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1 INLEDNING 

Storåsen Vindkraft AB (hädanefter kallat bolaget) vill ge uppdaterad information om vindkraftsprojekt 

Storåsen och bjuda in till ett nytt samråd. 

Bolaget avser att under 2020 genomföra en förnyad tillståndsansökan enligt miljöbalken för att 

etablera och driva en gruppstation för vindkraft inom ett område som benämns Storåsen i Ånge 

kommun, Västernorrlands län.  

Samråd för den planerade etableringen, som 

initialt planerades för 40-50 vindkraftverk, inom 

ett område som visas i Figur 1 genomfördes 

under perioden maj-augusti 2017. Ett 

samrådsmöte i form av ett ”öppet hus” hölls i 

Bygdegården Treklövern i Finnsta 2017-06-29.  

Utifrån vad som framkom vid samrådet samt 

resultaten av ett antal utredningar och 

inventeringar i området togs sedan en 

miljökonsekvensbeskrivning fram.  

Den information som framkommit till följd av 

utredningar och inkomna synpunkter har lett till 

att de områden där vindkraftverken planeras 

att uppföras har minskat. Antalet s.k. 

restriktionsområden, som begränsar området 

för möjlig etablering av vindkraft, har ökat allt 

eftersom ny information inkommit under 

processens gång.  

Ansökan lämnades in till länsstyrelsens 

miljöprövningsdelegation 2017-12-13.  

I mars 2018 förelades bolaget att komplettera 

ansökan. Kompletteringen innebar att 

ytterligare restriktioner tillkom. Kompletterande 

information enligt länsstyrelsens begärans 

skickades 2018-09-28 till 

miljöprövningsdelegationen. Figur 2 visar aktuellt område för vindkraft samt aktuella 

restriktionsområden så som de slutligt angavs i tillståndsprövningen. 

Figur 1. Samrådsområde för vindkraftpark Storåsen 



 

 
 

 
6 | 10301228  • Storåsen Vindkraftspark 

 

Figur 2. Aktuellt ansökansområdet med restriktionsområden. 

Under hela tillståndsprocessen har det skett en löpande dialog mellan bolaget och Ånge kommun. I 

april 2018 beslutade kommunfullmäktige i Ånge kommun att ta en ”timeout” som innebar att de inte 

avsåg att behandla några tillsstyrkansbeslut gällande vindkraftsprojekt före tidigast år 2021. 

Eftersom inget svar om kommunal tillstyrkan kunde lämnas beslutade bolaget att 2019-06-28 dra 

tillbaka ansökan om miljötillstånd för vindkraftpark Storåsen. Bolaget avsåg att återkomma med en ny 

tillståndsansökan när ”timeouten” upphört. 

Med hänsyn till synpunkter från närboende har vindkraftsprojektet minskat i omfattning vilket innebär 

att påverkan på närliggande bostäder minskar. Projektet innefattar nu 31 vindkraftverk. Ett ytterligare 

restriktionsområde som innebär ett stopp för placering av vindkraftverk har tillkommit i den nordligaste 

delen av ansökansområden, se gult område i Figur 2. 

Bolaget fortsätter att ha en dialog med länsstyrelsen, kommunen och särskilt berörda kring den 

planerade vindkraftparken.  

Kommunfullmäktige i Ånge har den 21 oktober beslutat om att den tidigare beslutade ”timeouten” ska 

hävas och bolaget avser därmed förnya tillståndsansökan för vindkraftpark Storåsen under 2020. 

Nytt samråd med länsstyrelsen och Ånge kommun kommer att genomföras under april 2020. 

Samrådsyttrande lämnas via brev eller mail till Frida Gyllenstn, WSP Sverige AB, Ullevigatan 19, 402 

51 Göteborg, alternativt frida.gyllensten@wsp.com. Yttrande önskas om möjligt senast den 26 juni 

2020. Om yttrande avses lämnas, men inte kan lämnas senast detta datum, emotses besked snarast 

om när yttrande kommer att lämnas. 
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2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Projektområdet är lokaliserat i Ånge kommun, Västernorrlands län, ca en mil söder om Ljungaverk och 

ca 5,5 km norr om Naggen, se Figur 3. Projektområdet är högt beläget, ca 400-500 meter över havet, 

och består av storskalig barrskog som ägs av SCA som här bedriver konventionellt skogsbruk.  

Projektområdet anses utgöra ett lämpligt område för vindkraft med hänsyn till att det är ett stort 

sammanhängande skogsområde med få motstående intressen och där goda vindförhållanden råder. 

Delar av projektområdet är utpekat som lämpligt för vindkraft i kommunens översiktsplan samt utpekat 

riksintresse för vindbruk. 

 

Figur 3. Projektområdes lokalisering i Ånge kommun. 

Planerad verksamhet omfattar maximalt 31 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 240 meter som 

placeras inom ansökansområdet som visas i Figur 2. Bolaget avser att ansöka om tillstånd för fri 

placering inom en begränsad yta. Ambitionen är att, vid tidpunkt för etablering, tillämpa bästa möjliga 

teknik som nyttjar områdets vindresurser optimalt, i enlighet med miljöbalkens hushållningsprincip. 

Samtidigt eftersträvas en så liten negativ påverkan som möjligt på människors hälsa och omgivande 

miljö.  
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Tillämpningen av bästa möjliga teknik innebär att verksmodeller som idag inte finns tillgängliga på 

marknaden kan bli aktuella vid byggnation och det är således inte möjligt att i dagsläget fastslå slutligt 

val av verksmodell. Vilken verksmodell som vid byggnation väljs har betydelse för slutlig utformning av 

vindkraftsparken och vindkraftverkens exakta placeringar. Slutliga positioner kan därmed inte 

fastställas förrän vid etableringstillfället.  

Genom att tillämpa ej koordinatsatta positioner inom avgränsade etableringsytor har sökanden 

möjlighet att tillämpa principen om bästa möjliga teknik och därmed nyttja områdets vindresurs så 

effektivt som möjligt.  

2.1 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PARKLAYOUT 

Vid placering av vindkraftverk inom projektområdet beaktas följande generella tekniska förutsättningar: 

 Platser med högt energiinnehåll prioriteras, baserat på vindmätningar och en noggrann analys 

av topografi, markbeskaffenhet etc.  

 Verken etableras med tillräckligt stort avstånd från varandra för att undvika s.k. vakeffekter. 

D.v.s. då vindkraftverken ”stjäl” vindenergi från varandra. Med ett tillräckligt stort avstånd 

mellan vindkraftverken återfår vinden den energi som förloras efter att den passerat genom 

vindkraftverkets rotor. Vidare krävs ett avstånd mellan vindkraftverken för att motverka 

turbulens som kan medföra förslitningsskador. 

 Verken placeras på tillräckligt stort avstånd från bostad så att högsta tillåtna ljudnivå om 40 

dB(A) innehålls. 

2.2 UNDANTAGSOMRÅDEN 

För att minimera miljöpåverkan till följd av planerad verksamhet har undantagsområden definierats 

inom ansökansområdet. Undantagsområdena har framarbetats allt eftersom mer information om 

området har framkommit genom utredningar och samråd. Undantagsområden delas in i totalt fyra 

kategorier, I Tabell 1 presenteras de olika undantagsområden. De olika klasserna beskrivs mer 

ingående efter tabellen. I Figur 2 visas de olika kategorierna av undantagsområdena i en kartbild.  

Kategori 1,2 och 3 utgör tillsammans vindkraftfria områden. Framtagna undantagsområden kommer 

ligga till grund för framtagande av den slutliga parklayouten samt därtill nödvändig infrastruktur.  

 

Tabell 1. Presentation och förklaring av framarbetade undantagsområden. 

 Kategori Restriktioner Ingående objekt 

 1 Inga vindkraftverk, byggnader, 

teknikbodar, kranplatser, lagerytor, 

betongstationer m.m eller nya vägar 

 

Naturvärden klass 1 och 

nyckelbiotoper  

 

 2 Inga vindkraftverk, byggnader, 

teknikbodar, kranplatser, lagerytor, 

betongstationer m.m. Men möjligt 

IKN- och vägområde. 

 

Urval av naturvärden klass 

2 (där ingen avverkning är 

planerad eller nyligen 

genomförd), fornminnen 

med klassningen övrig 

kulturhistorisk lämning 

samt SCA Skötselklass 51 
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 3 Inga vindkraftverk, men möjliga 

områden för IKN, väg och övrig 

kringverksamhet 

Hänsyn till fågelbiotoper  

 H. Hänsynsobjekt Etablering inom dessa ytor sker med 

extra stor hänsyn till utpekade 

värden. 

Naturvärden av Klass 2 där 

avverkning är planerad 

eller nyligen utförd, 

Naturvärden av Klass 3, 

Landskapsobjekt, SCA 

Hänsynsbiotop Klass 2 och 

3 och SCA 

Hänsynsområde 

 

2.3 VÄGDRAGNING OCH MONTERING 

Befintliga vägdragningar och skogsbilvägar inom projektområdet kommer, i möjligast mån, att 

användas för vindkraftsparkens interna vägnät. Beroende på vägarnas skick kommer de att rätas, 

breddas och förstärkas. Nybyggnation av väg kommer även att krävas. 

Förslag på vindkraftsparkens vägnät kommer att arbetas fram i vidare projektering, med hänsyn till de 

dimensioner som en transport av ett vindkraftverk kräver samtidigt som hänsyn tas till förekommande 

värden inom området. Transporten av vindkraftverken till projektområdet planeras att genomföras med 

lastbil och byggmaterialet kommer bl.a. att transporteras med dumper och lastbil. 

Vindkraftverken reses vanligen med hjälp av en lyftkran. En del montageplatser planeras att anläggas 

i anslutning till respektive verk, men kan komma att ha lite olika form och storlek beroende på vilken 

verksmodell som väljs. Montageplatsen kan även nyttjas i samband med underhålls- och 

reparationsarbeten när vindkraftverken är i drift.  

2.4 ELANSLUTNING 

Elnätet i Sverige är uppbyggt av tre huvudsakliga nättyper; stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet 

utgör ryggraden i det svenska kraftnätet med de högsta nominella spänningsnivåerna, som knyter ihop 

produktionsanläggningar, nationella och internationella nät. Regionnät avser ett mer geografiskt 

begränsat elnät. Till de regionala näten ansluter sedan de lokala näten.  

Svenska kraftnät, som ansvarar för stamnätet, har systemansvaret för el i Sverige, d.v.s. att 

säkerställa att den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el upprätthålls. Utan 

balans fungerar inte elsystemet. 

I Sverige finns stora ytor i bra vindlägen och med förhållandevis få intressekonflikter, där vindkraft 

lämpar sig. Problemet är dock att anslutningskostnaden till överliggande elnät normalt är 

avståndsberoende dvs ju längre ifrån anslutningen sker desto högre blir investeringskostnaden för 

vindkraftsprojektet. En vindkraftetablering kräver således att elnätet byggs ut och/eller förstärks, med 

t.ex. nya kablar, luftledningar, transformatorstationer etc. Därmed är vindkraften förenad med stora 

investeringskostnader avseende elanslutningen.  

För att investeringskostnaderna avseende elanslutningen ska bära sig och vara lönsamma krävs 

därför att vindkraftsetableringarna är tillräckligt stora. Hur stor en vindkraftsetablering behöver vara 

baseras alltså, som ovan nämnts, bl.a. på avståndet till anslutningspunkten till stamnätet.  

För att kunna ansluta de vindkraftsparker som planeras i Ånge och Ljusdals kommuner till elnätet 

planerar Svenska kraftnät att uppföra en ny stamnätstation kallad Tovåsen. Sökanden har fått besked 

om att en ny stamnätstation är planerad att vara färdigbyggd Q3 2022. 
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2.5 RIVNINGSARBETEN 

När tillståndet upphör kommer vindkraftparken att avvecklas. Vilka åtgärder som ska genomföras för 

att återställa området kommer att beslutas i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Vindkraftverken kan monteras ned med hjälp av kranar. Det är idag vanligt att sådana vindkraftverk 

som monteras ned säljs och återanvänds. Om vindkraftverken inte ska återanvändas kan det bli 

aktuellt att ta ner vindkraftverken genom andra metoder, till exempel kontrollerad sprängning.  

Om vindkraftverken inte återanvänds kan materialen - till exempel metaller - i stor utsträckning 

återvinnas. Glasfiber från rotorerna läggs i dagsläget ofta på deponi men i framtiden kan det bli aktuellt 

att energiåtervinning av bladen eller att återvinna materialet. Betongen kan återanvändas bland annat 

som fyllnadsmaterial. Även om det bedöms medföra minst påverkan på miljön att lämna kvar 

markförlagd kabel är det möjligt att återvinna kablar. Detsamma gäller annan elutrustning.  

Vid tidpunkten för demontering kommer det att avgöras om det är motiverat ur miljösynpunkt att hacka 

sönder och gräva upp fundamenten. Om så skulle ske åtgår stora energimängder. Det skulle också 

innebära ett stort transportbehov och dessutom kan den markvegetation med eventuella naturvärden 

som kan ha etablerat sig på fundamenten behöva tas bort. Fundamenten kan istället jämnas vid eller 

under marknivå beroende på hur den framtida markanvändningen ska ske. De kvarvarande 

fundamentsdelarna täcks i så fall över, varefter markbearbetning sker för återetablering av vegetation. 
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3 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Delar av projektområdet utgörs av riksintresse för vindbruk, enligt 3 kap. 8 § MB, se Figur 4. Kartan 

påvisar intresseområden för vindkraft. Lila diagonalt streckat område påvisar riksintresse vindkraft. 

Blått diagonalt streckat område påvisar det område för vindkraft som pekas ut i gällande ÖP. Rött 

markerat område påvisar områdesgränsen för projektområdet Storåsen. Riksintresseområden för 

vindbruk är områden med särskilt goda vindförutsättningar och därmed är särskilt lämpligt för utvinning 

av elproduktion för vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Verksamheter inom områden av 

riksintressen ska enligt miljöbalken vara av nationell betydelse, behövas för viktiga eller nödvändiga 

funktioner i samhället och behövas för landets eller en landsdels behov av viss produktion.1 

I kommunens översiktsplan (ÖP) beskrivs hur marken inom kommunens gränser ska användas. ÖP 

kan ses utgöra ett verktyg för att göra avvägningar mellan olika intressen som står i konflikt med 

varandra. En ÖP är inte juridiskt bindande utan ett vägledande dokument i kommunens beslut om 

mark- och vattenanvändningen. Ånge kommun har låtit ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, 

Vindkraft i Ånge kommun2 som ska ge stöd för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i kommunen. 

Planen omfattar 15 geografiskt angränsade områden som av kommunen rekommenderas för 

etablering av vindkraft, varinom större anläggningar i första hand ska etableras. Planen innefattar 

också generella riktlinjer för hur kommunen ska hantera utbyggnaden av vindkraft. Riktlinjerna ska 

användas i kommunens handläggning av lokaliseringsprövningar av vindkraften. Ett av de 15 

geografiskt avgränsade områden som rekommenderas av kommunen sammanfaller med bolagets 

projektområde och benämns i tillägget som område 7. Storåsen.3 

Projektområdet är beläget ca 7 km från Ljusdals kommungräns, Gävleborgs län. 

3.1 MARK- & VATTENANVÄNDNING 

Huvuddelen av projektområdet består av skogsmark som är starkt präglat av skogsbruk, där 

skogsbruket bedrivs av fastighetsägaren SCA. Skogsbruket innebär att skogen röjs, gallras, avverkas 

och nyplanteras. Skogsbruket i sig bidrar till att naturmiljön och landskapet inom projektområdet och 

dess omnejd kontinuerligt förändras. Skogsmaskiner och transporter som används för brukandet 

alstrar även buller. Talrika hyggen och ett stort antal ungskogar med tall och contortatall dominerar 

skogslandskapet inom projektområdet.  

Det är idag ont om äldre, naturskogsartade bestånd i projektområdet och skogshistoriken är inte helt 

tydlig. Att området historiskt präglats av skogsbränder torde dock vara ställt utom tvivel. Inom 

projektområdet finns en hel del gamla brandstubbar kvar och det finns även spritt med gamla, delvis 

grova sälgar. 4 

Inom projektområdet finns ett befintligt skogsbilnät av relativt god kvalitet som kommer att kunna 

nyttjas för vindkraftsetableringens interna vägnät. Befintliga vägar kan dock komma att behöva 

uppgraderas, d.v.s. breddas och förstärkas för att klara vindkraftleverantörernas krav. Det befintliga 

vägnätet kommer även behöva kompletteras med ny vägbyggnation. Skogsägaran kommer med 

fördel att använda det utbyggda och förstärkta vägnätet för det fortsätta skogsbruket inom området.  

                                                      
1 Energimyndigheten (2013): Riksintresse vindbruk 2013. Daterad 2013-12-16. Dnr. 2010-5138. 
2 Ånge kommun (2010): Vindkraft i Ånge kommun. Tillägg till översiktsplan. Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 
§44. Enetjärn Natur AB. 
3 Ånge kommun (2010) 
4 Enetjärn Natur AB (2016a) 
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Inom projektområdet och i dess omgivning bedrivs jakt av framför allt älg och småvilt. Marken inom 

projektområdet ägs av SCA som därmed äger jakträttigheterna i områdets.  

Inom projektområdet finns ingen bebyggelse. Närmaste bebyggelse för fastboende finns vid 

Lillmörtsjön, norr om projektområdet. Byn består av ett tjugotal hus både permanentboende och 

fritidsbostäder. Avståndet mellan byn Lillmörtsjön och yta som kan bli aktuell för etablering av 

vindkraftverk är ca 3 km. 

 

Figur 4. Kartan påvisar intresseområden för vindkraft. Lila diagonalt streckat område påvisar riksintresse vindkraft. Blått 
diagonalt streckat område påvisar det område för vindkraft som pekas ut i gällande ÖP. Rött markerat område påvisar 
områdesgränsen för projektområdet Storåsen.  

3.2 RENNÄRING 

Projektområdet är lokaliserat inom Jijnjevaerie samebys betesmark och omfattas av extrabeten; 

vårvinterland, förvinterland och vinterland.5 Det extrabetesområde som är närmast projektområdet för 

Storåsen är Naggen-Valsjön. Området är inte brukat sedan innan 30-talet men finns inom det 

                                                      
5 Länsstyrelsen Västernorrlands län webbGIS, 2017-03-30 
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samebyn anser vara sitt sedvanerättsområde. Närmaste riksintresse för rennäring inom Jijnjevaerie 

samebys ligger drygt 38 km nordost om projektområdet för vindkraftspark Storåsen, se Figur 5. 

Jijnjevaerie sameby har 54 medlemmar, varav 25 aktiva renskötare i en ålder mellan 18-65 år. Det 

högsta antalet renar som samebyn får ha enligt beslut från länsstyrelsen är 4 800 i vinterhjorden (med 

vinterhjord menas det antalet renar som finns i renhjorden efter att renskötarna slaktat renar på 

hösten). 

 

Figur 5 Riksintresse rennäring. 

Inom ramen för det tidigare MKB-arbetet och tillståndsansökan har en utredning om påverkan på 

rennäringen inom Jijnjevaerie sameby genomförts. Utredningen består av en 

kunskapssammanställning baserad på tidigare genomförd rennäringsanalys för närliggande 

vindkraftsprojekt Björnberget, forskning inom området samt information inhämtad under samrådsmöte 

med samebyn. 

3.3 SKYDDADE OMRÅDEN 

Som ovan nämndes omfattas delar av projektområdet av riksintresse för vindbruk. I Figur 6 påvisas 

övriga förekommande skyddade områden, belägna utanför projektområdet. Områdesskyddet består i 

aktuellt fall av Natura 2000-områden, naturreservat och riksintresse för naturvård.  
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Figur 6. Skyddade naturmiljöer i projektområdets omnejd. 

Skyddad natur 

Spångmyran-Röjtjärnsmyran är det närmaste skyddsområdet, ca 2,5 km från projektområdet. 

Spångmyran-Röjtjärnsmyran omfattas av såväl Natura 2000 som riksintresse för naturvården. 

Området är utpekat att ingå i Natura 2000-nätverket både enligt art- och habitatdirektivet och 

fågeldirektivet. Området ingår även i nationell myrskyddsplan och våtmarksinventering. 

Naggen, ca 5,5 km söder om projektområdet, är utpekat riksintresseområde för naturvården. Naggen 

utgörs av en skogsby med representativt odlingslandskap. Området ligger högt i terrängen (400 

m.ö.h.) i ett skogsklätt bergkullandskap. Området ingår även i länsstyrelsens program för bevarande 

av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.6 

Utöver Spångsjömyran-Röjtjärnsmyran och Naggen är det förhållandevis långt till övriga 

omkringliggande områdesskydd. 

  

                                                      
6 Registerblad för Naggen, utdrag från Länsstyrelsens webbplats, 2017-03-29 
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Myrskyddsplan och våtmarksinventering 

Inom projektområdet förekommer inga objekt upptagna inom nationell myrskyddsplan eller inom 

våtmarksinventeringen (VMI). Utanför projektområdet förekommer dock flertalet våtmarksobjekt. Ett av 

VMI-objekten, Rödtjärnsmyran m.fl. (Rödtjärnsmyran och Spångmyran) omfattas också av den 

nationella myrskyddsplanen. I Tabell 2 och  Figur 7 sammanfattas våtmarksobjekteten och dess skydd. 

Tabell 2. Objekt som omfattas av våtmarksinventeringen samt myrskyddsplanen. 

Objekt Skydd/klassificering Avstånd från och 

riktning i förhållande 

till projektområdet 

Vimyrorna VMI, klass 2 (högt naturvärde) Ca 500 m (NÖ)  

Ratelaks VMI, klass 3 (vissa 

naturvärden) 

Ca 2,3 km (Ö) 

Ryteho VMI, klass 3 (vissa 

naturvärden) 

Ca 3,3 km (Ö) 

Rötjärnsmyran m.fl.  VMI, klass 1 (mycket högt 

naturvärde) 

Ca 2 km (SÖ) 

Rödtjärnsmyran och 

Spångmyran (omfattar VMI-

objekt Rödtjärnsmyran m.fl. 

Ratelaks samt Ryteho) 

Myrskyddsplan Ca 2,4 km (Ö) 

Gällsjömyrorna m.fl. VMI, klass 1 (mycket högt 

naturvärde) 

Ca 2,4 km (V) 
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Figur 7. Myrskyddsplan och VMI-objekt. 

3.4 ÖVRIG NATURMILJÖ 

Inom projektområdet har en naturinventering genomförts av Enetjärn Natur AB på uppdrag av bolaget. 

Naturvärdesinventeringens syfte är att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer. Området 

inventerades under sommarhalvåret 2016. 7 

Projektområdet är beläget i ett kuperat och vidsträckt skogslandskap med markerade höjder, sjöar, 

våtmarker och vattendrag. Flera medelstora och stora sjöar förekommer med omnejd, men inom 

området finns endast ett fåtal mindre myrsjöar. In till området leder ett antal skogsbilvägar. 8 

Inom projektområdet är den dominerande markanvändningen skogsbruk, vilket också har satt en tydlig 

prägling på landskapet och det finns endast små områden med äldre skog kvar. Våtmarkerna är desto 

mer orörda och ibland även den sumpskog som ofta finns i anslutning till dessa. 9 

Berggrunden i området utgörs av mestadels granit, vilket bidrar till ett ganska fattigt fältskikt. 10 

                                                      
7 Enetjärn Natur AB (2016a) 
8 Enetjärn Natur AB (2016a) 
9 Enetjärn Natur AB (2016a) 
10 Enetjärn Natur AB (2016a) 
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Hydrologi och hydrogeologi 

Projektområdet är tämligen rikt på våtmarker, främst öppna kärr och mossar samt skogsbevuxna 

myrar. Generellt sätt är våtmarkerna relativt opåverkade av dikningar. 11 

Inom projektområdet förekommer fem mindre sjöar och tärnar; Övre och Nedre Kulltjärnen i norra 

delen, Johantjärnen i de centrala delarna, Tjärnmyrtjärnen i sydväst och Aborrtjärnen i sydöst. 12 

Projektområdet ligger högt i förhållande till sin omgivning och det finns därmed inga större vattendrag 

inom området. Däremot finns det ett antal mindre vattendrag och samtliga utgörs av små skogsbäckar.  

13 

En redovisning av vilka myrar som ingår i våtmarksinventeringen och omfattas av den nationella 

myrskyddsplanen visas ovan. 

Regionala naturvärden 

Inom projektområdet återfinns Abborrtjärnteven som är klassat som regionalt naturvärde av klass 2 

(mycket högt naturvärde). Strax söder om projektområdet finns Stor-hanklamptjärnen som är av 

regionalt naturvärde klass 3 (högt naturvärde). Vimyrorna strax väster om projektområdet är av klass 2 

(mycket högt naturvärde) och Spångmyran-Rötjärnsmyran är av klass 1 (högsta naturvärde). 14 

En fäbodsinventering har genomförts i länet. Närmaste fäbodsmiljö, Sörbodarna, ligger ca 4,5 km 

öster om projektområdet. Vidare återfinns Långmarken ca sex km nordväst om projektområdet, 

Slättbergsvallen ca 7,5 km nordöst om projektområdet samt Sillrekullen ca 7,6 km nordväst om 

projektområdet. Planerad vindkraftetablering bedöms preliminärt kunna påverka fäbodsmiljöerna 

visuellt, genom vindkraftverkens synlighet i landskapet.  

Lokala naturvärden 

Inom det område som har inventerats av Enetjärn Natur har totalt 108 naturvärdesobjekt identifierats. 

Observera att metoden för klassificering av naturvärden skiljer sig från de regionala naturvärdena. Av 

dessa bedömdes 18 objekt som naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde, främst bestående av 

barrnaturskog), 52 objekt som naturvärdesklass 2 (högt naturvärde, främst grannaturskogar och myrar 

men även bäckar och tjärnar) och 38 objekt som naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde, framför allt 

myrar, blandbarrskogar och gransumpskogar). Sammantaget bedöms en knappt tredjedel av det 

inventerade området hysa någon form av naturvärde. Figur 8 redovisas en karta med de inventerade 

naturvärdena. Naturvärdesobjekt redovisas i sin helhet i rapport från genomförd 

naturvärdesinventering som kommer att bifogas kommande miljökonsekvensbeskrivning. 15 

                                                      
11 Enetjärn Natur AB (2016a) 
12 Enetjärn Natur AB (2016a) 
13 Enetjärn Natur AB (2016a) 
14 Länsstyrelsen Västernorrlands län webbGIS, 2017-03-30 
15 Enetjärn Natur AB (2016a) 
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Figur 8. Utdrag från naturvärdesinventeringens rapport (Enetjärn Natur, 2016). Kartan påvisar de identifierade 
naturvärdesobjekten inom projektområdet.  

3.5 FÅGLAR 

För att kartlägga fågellivet inom projektområdet och i dess omgivning har en utredning samt ett antal 

inventeringar genomförts. En första utredning med syfte att belysa områdets fågelfauna har initialt 

genomförts för att ge rekommendationer om behov av fördjupade studier samt hur anläggningen kan 

utformas för att minimera negativa konsekvenser på fågellivet. Denna genomfördes under februari- 

maj 2016 av Enetjärn Natur AB. Utredningen baserades på sammanställningar av tillgänglig kunskap 

om området från t.ex. Artportalen, ArtDatabanken, kontakter med lokala ornitologer samt kart- och 

flygbildsstudier. 

Det finns enligt uppgifter ingen känd häckningsplats av kungsörn inom 3 km från utredningsområdet 

och inte heller kunde det konstateras några aktiva kungsörnsrevir med häckningsplats inom 3 km från 

utredningsområdet under inventeringarna. Det närmaste kända reviret har sitt kärnområde med känd 

boplats i området kring Stormörtsjön ca 3-6 km sydost om utredningsområdet. Inga häckningar har 

konstaterats i just detta bo och förmodligen finns det alternativbon inom reviret. Övriga kända 

boplatser i området ligger mer än 10 km från utredningsområdet. 
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Under inventeringen 2016 noterades kungsörnsparet från det kända reviret sydost om 

utredningsområdet (som närmast 5 km från utredningsområdet) och ett kungsörnspar norr om 

området (som närmast 4,5 km från utredningsområdet). Det är oklart om det rör sig om samma par.  

Inga observationer av kungsörnar som uppehöll sig stationärt över utredningsområdet gjordes i 

samband med inventeringarna. Ytterligare två observationer av kungsörn noterades, en adult och en 

yngre kungsörn observerades inom 3 km från utredningsområdet.  

En uppdaterad inventering av rovfågel genomförs säsongen 2020 och resultaten kommer att ligga till 

grund för bedömningar i kommande MKB. 

Inventeringen visar att projektområdet berörs av två revir för fjällvråk, ett i norra delen av 

projektområdet och ett som tangerar den sydvästra gränsen för projektområdet. I ett av reviren 

konstaterades häckning. 

Tornfalk observerades med två eventuellt tre revir inom eller i anslutning till projektområdet, men inga 

bon har påträffats. 

Fiskgjuse observerades vid tre tillfällen men ingen indikation på häckning inom 1 km från 

projektområdet har noterats.  

Smålom har noterats i fyra tjärnar, varav två tjärnar är belägna inom projektområdet. I två av tjärnarna, 

Thärnmyrtjärn och Stor- Hanklampatjärn har ruvande fåglar observerats och i de två andra tjärnarna, 

Ortjärn och Nedre Kulltjärn, som befinner sig utanför projektområdet, har endast frisimmande fåglar 

observerats. I de två sistnämnda tjärnarna antas att häckning pågått men har inte med säkerhet 

konstaterats. 

Storlom har noterats som troligen häckande i Lillmörtsjön. Minsta avståndet mellan projektområdet 

och Lillmörtsjöns strandlinje är ca 1 km vilket även utgör rekommenderat hänsynsavstånd. 

3.6 FLADDERMÖSS 

Enviroplanning AB har gjort en bedömning av fladdermusförekomsten i och runt projektområdet. Det 

finns enligt bedömningen inte några uppenbara särskilt intressanta fladdermusmiljöer inom 

projektområdet. Dock erbjuder de mindre byarna Oxsjön och Lillmörtsjön ett par kilometer ifrån 

projektområdet goda kolonimöjligheter. Ca en mil från projektområdet rinner Ljungan som utgör en 

naturlig ledlinje för eventuellt migrerande arter.  

Den viktigaste åtgärden för att skydda fladdermöss vid vindkraftverk är att se till att vindkraftverkens 

drift anpassas till förekomst av högriskarterna, där sådana förekommer. Detta sker bäst genom att låta 

vindkraftverken stå stilla under de tider och väderförhållanden då aktivitet av fladdermöss i rotorhöjd är 

mest frekvent. En preliminär bedömning för södra Sverige är att det kommer behövas ett tiotal nätter 

per år. Behovet kommer med stor sannolikhet vara lägre i norr där artrikedomen av fladdermöss är 

lägre än i södra Sverige.  

3.7 ÖVRIGT DJURLIV 

Järv, björn, lodjur och varg kan bedöms kunna finnas i eller omkring projektområdet.  

Järv samt föryngringslokaler och möjliga föryngringsområden för järv kartläggs och inventeras. 

Länsstyrelsen bedömer att det i länet finns ca 20-30 individer16. Inga inrapporterade lyor eller spår av 

järv har funnits inom projektområdet. Enligt Rovebase (2020) har observation av järvspillning gjorts vid 

                                                      
16 Länsstyrelsen Västernorrland (2017) Rovdjursförekomster 
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Grundsjön ca 7 km väster och södra söder om projektområdet samt vid Hångstaörn och 

Röltjärnsmyran.  

Länsstyrelsen gör bedömningen att björnstammen i länet har en årlig tillväxt på ca 10%. I dagsläget 

bedöms länet ha ca 200 individer. Enligt Rovebase finns observationer av björnspillning ca 10 km 

sydost om projektområdet.  

Lodjuren reagerar mycket snabbt på förändringar i omgivningen som t.ex. födotillgång och jakttryck. 

Därför har stammen i länet visat på kraftiga förändringar de senaste 25 åren. Antalet individer bedöms 

i dagsläget ligga på mellan 90 -110 djur. Inga observationer av lodjur finns inrapporterade i Rovebase 

(2020) inom eller i närheten av projektområdet. Närmaste observation har gjorts ca 15 km öster om 

projektområdet.  

Vargar kan dyka upp varsomhelst i länet men de som stannar en längre tid har gjort det i de västra 

delarna av länet. Varginventeringar ska ses som ögonblicksbilder då revirkartor ändras i takt med att 

vargar etablerar nya revir, vandrar ut, föds eller dör. Antalet individer som besöker länet samt 

vistelsens längd har ökat de senaste åren. Länet bedöms i dagsläget ha 1-5 individer. Enligt 

Rovebase (2020) utgör närmaste observation av spår från två individer vid Hångstaörn söder om 

projektområdet.  

Enligt den naturvärdesinventering som genomförts av Enetjärn AB så har inga arter som omfattas av 

artskyddsförordningen bilaga 1 påträffats i det inventerade området. De arter som bedöms kunna 

finnas är lodjur, brunbjörn och åkergroda. Åkergrodan är vanligt förekommande i hela landet och i de 

flesta naturmiljöer. 

3.8 KULTURMILJÖ 

Inom projektområdet förekommer inga sammanhängande eller skyddade kulturmiljöer i form av t.ex. 

kulturreservat eller riksintresse för kulturmiljövården. Inte heller förekommer några fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets databas FMIS. Endast ett fåtal övriga kulturhistoriska lämningar återfinns, se 

Tabell 3 samt Figur 9. Norr om projektområdet i Mörtsjöbäcken finns ett regionalt kulturvärde i form av 

en luckdamm. Mörtsjöbäcken och Alderängsån (öster om projektområdet) är också identifierade som 

kulturvärderade vattendrag.   

Tabell 3 Kulturlämningar, uttag ur FMIS 

RAÄ-nummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning 

RAÄ 278:1 Fäbod Övrig kulturhistorisk lämning 

RAÄ 637 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

RAÄ 261:1 Fäbod Övrig kulturhistorisk lämning 
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Figur 9 Kulturmiljölämningar, för karta i A3- format se bilaga 1i. 

För projektområdet samt omgivande landskap med en radie på ca 10 km har en kulturmiljöanalys 

genomförts i samverkan mellan ArcMontana och LK konsult, vilka ingår i konsultgruppen 

Landskapsarkeologerna. Kulturmiljöanalysens syfte är att lokalisera och beskriva kulturmiljövärden av 

betydelse. 

Storåsen och närmaste omgivning består av skogslandskap som historiskt sett främst nyttjats för jakt, 

fiske, svedjebruk, fäbodbruk och skogsbruk. Kända fornlämningar är främst förhistoriska boplatser vid 

vattendrag i dalgångar samt fångstgropar i både dalgångar och på höjder mellan sjöstråk. Övriga 

kulturlämningar som påträffats är exempelvis hällmålningar, gravrösen och järnframställningsplatser. 

Utspridda på höjdsluttningar och vid vattendrag i dalgångar återfinns en del gårdar och torp med 

småskaliga åkrar och ängsmarker. Även flertalet fäbodmiljöer finns på höjdsluttningar i skogsområdet. 

Skogarna har tidigare använts för kolning på kolbottnar och tjärframställning i tjärdalar. 

Två fäbodlämningar och en kolbotten finns registrerade som fornminnen inom projektområdet. 

Fem områden med kulturmiljövärden framhålls i analysen; bebyggelse vid Jättensjön, Oxsjön, 

Finnsjön och Naggen samt fornlämningar kring Hångstaörn.  
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3.9 FRILUFTSLIV 

Inom projektområdet eller i dess närhet finns inga nationellt, regionalt eller lokalt utpekade frilufts- eller 

rekreationsvärden. Projektområdet omfattas dock av Ljunga södra fiskevårdsområde (FVO) och strax 

väster om projektområdet går gränsen för Stora och lilla Grundsjöns FVO. I Mörtsjöbäcken, ca 1 km 

norr om projektområdet, förekommer öring. Inom projektområdet förekommer friluftsliv i form av 

svamp- och bärplockning samt fiske och jakt. 

I området kring Hångstaörn finns ett antal fritidsbostäder. Flera av dessa har utblickar bort från 

projektområdet för Storåsen men för övriga och då speciellt fritidshus på Rensnäset kommer 

etableringen av vindkraft vid Storåsen att utgöra en visuell påverkan. Vid sjön förekommer aktiviteter 

som till exempel fiske och möjligheter till iläggning av båtar finns. Sjön är reglerad så vattennivån i sjön 

är varierande.  

Ca 1-2 km väster om projektområdet, förbi Jättensjön och Storgransjön finns även en skoterled. 

Vidare passerar, den totalt 22 km långa, kanotleden Örleden sjöarna Hångstaörn, som närmst ca 700 

meter söder om projektområdet och vidare genom sjön Vikörn. Cykelled Naggen runt passerar på 

projektområdets västra kant.   

Vildmarksbyn Naggen ligger ca 5,5 km söder om projektområdet och drivs av Naggens ekonomiska 

förening. Vildmarksbyn erbjuder logi för grupper med fiske, jakt- och äventyrsupplevelser i vildmarken. 

Möjlighet att hålla konferenser och lägerverksamhet för skolbarn finns även i Naggen. Bland annat 

erbjuds möjlighet att hyra militärtält, roddbåt, kanot, motorbåt och vedeldad bastu. 

Flataklocken är ett besöksmål av nationellt intresse. Punkten anses vara Sveriges mittpunkt och vid 

platsen finns utkikstorn och fikaplats. Flataklacken är lokaliserad 14 km väster om projektområdet.  

3.10 LANDSKAPSBILD 

Landskapet i Ånge kommun är kuperat med omväxlande höjder och höjdåsar samt flackare partier. 

Skogsmark är dominerande med det finns också många småsjöar och tjärnar utspridda i hela 

kommunen och i de lägre delarna av skogsbygden finns också våtmarkerna. Ljungans dalgång skär 

genom kommunen i öst-västlig riktning och utgör en tydlig riktning i landskapet. I kommunens västra 

del breder Ljungan ut sig i sjösystemet Holmsjön. I Ljungans dalgång finns även en del jordbruks- , 

ängs- och betesmark. Topografin präglas av storkuperad norrlandsterräng med höjdskillnader på som 

mest upp mot 400 m mellan dalbotten och omgivande bergstoppar.  

Även om de marker som människan bebor främst utgörs av älvdal och sjölandskap är Ånge kommun 

dominerad av skogsmark, i huvudsak fördelad söder respektive norr om Ljungan. Skogen präglas av 

produktionsinriktat skogsbruk med hyggen, ungskogar och äldre skogsmarker som förekommer 

omväxlande i landskapet. Ett rikt förgrenat nät av skogbilsvägar täcker hela kommunen. 

Sikten i landskapet varierar mycket beroende på var man befinner sig. I mark med tät ungskog eller 

uppvuxen äldre skog kan sikten vara starkt begränsad. Vid småsjöarnas stränder kan man ofta se 

något längre över trädridån på motsatta stranden, medan man från höjdlägen och högt belägna 

hyggen och myrar kan ha milsvid utsikt över skogslandskapet. Landskapets storskaliga topografi ger 

förutsättningar till vida utblickar från några bergstoppar i skogsbygden. Några utmärkande toppar är 

Flataklocken, Bergåsen och Getberget.  
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4 FÖRUTSEDD MILÖPÅVERKAN 

4.1 LJUD 

Beräkningar av ekvivalent ljudnivå i dBA utomhus har utförts för en exempellayout med stöd av 

tidigare beskrivna undantagsområden inom Storåsen vindkraftspark som visas i Figur 2. 

Beräkningarna har genomförts för exempellayout med 31 stycken vindkraftverk med totalhöjden 240 

meter och resultatet är redovisat för 1,5 m över mark i ljudkänsliga punkter som utgörs av närmaste 

bostäder.  

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 40 dBA utomhus vid bostad innehölls i samtliga ljudkänsliga punkter, 

se Figur 10.  

 

Figur 10. Resultat av genomförd ljudberäkning men 31 vindkraftverk med totalhöjden 240 m inom ansökansområdet.  

En redovisning av kumulativa effekter med hänsyn till närliggande projekt redovisas i Figur 11. 

Förutsättningarna för beräkningen av kumulativ ljudutbredning visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Förutsättningar för beräkning av kumulativ ljudutbredning. 
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Figur 11. Resultatet av beräkning v kumulativ ljudutbredning tillsammans med kringliggande planerade vindkraftparker.  

De rekommenderade riktvärdena enligt folkhälsomyndigetens allmänna råd om buller inomhus 

innehålls för alla frekvenser i samtliga ljudkänsliga punkter, även kumulativt med närliggande parker. 

Beräkningar av lågfrekvent ljud har också genomförts för ovan beskrivna exempellayout. Resultaten 

visar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för lågfrekvent ljud inomhus (FoHMFS 2014:13) 

innehålls vid samtliga kringliggande bostäder. 

4.2 SKUGGA 

För att bedöma konsekvenserna av skuggspridning från vindkraftverk genomförs beräkningar för 

skuggeffekter vid närliggande bostads- och fritidshus enligt Boverkets rekommendationer17.  

För beräkning av den teoretiska skuggtiden antas att himlen är molnfri årets alla dagar, från 

soluppgång till solnedgång, att rotorytan står vinkelrätt mot solinstrålningen hela dagen och att 

vindkraftverken alltid är i drift. Vid beräkning av den sannolika skuggeffekten används statistik över 

molnighet i området vilket innebär att beräkningen tagit hänsyn till att solen kan skymmas av moln och 

att solstrålar inte alltid träffar jordytan med en sådan intensitet att skuggor kan bildas. Dock kvarstår 

även villkoret att rotorytan står vinkelrätt mot solinstrålningen även i beräkningar av den sannolika 

skuggtiden. Den sannolika skuggeffekten ska dock inte likställas med den faktiska skuggtiden, som 

utöver ovanstående beror av kringliggande vegetation och andra hinder. Projektområdet domineras av 

                                                      
17 Boverket (2009) 
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skog och bostäderna för vilka beräkningar genomförts, är omgivna av skog som förhindrar 

skuggpåverkan från vindkraftverken. Vid platser varifrån vindkraftverken är skymda av vegetation 

upplevs inte de eventuella skuggor som genereras av vindkraftparken.  

 

Figur 12. Beräknad skuggutgbredning om 31 vindkrafsverk placeras inom projektområdet. 

 

En beräkningar av skuggspridning för en layout med 31 stycken vindkraftverk redovisas i Figur 12. 
Resultaten visade att riktvärdet om förväntad skuggtiden om max 8 h per år riskerade att överskrida 
vid ett fåtal bostäder.  
 
Verksamheten kommer att bedrivas så att faktisk exponering för rörliga skuggor vid   kringliggande 
bostäder inte överskrider åtta timmar per år. Utrustning för skuggstyrning kommer att installeras på så 
många vindkraftverk som är nödvändigt för att skuggvillkoret ska kunna innehållas i det fall 
beräkningar för den slutgiltiga layouten visar att riktvärdet riskerar att överstigas. 

4.3 ÖVRIGA MILJÖEFFEKTER 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de största konsekvenserna av föreslagen vindkraftsetablering 
vid Storåsen bedöms höra ihop med påverkan på landskapsbilden. En måttlig påverkan på 
landskapsbild bedöms vidare vara en acceptabel påverkan ställt i relation till de positiva miljöeffekter 
som vindkraftsetableringen ger upphov till. 
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Området ligger i huvudsak inom utpekat riksintresseområde för vindkraft samt inom av kommunen 
utpekat område prioriterat för vindkraftsetablering. Vidare har föreslagen vindkraftsetablering tagit 
hänsyn till riktlinjer inom gällande översiktsplan. Föreslagen vindkraftsetablering bedöms därmed ligga 
i linje med såväl nationella, regionala och lokala miljö- och energipolitiska mål. 
 
Med hänsyn till ornitologiska värden i projektområdets omnejd kan effekter på enskilda fåglar som 
finns i området inte uteslutas. Med anledning av att ansökansområdet anpassas till det lokal fågellivet 
bedöms dock denna påverkan endast att ske lokalt och på individnivå snarare än i ett regionalt 
perspektiv och på populationsnivå. Därmed bedöms föreslagen vindkraftsetablerings påverkan på 
fågelfaunan vara acceptabel.  
 
En påverkan på landskapsbilden är oundviklig vid en vindkraftsetablering och bör därför ställas i 
relation till hur tåligt det landskap som verksamheten lokaliseras till är. Projektområdet ligger inom ett 
relativt storskaligt och kuperat skogsområde och bedöms utifrån den analys som gjorts vara relativt 
tåligt för en vindkraftsetablering. Terrängen i omgivande landskap är relativt kuperad och vegetationen 
innebär att vindkraftverkens synlighet är mycket varierad. Ur detta hänseende anses projektområdet 
vara väl lämpat för en vindkraftsetablering av föreslagen storlek. Upplevelsen av vindkraft är även en 
subjektiv fråga och det är därför inte möjligt att fastslå om en vindkraftsetablering generellt innebär en 
negativ påverkan på landskapsbilden. Påverkan på landskapsbilden är reversibel eftersom 
vindkraftverken mest troligt kommer att monteras ned då de är uttjänta. 
 
Gällande friluftslivet i och i omgivningarna kring projektområdet riskerar detta att påverkas genom att 
upplevelsen av området förändras. Denna påverkan är framförallt av visuell karaktär och är begränsad 
till ett fåtal platser framförallt vid sjön Hångstaörn. 
 
Projektets negativa miljökonsekvenser ska vägas mot dess positiva samt mot nollalternativet. En 
vindkraftsetablering i föreslagen storlek förväntas producera ca 500 GWh förnybar el per år, vilket 
innebär en avsevärd andel ny vindkraftsel i det svenska elproduktionssystemet. Elproduktionen med 
vindkraft följer såväl nationella som internationella politiska mål och medför minskade utsläpp av 
koldioxid, svaveldioxid och kvävedioxider förutsatt att denna el ersätter el framställd genom fossila 
bränslen och/eller vissa biobränslen.  
 
När ett område tas i anspråk för vindkraft bör det också vara av nationellt intresse att området nyttjas 
maximalt för att ge ett så ekonomiskt och miljömässigt effektivt bidrag till det svenska energisystemet 
som möjligt. Samlade etableringar kan även ge samordningsvinster i form av exempelvis 
nätanslutningar och arbetstillfällen. 
 
Den samlade bedömningen av föreslagen vindkraftsetablering vid Storåsen är att dess positiva 
konsekvenser i form av miljö-, klimat- och samordningsnytta överväger de negativa konsekvenserna 
som kommer begränsas. Utifrån presenterade undantagsområden bedöms vindkraftsetableringens 
negativa konsekvenser vara små. 

.  
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5 KONTROLL & UPPFÖLJNING 

Verksamheten kommer att kontrolleras enligt gällande lagkrav för egenkontroll. Nuvarande 

lagkrav framgår nedan:  

I 26 kap 19 § miljöbalken sägs följande:  

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 

olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.  

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 

undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 

åtgärdens påverkan på miljön.  

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande 

åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.  

Det är i detta skede för tidigt att utarbeta ett detaljerat program för egenkontrollen, bl a för att 

programmet ska omfatta de villkor som ställs på verksamheten i tillståndsbeslutet.  

Enligt gällande förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll anges några 

preciserade krav på egenkontrollen:  

4 § Krav på dokumentation över ansvarsfördelning inom verksamheten, d.v.s. vem som 

ansvarar för att villkor i tillstånd efterlevs samt att verksamheten lever upp till 

miljölagstiftningen.  

5 § Verksamhetsutövaren skall ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera 

att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för 

människors hälsa och miljön  

6 § Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma 

riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar 

och bedömningar skall dokumenteras.  

Om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter 

för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta 

tillsynsmyndigheten om detta.  

7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter som hanteras inom 

verksamheten och som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt. Förteckningen 

skall uppta följande uppgifter om produkterna:  

1. Produktens namn,  

2. Omfattning och användning av produkten  

3. Information om produktens hälso- och miljöskadlighet  

4. Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.  

Den egenkontroll som Nordisk vindkraft avser bedriva kommer att uppfylla gällande 

lagkrav oavsett kraven enligt ovan gäller eller vid förändrade lagkrav.  

Enligt rådande lagkrav och i detta skede av projektet kan följande kontrollpunkter förutses:  
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Etableringsfas  

De förfrågningsunderlag, och senare kontrakt, som upprättas ska tydligt innehålla de 

miljömässiga krav som kommer att ställas i tillståndsbeslutet och som i övrigt framgår av 

gällande regelverk. Entreprenörerna kommer att åläggas att dokumentera, analysera 

och åtgärda de eventuella incidenter eller störningar som kan komma att uppstå.  

- Innan vindkraftverkens, elutrustningens, vägarnas och kablarnas slutliga 

placeringar bestäms kommer det att utföras en geoteknisk undersökning av 

marken. Utifrån denna undersökning bestäms bl.a. vilken typ av fundament som 

skall användas och hur de ska utformas.  

- Åtaganden enligt miljötillståndet kommer att säkerställas vid upphandling av 

entreprenörer. Inför genomförandet kommer verksamhetsutövaren och valda 

entreprenörer, eventuellt tillsammans med tillsynsmyndigheten, att gå igenom och 

säkerställa att arbetet genomförs i enlighet med tillståndsbeslutet. Entreprenören 

redovisar hur och vem som ska utföra arbetet, och med vilka hjälpmedel. Vidare 

ska entreprenören redovisa hur egenkontrollen kommer att utföras.   

Driftsfas  

- Ljud från anläggningen kommer inte att överskrida 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

vid bostäder.  

- Vindkraftverken kommer att kunna kontrolleras kontinuerligt via fjärrövervakning 

från dator. Larm från verken rapporteras direkt till driftansvarig person som 

åtgärdar problemet via dator, besök på plats eller via kontakt med 

servicepersonal.  

Avvecklingsfas  

- När verksamheten har upphört ska åtgärder för återställande av området vidtas, se TB 

bilaga 3. 

    

5.1 MILJÖMÅL 

Nationella miljömål  

Det övergripande målet, generationsmålet, för miljöpolitiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är vägledande för 

miljöarbetet på alla nivåer i samhället.  

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda 

inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:  

- Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras 

förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.  

- Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart.  
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- Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns 

positiva inverkan på människors hälsa främjas.  

- Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  

- En god hushållning sker med naturresurserna.  

- Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön.   

- Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 

som möjligt.  

Ovanstående ska utgöra kriterier vid bedömning av uppfyllelse av de miljökvalitetsmål 

som Sveriges riksdag har antagit. För närvarande finns mål för miljökvaliteten inom 16 

områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 

kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. På http://miljomal.nu/, en officiell 

portal för Sveriges miljömål, finns information om de svenska miljökvalitetsmålen 

samlad.  

De 16 miljökvalitetsmålen är:   

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 nationella miljökvalitetsmålen har sedan brutits ner till regionala mål av länsstyrelsen 

i Västernorrlands län. På länsstyrelsens hemsida finns all information om miljömålen i 

Västernorrlands län samlad. De regionala miljömålen utgör delmål till de nationella 

miljömålen. Länet har ett eget miljömål "Geologisk mångfald" medan det nationella 

delmålet "Storslagen fjällmiljö" inte är relevant i Västernorrland.  

Byggandet av en vindkraftpark vid Storåsen bidrar till att uppfylla målen 1. Begränsad 

klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning samt 7. Ingen övergödning genom att 

förnybar energi kan ersätta energi producerad genom t.ex. förbränning av fossila 

bränslen, vilket leder till minskade utsläpp till luft av bl. a. koldioxid, svavel- samt 

kväveföreningar. Även miljömål 6. Säker strålmiljö kan påverkas positivt genom att 

vindkraft kan ersätta kärnkraft.   
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Projektet förhåller sig neutralt till miljömålen 4. Giftfri miljö, 5. Skyddande ozonskikt, 10. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård, 13 Ett rikt odlingslandskap samt 14. Storslagen 

fjällmiljö.   

För miljömålen 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 11. Myllrande 

våtmarker, 12. Levande skogar, 15. God bebyggd miljö, 16. Ett rikt växt och djurliv samt det 

regionala målet Geologisk mångfald beror påverkan på projektets utförande och 

utformning.  När det gäller miljömål 8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god 

kvalitet samt 11. Myllrande våtmarker bedöms projektet kunna genomföras utan påverkan 

på sjöar, vattendrag eller grundvatten. I de fall där det finns risk för påverkan kommer 

skadeförebyggande åtgärder att vidtas.  

Vindkraftparken kommer företrädelsevis att uppföras i skogsmark där ett modernt 

skogsbruk bedrivs. Hänsyn tas till skyddade och värdefulla skogsområden samt 

fornlämningar och andra kulturlämningar vid placering av vindkraftverk, 

uppställningsytor, vägar och vid kabeldragning. Den yta där skog kommer att behöva 

avverkas kommer att vara begränsad. Marken kommer även fortsättningsvis att kunna 

användas för skogsbruk, jakt och friluftsliv. Därmed bedöms inte miljömålet 12. Levande 

skogar påverkas negativt.   

För miljömål 15. God bebyggd miljö bidrar projektet positivt genom att produktionen av 

förnybar energi ökar. Vindkraftparken kommer dock att innebära en visuell påverkan på 

landskapsbilden och boendemiljön. Denna bedöms dock bli begränsad genom att 

parken uppförs i ett glest befolkat skogsområde. Parken kommer också att bidra med 

ljud och skuggor vid angränsande bostäder. Gällande rikt- och begränsningsvärden 

kommer inte att överskridas.    

Miljömålet 16. Ett rikt växt och djurliv kan påverkas både positivt och negativt. Genom att 

vindkraftparken kan bidra till att utsläpp av koldioxid minskar kan den biologiska 

mångfalden påverkas positivt. Inom projektet har genomförts en naturvärdesbedömning, 

fågelinventeringar samt en bedömning av fladdermusförekomst. Resultatet av dessa har 

utgjort grunden i framtagande av de undantagsområden som begränsar placering av 

vindkraftverk och tillhörande infrastruktur vid utarbetande av den slutliga etableringen. I 

övrigt bedöms inte vindkraftparken komma att ge någon negativ påverka av betydelse 

på områdets växt- och djurliv.  

Sammantaget bedöms inte den planerade vindkraftparken vara oförenlig med något av miljömålen, 
varken nationella eller regionala.   

5.2 MILJÖKVALITETSNORMER 
Enligt 5 kap MB kan regeringen för vissa geografiska områden eller för hela Sverige meddela 

föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, för att skydda människors hälsa och 

miljö. Detta görs genom att ange förorenings- eller störningsnivåer som människor eller miljön kan 

utsättas för utan fara för påtagliga olägenheter, s.k. miljökvalitetsnormer (MKN). Normerna kan även 

ses som ett styrmedel för att på sikt nå de svenska miljömålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna 

baseras på krav i olika direktiv inom EU och är juridiskt bindande. 

Regeringen beslutar om vilka myndigheter eller kommuner som är skyldiga att kontrollera att 

miljökvalitetsnormerna uppfylls och det är respektive myndighet eller kommuns skyldighet att vidta de 

åtgärder som behövs för att de ska uppfyllas. De normer som i dagsläget finns utarbetade utgörs av 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och musselvatten, yt- och grundvatten samt 

omgivningsbuller. Nedan anges de normer som bedöms vara relevanta för föreslagen 

vindkraftsetablering samt hur etableringen bedöms påverka normerna. 
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Miljökvalitetsnorm för utomhusluft (luftkvalitetsförordningen) 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns fastställa miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 

kväveoxid, svaveldioxider, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly i luft. Normerna anger den halt av respektive ämne som maximalt få 

förekomma i utomhusluften. 

Inga kända problem med luftkvalitet finns inom projektområdet eller i dess närhet. Elproduktion med 

vindkraft ger inga emissioner till luften varför aktuell vindkraftsetablering inte kommer att medverka till 

att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kommer att överskridas. Under förutsättning att vindkraft 

ersätter elproduktionen från fossila källor innebär etableringen istället positiva effekter för miljön och 

luften. 

Miljökvalitetsnorm för yt- och grundvatten 

Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten utvecklats. För 

ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk status och kemisk status. För 

grundvatten finns kemiska och kvantitativa kvalitetskrav. Normer finns även för konstgjorda och kraftigt 

modifierade vattenförekomster (t.ex. vattenkraftdammar). Som huvudregel ska alla vattenförekomster 

uppnå normen om god status till 2015 och statusen får inte försämras, dock kan undantag göras. 

Som ett led i detta ska de fem svenska Vattenmyndigheterna upprätta en statusbedömning, 

förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Sveriges vattenförekomster. Alla vattenförekomster ingår ej 

utan enbart betydande vattenförekomster och extra känsliga vattenförekomster. 

I projektets omgivning finns sjöar och vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnorm för yt- och 

grundvatten. Torgransjön, Oxsjön och Noressjön med tillflöden uppnår enligt VISS god ekologisk och 

kemisk ytvattenstatus. Även de flödesreglerande sjöarna Hångstaörn och Vikörn uppnår enligt VISS 

god ekologisk och kemisk ytvattenstatus 

Någon negativ påverkan på yt- och grundvattennivån bedöms inte ske under förutsättning att angivna 

skyddsåtgärder framförallt gällande hydrologi vidtas vid bl.a. byggnation av vindkraftsanläggningen. 

Miljökvalitetsnorm för Fisk- och musselvatten 

Miljökvalitetsnormen som har sin grund i Fiskvattendirektivet (78/659/EEG) och i 

Musselvattendirektivet (79/923/EEG) som regleras av förordningen (2001:554) om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Förordningens bestämmelser tillämpas på de 

fiskvatten som Naturvårdsverket föreskriver. Fiskvatten ska kvalificeras som laxfiskvatten eller annat 

fiskvatten.  

Miljökvalitetsnormerna är upprättade i syfte att skydda eller förbättra kvaliteten på sötvatten så att 

fiskbestånden upprätthålls och att skydda vissa populationer av skaldjur i kustvatten och brackvatten 

från olika utsläpp av förorenade ämnen.  

Några vattendrag som omfattas av MKN för fisk- och musselvatten kommer inte att beröras. 

Miljökvalitetsnorm för omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormen riktar sig till myndigheter och har sin grund i förordningen (2004:675) om 

omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen syftar till att omgivningsbuller inte ska medföra skadlig effekt 

på människors hälsa. Med omgivningsbuller avses i förordningen buller från vägar, järnvägar, 

flygplatser och industriell verksamhet. Skadliga effekter för människor kan definieras med försämrad 

hörsel, sömnstörningar och möjlig risk för blodtryckssjukdom. 

Inga kända problem med omgivningsbuller finns i området och föreslagen vindkraftsetablering kommer 

inte påverka ljudkvaliteten så att normen för omgivningsbuller överskrids.   
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