 

I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 5.7 och 6.7 samt i rennäringsanalyserna, som 
bilagts miljökonsekvensbeskrivningen, beskrivs ansökningsområdets användning, som 
den uppgivits, och vindkraftsetableringens förväntade påverkan på rennäringen.  

De skydds- och försiktighetsåtgärder för rennäringen som Bolaget kommer att tillämpa 
är beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 6.7.3. De är utarbetade på de 
uppgifter som framkommit i rennäringsanalyserna. Dessa analyser, även som avsnittet 
om rennäring i miljökonsekvensbeskrivningen har tillställts samebyarna för 
kommentarer.  
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Med de begräsningar och åtaganden som Bolaget gjort för att mildra konsekvenserna 
bedöms det möjligt för vindkraften och renskötseln i båda samebyarna att fortsätta 
bedrivas trots en viss påverkan på renskötseln i och i direkt anslutning till 
ansökningsområdet. 

10 Fåglar m.m. 

Inventeringar och utredningar har utförts för att identifiera skyddsvärda naturområden 
med avseende på fåglar och fladdermöss. Dessa har resulterat i att buffertzoner 
upprättats med syfte att förhindra att kungsörn och vissa våtmarksfåglar riskerar att 
påverkas negativt. Därtill har Bolaget åtagit sig att undvika vissa aktiviteter inom ett 
område närmast befintligt örnbo under känslig del av året. 

De utredningar som vidtagits och de skyddsåtgärder som föreslagits ger ett relevant 
underlag för att bedöma om risk för påverkan på fridlysta arter är vid handen. 
Underlaget utvisar att någon sådan risk inte föreligger. 

11 Alternativredovisning 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller utöver det s.k. nollalternativet, fyra 
lokaliseringsalternativ, av vilka ansökningsområdet är ett. Alternativen är lokaliserade i 
tre olika kommuner. De fyra alternativens lämplighet har studerats med avseende på 
bl.a. vindtillgång, planförhållanden, infrastruktur, riksintressen och naturvärden. 
Alternativen är alla så omfattande att de kan rymma ett stort antal vindkraftverk. 

En närmare beskrivning av utvärderingen av de olika alternativen finns i avsnitt 3.2.3 i 
miljökonsekvensbeskrivingen. Som framgår har det nu sökta alternativet bedömts vara 
det mest fördelaktiga. Det faktum att Överkalix kommun utpekat området som lämpligt 
för vindkraftsetablering och generellt har en positiv inställning till etablering i 
kommunen har haft stor betydelse för bedömningen. 

Ett nollalternativ skulle innebära att den miljövänliga produktionen av elenergi som 
skulle ha kunnat produceras inom ansökningsområdet inte kommer att ersätta annan 
produktion som medför skadliga utsläpp och avfall. 

12 Tillåtlighet 

12.1 Hänsynsregler 

Iakttagande av de allmänna hänsynsreglerna 

De förpliktelser som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttas. 
Nedan redovisas några exempel på hur Bolaget iakttar dessa hänsynsregler. 

Bevisbörderegeln  

Tillståndsansökan och dess bilagor visar att den planerade verksamheten kommer att 
följa de förpliktelser som följer av miljöbalkens hänsynsregler. 
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Kunskapskravet  

Ansökan har föregåtts av omfattande utredningsarbete om lämpliga lösningar och 
metoder för byggnation och drift av den ansökta verksamheten. Bolaget och den 
företagsgrupp Bolaget ingår i har en bred erfarenhet av att utveckla vindkraftsprojekt 
och, inte minst, driva vidkraftparker. Denna kompetens har använts även för detta 
projekt. 

Bolaget har därför både den erfarenhet och kunskap som behövs för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skador eller olägenheter, som kan orsakas av 
verksamheten vid anläggningen.  

Det kommer att tillses att den personal som ska svara för vindkraftparkens planering, 
uppförande och drift kommer att ha erforderliga kunskaper om rennäringens villkor och 
behovet av att reducera risken för störning på näringen. 

Försiktighetsprincipen  

Försiktighetsprincipen uppfylls genom att tekniska åtgärder, metodval, egenkontroll, val 
av kemiska produkter samt andra skyddsåtgärder och försiktighetsmått begränsar 
påverkan på yttre miljö och människors hälsa. Skadeförebyggande åtgärder beskrivs i 
Miljökonsekvensbeskrivningen, vilken också innehåller ytterligare information om den 
planerade tekniska utformningen. 

Bästa möjliga teknik 

Bolaget har eftersträvat en teknik som tillvaratar vindresursen så effektivt som möjligt 
samtidigt som miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Slutligt val av vindkraftsmodell 
kan inte göras förrän i samband med att vindkraftsparken upphandlas. Utvecklingen går 
fort och det finns skäl att tro att det kan komma nya verk på marknaden som är både 
effektivare och på andra sätt bättre än de som är tillgängliga idag. Genom att ansökan 
inte är låst vad gäller verkstyp och placering möjliggörs att bästa möjliga teknik 
kommer att utnyttjas.  

Produktvalsprincipen  

Produktvalsprincipen tillämpas vid inköp och användning av kemiska produkter som 
används i den sökta verksamheten. Bolaget väljer i görligaste mån miljömärkta och 
andra kemiska produkter, som med bibehållen funktion innebär lägst risk för skador på 
människors hälsa och på miljön. 

Hushållningsprincipen  

Vindkraftverk hushåller med resurser genom att dessa använder vinden som är en ren 
och oändlig resurs. Mycket av materialet i ett nedmonterat vindkraftverk kan återvinnas 
och platsen där vindkraftverket har varit lokaliserat kan återställas. 

Produktionen av el från vindkraft bidrar dessutom till att energikonsumenter kan 
hushålla med ändliga resurser. 
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Lokaliseringsprincipen 

Bolaget bedömer att föreslagen lokalisering av den ansökta verksamheten är mycket 
lämplig såväl ur resurshushållnings som miljösynpunkt. Intrånget på andra intressen är, 
med hänsyn till de åtaganden Bolaget gör, begränsat. De genomförda lokaliserings- och 
alternativutredningarna visar att den valda platsen är fördelaktig. Nollalternativet skulle 
innebära att vindresursen inte utnyttjas och inte ersätter annan produktion som leder till 
utsläpp och avfall. 

Skälighetsprincipen  

Enligt miljöbalken gäller kraven i hänsynsreglerna i den utsträckning det inte kan anses 
vara orimligt att uppfylla dem. De åtgärder som Bolaget har genomfört och kommer att 
genomföra avvägs mot bakgrund av skälighetsprincipen. 

Skadeansvarsprincipen  

Verksamhetsutövaren är medveten om skadeansvarsprincipen. Skador och olägenheter 
förebyggs genom de olika försiktighetsmått som vidtas vid den planerade 
verksamheten. Dessa beskrivs mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen. 

12.2 Tillåtlighet enligt 3-4 kap miljöbalken 

Den planerade verksamheten är inte oförenlig med några utpekade riksintressen enligt 3 
och 4 kap miljöbalken.  

Den planerade vindkraftparken beräknas producera upp till 1,5 TWh per år. Det måste 
därför anses vara god resurshushållning att vindkraftparken byggs i enlighet med denna 
ansökan. 

12.3 Tillåtlighet enligt 7 kap miljöbalken 

Den skyddade natur i form av Natura 2000-områden och naturreservat som finns i 
landskapet kring och inom ansökningsområdet bedöms inte påverkas av den ansökta 
verksamheten. Något behov av tillståndsprövning enligt 7 kap. 28a§ Miljöbalken 
föreligger inte. 

Ansökningsområdet omfattar strandskyddade områden vilka till viss del behöver tas i 
anspråk för den ansökta verksamheten. Anläggande av vindkraftverk och vägar samt 
breddning av vägar kommer att göras intill och/eller över vattenområden. Exakt vilka 
områden inom ansökningsområdet som kommer tas i anspråk fastställs i samband med 
den slutliga layouten. 

Byggnation av vindkraft inom ansökningsområdet är ett angeläget intresse som inte kan 
tillgodoses lika bra utan att strandskyddade områden tas i anspråk. Byggnationerna 
bedöms inte i någon nämnvärd omfattning hindra eller avhålla allmänheten från att 
beträda områden som omfattas av strandskydd. Vidare bedöms åtgärderna inte 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
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Åtgärderna inom strandskyddade områden bedöms mot bakgrund av ovanstående inte 
att påverka tillåtligheten av den ansökta verksamheten. 

12.4 Sammanfattning av tillåtligheten 

Bolaget anser att den sökta verksamheten är förenlig med miljöbalkens syfte och 
uppfyller de krav som kan ställas enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. Tillstånd i 
enlighet med ansökan kan därför meddelas. 

13 FÖRSLAG TILL VILLKOR MM 

Nedan kommenteras några av de villkor mm som Bolaget föreslagit. 

13.1 Ljud 

Enligt vedertagen praxis och rekommendationer från Boverket ska ljudnivån från 
vindkraftverk i drift begränsas så att det inte överskrider 40 dB(A) utomhus vid 
bostäder. Bolaget anser att detta är en rimlig begränsning i verksamheten och föreslår 
därför ett sådant villkor vid driften av vindkraftparken. 

13.2 Skuggtid 

I praxis har framarbetats en rekommendation som innebär att den teoretiskt maximala 
skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år, vilket 
säkerställer att den förväntade skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år. Det 
föreslagna villkoret utgår från skuggbildning vid bostäder eller befintliga uteplatser. I 
Bilaga 20 till Miljökonsekvensbeskrivningen återfinns skuggberäkningar av den 
teoretiska skuggtiden för den planerade vindkraftsanläggningen. Den förväntade 
skuggtiden kommer inte att överstiga 8 timmar per år vid någon bostad eller befintlig 
uteplats. 

13.3 Säkerhet 

Bolaget har i villkoren föreslagit att säkerhet ställs till ett belopp om 500 000  kronor 
per vindkraftverk samt 500 000 kronor i samband med ianspråktagande av tillståndet. 
Säkerheten ska omfatta nedmontering och återställning av ytor. 
Miljöprövningsdelegationen i Norrbotten har i beslut från april 2014 ansett att detta 
belopp är skäligt varför Bolaget föreslår denna nivå. 

Bolaget anser, i samsyn med ovan nämnda beslut från miljöprövningsdelegationen, att 
det är rimligt att säkerheten ställs successivt.  

13.4 Slutlig layout 

Bolaget ansöker om att få placera ett maximalt antal vindkraftverk inom 
ansökningsområdet. För att miljökonsekvenserna ska kunna kontrolleras vid den 
förestående tillståndsprövningen utan att de exakta positionerna för vindkraftverk, 
transformatorer, vägar och dylikt är angivna har Bolaget åtagit sig vissa restriktioner. 
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Villkor och restriktionsområden innebär att Bolaget är begränsat i sin möjlighet att 
utforma vindkraftparken.  

Utöver detta föreslår Bolaget som ett villkor att Bolaget ska samråda med 
tillsynsmyndigheten om den slutliga utformningen av vindkraftparken. 

13.5 Övrigt 

I många av de tillstånd för uppförande och drift av vindkraftverk som meddelas ingår 
ett villkor om att samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och 
färgsättning. Bolaget föreslår att något sådant villkor inte ges för den ansökta 
verksamheten. Verksamheten kommer att utövas i olika typer av terräng och med olika 
vindförutsättningar. Detta innebär att ett effektivt utnyttjande av vindresurserna kan 
kräva delvis olika utformningar av verk, t.ex. avseende rotordiameter och navhöjd, 
varför ett sådant villkor inte är lämpligt för den ansökta verksamheten. Bolaget 
eftersträvar dock och anser att det är sannolikt att alla verk i ansökningsområdet ska 
vara av samma fabrikat och färg , vilket ger ett enhetligt intryck. 

14 GENOMFÖRDA SAMRÅD 

Samråd enligt 6 kapitlet 4 § miljöbalken har genomförts.  

Under hösten 2011 genomfördes samråd med Länsstyrelsen i Norrbottens län. Vid detta 
möte beslutades den fortsatta samrådskretsen. I januari 2012 hölls en utställning av 
projektet där allmänheten kunde ta del av information och lämna synpunkter. Därefter 
genomfördes samrådsmöten med Överkalix kommun, berörda samebyar, jaktlag och 
turistföretag under våren 2012. Ytterligare skriftliga samråd har skickats ut successivt 
under arbetets gång. Under våren 2014 hölls kompletterande samråd med allmänheten 
via annonsering i lokala tidningar. 

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

15 TIDPLAN  

Enligt nuvarande tidplan planeras investeringsbeslut kunna fattas ett till två år efter det 
att ett lagakraftvunnet tillstånd enligt miljöbalken föreligger. Byggtiden uppskattas till 
mellan tre och fyra år. 

Tidplanen är dock preliminär och kan förändras av faktorer som för närvarande inte kan 
förutses 
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