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Välkommen till samråd för Storåsen vindkraftspark!
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RES Renewable Norden AB (tidigare Nordisk Vindkraft) utreder möjligheten till att anlägga en 

vindkraftspark vid Storåsen. Samrådet genomförs skriftligt då det vanliga förfarandet med öppet hus 

och utställning på grund av Covid-19 inte går att genomföra. För att i den mån det är möjligt erbjuda 

samma information som under öppet hus presenteras utställningen i digital form. 

På följande sidor finns information om projektet och ett utdrag 

från samrådsunderlaget. Vill du läsa mer kan du läsa det i 

samrådsunderlaget som finns att tillgå via webben

http://nordiskvindkraft.se/se/projekt/development/storaasen

Möjlighet att få information per post finns, kontakta då oss enligt 

kontaktuppgifter på nästa sida.  

http://nordiskvindkraft.se/se/projekt/development/storaasen


Dina synpunkter är viktiga!
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Vi önskar i första hand att Ni skickar era synpunkter skriftligt till oss, via e-post eller vanligt brev till 

angivna kontaktuppgifter nedan. Detta för att vi på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt ska kunna 

redovisa inkomna synpunkter och information. 

Synpunkter lämnas till frida.gyllensten@wsp.com alternativt via brev till WSP Sverige AB, Att: Frida 

Gyllensten, Box 130033, 402 51 Göteborg. Märk kuvertet ”Storåsen”

Synpunkter ska vara oss tillhanda senast 26 juni 2020. 

Har Ni frågor är Ni välkomna att kontakta oss:

Camilla Tisell Fredriksson, projektledare

tel: 031-339 59 13, e-post: camilla.tisellfredriksson@res-group.com

Frida Gyllensten, Miljökonsult och MKB ansvarig

tel: 010-722 74 65, e-post: frida.gyllensten@wsp.com



Vad är ett samråd?
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En vindkraftspark av Storåsens storlek kräver miljötillstånd. Tillståndsgivande myndighet är 

länsstyrelsen. I en tillståndsansökan ingår att samråd ska hållas vilket innebär att parter som kan 

tänkas bli berörda av ett projekt ska bjudas in till dialog. 

Syftet med samrådet är bl.a. att ge verksamhetsutövaren tidig kunskap om problemställningar och 

kända eller befarade omständigheter som kan utgöra hinder för tillstånd samt klargöra om alternativa 

lösningar eller lokaliseringar behöver utredas och redovisas. 

Samrådet ska även ge information till berörda privatpersoner, myndigheter med flera och ge dem 

möjlighet att påverka i ett tidigt skede. Vidare ska samrådet möjliggöra en relevant avgränsning av 

sakfrågor som behöver belysas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

De synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av 

vindkraftsparken och den kommande MKB:n.



Vad händer efter samrådet?
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Efter samrådet tar 

verksamhetsutövaren fram en MKB där 

Era synpunkter beaktas. 

Synpunkter kan även lämnas efter 

kungörelsen. Dessa synpunkter beaktas 

i den fortsatta processen. 

Aktuell kommun måste också tillstyrka ansökan för att vindkraftsparken ska få tillstånd. 

Slutligen fattar miljöprövningsdelegationen beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet 

kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. 



Historik

5

Juni 2017 Dec 2017 Mars 2018 April 2018 Sept 2018 Juni 2019 Okt 2019 April 2020

Samrådsmöte 

med allmänhet

Ansökan lämnades in till 

miljöprövningsdelegationen

Bolaget 

förlades att 

komplettera 

ansökan

Komplettering 

skickades in

Kommunfullmäktige 

beslutar om 

fortsatt ”timeout”

RES drog tillbaka 

ansökan
Kommunfullmäktige 

beslutar att 

”timeouten” hävs.

Samrådsmöte 

med 

myndigheter

Utredningar och 

synpunkter leder till att 

området där 

vindkraftverken placeras 

minskar.

Antalet 

restriktionsområden, 

som begränsar området 

för etablering, ökar. 

Ytterligare 

restriktionsområde 

identifierades.

”Timeouten” 

innebar att 

kommunen inte 

avsåg att behandla 

några 

tillstyrkansbeslut 

avseende vindkraft  

före tidigast 2021

RES avsåg 

återkomma med 

tillståndsansökan 

när ”timeouten” 

upphört.

Förslaget 

omfattar 31 verk



Lokalisering
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Storåsen ligger i Ånge kommun, Västernorrlands 

län, ca 1 mil söder om Ljungaverk och ca 5,5 km 

norr om Naggen



Storåsen - projektinformation
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Området bedöms ha goda vindresurser. Vid 120 meters höjd 

uppskattas vindhastigheten till omkring  7,2 m/s.

Området har befintliga skogsbilvägar av god kvalitet, vilket är en 

fördel när en park ska anläggas. Inom området bedrivs aktivt 

skogsbruk.

Stor del av projektområdet ligger inom utpekat vidkraftområde i 

Ånge kommuns översiktsplan och inom riksintresse för vindbruk.

Området beräknas rymma maximalt 31 vindkraftverk med en 

maximal totalhöjd på 240m. 

En vindkraftspark i aktuell storlek beräknas kunna producera el till 

ca 100 000 hushåll.



Projektområdets utveckling
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Den vänstra bilden visar hur projektområdet ursprungligen såg ut. Den högra bilden visar hur området ser 

ut idag efter de justeringar som gjorts. Justeringarna har gjorts utifrån information som framkommit till 

följd av utredningar och inkomna synpunkter vid första samrådet.



Undantagsområden inom ansökansområdet
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För att minimera miljöpåverkan har 

undantagsområden definierats inom 

ansökansområdet 

Dessa har framarbetats allt eftersom mer 

information om området har framkommit genom 

utredningar och tidigare genomfört samråd. 

Kategori Restriktioner

1 Inga vindkraftverk, byggnader, teknikbodar, 

kranplatser, lagerytor, betongstationer m.m eller nya 

vägar

2 Inga vindkraftverk, byggnader, teknikbodar, 

kranplatser, lagerytor, betongstationer m.m. Men 

möjligt IKN- och vägområde.

3 Inga vindkraftverk, men möjliga områden för IKN, väg 

och övrig kringverksamhet

H. Hänsynsobjekt Etablering inom dessa ytor sker med extra stor 

hänsyn till utpekade värden.
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Etablering av vindkraft

Vindkraftverken består av

➢ fundament

➢ torn

➢ maskinhus

➢ rotorblad 

Förutom vindkraftverken består parken av

➢ interna elledningar

➢ väg till varje verk

➢ väganslutningar från allmän väg

➢ servicebyggnader

➢ montageytor

➢ uppställningsytor

➢ kopplingsstation
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Etablering av vindkraft

I stor utsträckning används de vägar som redan finns, men 

de behöver förstärkas och breddas. 

Om slänter och kabelgravar räknas in uppgår vägbredden till 

ca 6-8 m. Kraftig vegetation bredvid vägen behöver röjas 

vilket gör att den totala bredden blir ungefär 12-15 m.

Det interna nätet mellan verken byggs som kabel i marken, 

oftast i anslutning till vägnätet. 

Den el som parken producerar levereras ut på stamnätet. 

Hur den anslutningen ska göras bestäms tillsammans med 

den som är nätägare. 



Byggnation
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För att anlägga en vindkraftspark utförs normalt följande arbetsmoment:

➢ Avverkning av skog för vägar, ytor elnät och elektriska anläggningar.

➢ Schaktning, avbaning av vägsträckningar och fundamentsytor.

➢ Sprängning utförs vid behov

➢ Vägar och ytor vid vindkraftverk justeras med bärlager och slitlager. 

Kablar för det interna nätet grävs ned bredvid.

➢ Fundament, grundgjutning, armering och gjutning.

➢ Vindkraftverk transporteras till området och monteras.

➢ Inkoppling av anläggning på elnätet. 

➢ Drifttagning och provdrift.

De olika momenten i byggprojektet följer vanligen på varandra, men vissa 

delar kan göras parallellt. 



Flera vindkraftsparker planeras i området. Det 

innebär att en ny stamnätstation behöver 

byggas för att kunna mata ut elen på 

stamnätet. 

En ny stamnätsstation planeras vid Tovåsen. 

Den planeras att vara färdigbyggd i kvartal tre 

2022. 

Gemensam nätanslutning

13
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Förutsättningar Rennäring och Kulturmiljö 

Projektområdet är lokaliserat inom 

Jijnjevaerie samebys betesmark och 

omfattas av extrabeten; vårvinterland, 

förvinterland och vinterland. 

Inom projektområdet förekommer inga skyddade 

kulturmiljöer eller riksintresse för kulturmiljövården inte 

heller fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets 

databas. 

Tre övriga 

kulturhistoriska 

lämningar finns 

registrerade i

projektområdet;

➢ två fäbodar 

➢ en kolnings-

anläggning



Förutsättningar Natur
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Inga skyddade naturområden förekommer inom 

projektområdet.

Natura 2000- området och tillika riksintresse för 

naturvård Spångmyran-Röjtjärnsmyran är det 

närmaste skyddsområdet, ca 2,5 km från 

projektområdet. Området ingår även i nationell 

myrskyddsplan och våtmarksinventering.

Naggen, ca 5,5 km söder om projektområdet, är 

utpekat riksintresseområde för naturvård. 

Området ingår även i länsstyrelsens program för 

bevarande av natur- och kulturmiljövärden i 

odlingslandskapet.



Förutsättningar Natur
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En naturvärdesinventering har genomförts. Inom det 

område som har inventerats har totalt 108 

naturvärdesobjekt identifierats. 

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)

➢ 38 objekt som naturvärdesklass 3              

(påtagligt naturvärde, framför allt myrar, 

blandbarrskogar och gransumpskogar)
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Förutsättningar Friluftsliv

Inom projektområdet eller i dess närhet finns inga 

nationellt, regionalt eller lokalt utpekade frilufts-

eller rekreationsvärden. Inom projektområdet 

förekommer friluftsliv i form av svamp- och 

bärplockning samt fiske och jakt. 

I området kring Hångstaörn finns ett antal 

fritidsbostäder. 

Flataklocken, 14 km väster om projektområdet, 

är ett besöksmål av nationellt intresse.
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Förutsättningar Landskapsbild

Landskapet i och omkring vindkraftsparken 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 landskapet i öst-

västlig riktning och utgör en tydlig riktning i 

landskapet. 



Förutsedda miljöeffekter Ljud
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Vindkraftverk ger framförallt upphov till ett s.k. aerodynamiskt 

ljud som uppstår vid rotorbladens passage genom luften.

Det aerodynamiska ljudet bestäms av bladspetsens hastighet, 

bladformen och luftens turbulens. 

Ljudet har blivit mycket lägre de senaste åren, främst tack 

vare bättre design av rotorblad.

Det finns riktvärden för ljud från ett vindkraftverk. Det 

föreskrivna värdet för buller för vindkraft i Sverige är 40 dB(A). 



Förutsedda miljöeffekter Ljud
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Beräkningar av ekvivalent ljudnivå i dBA 

utomhus har utförts för en 

exempellayout.

Beräkningarna har genomförts för 

exempellayout med 31 stycken 

vindkraftverk med totalhöjden 240 

meter.

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 40 

dBA utomhus vid bostad innehålls vid 

samtliga kringliggande bostäder.

För mer information om ljudberäkningar 

läs vidare i samrådsunderlaget



Förutsedda miljöeffekter Ljud
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En redovisning av kumulativa 

effekter för ljud, d.v.s. när ljud från 

flera vindkraftsparker läggs samman, 

har gjorts. 

Här redovisas ljud från parkerna 

Gubbaberget, Björnberget och 

Klevberget. 

Det rekommenderade riktvärdet för 

buller innehålls vid samtliga bostäder 

även tillsammans  med närliggande 

parker. 



Förutsedda miljöeffekter Skugga
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Vid soligt och klart väder kan 

vindkraftverkens rotorblad orsaka 

svepande skuggor när de är i drift. 

Boverket rekommenderar att 

tiden med rörlig skugga inte bör 

överstiga 8 timmar per år eller 30 

minuter om dagen. 

För mer information om  

vindkraftverk och rörlig skugga se 

samrådsunderlaget.



Förutsedda miljöeffekter Skugga
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Beräkningar av skuggtid utifrån 

väderstatistik har utförts för 

exempellayout med 31 vindkraftverk 

med totalhöjden 240 meter.

Beräkningen tar inte hänsyn till 

eventuell vegetation som kan 

skymma. 

Ett fåtal bostäder riskerar enligt 

beräkningen att få mer än 8 timmars 

rörlig skugga per år som är det 

rekommenderade riktvärdet.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild
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För att illustrera hur vindkraftverken kan komma att 

uppfattas i landskapet har fotomontage tagits fram 

från representativa platser i omgivningen kring 

vindpark Storåsen.

Ett fotomontage är en illustration av hur 

vindkraftverken kan komma att synas i relation till den 

omgivande terrängen.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Getberget
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Fotopunkt: Getberget

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 13 000 m

Den lilla bilden visar vindkraftverkens placering 

i landskapet med symboler.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Lillmörtsjön Ö
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Fotopunkt: Lillmörtsjön Ö

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 3 200 m

Den lilla bilden visar vindkraftverkens placering i 

landskapet med symboler.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Lillmörtsjön V
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Fotopunkt: Lillmörtsjön V

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 3 200 m

Den undre bilden visar vindkraftverkens placering i landskapet med symboler.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Oxsjön
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Fotopunkt: Oxsjön

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 2 800 m

Den undre bilden visar vindkraftverkens placering i landskapet med symboler.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Naggen
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Fotopunkt: Naggen

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 6 500 m

Den undre bilden visar vindkraftverkens placering i landskapet med symboler.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Grundsjön
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Fotopunkt: Grundsjön

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 8 000 m

Den undre bilden visar vindkraftverkens placering i landskapet med symboler.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Hångstaörn
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Den undre bilden visar vindkraftverkens placering i landskapet med symboler.

Fotopunkt: Hångstaörn

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 1 500 m



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild kumulativt
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Med kumulativa effekter menas den 

sammanlagda påverkan på landskapsbilden 

som vindpark Storåsen tillsammans med 

övriga vindkraftsparker som är planerade i 

regionen kan utgöra.

Kumulativa effekter på landskapsbilden har 

illustrerats med hjälp av fotomontage  från 

platserna Getberget och Flataklocken.



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Getberget kumulativ
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Fotopunkt: Getberget - kumulativt

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m (gäller Storåsen)

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 13 000 m

Den undre bilden visar vindkraftverkens placering i landskapet med symboler. 

De olika färgerna representerar olika vindkraftsparker.

Klevberget
Storåsen Gubbaberget Björnberget



Förutsedda miljöeffekter Landskapsbild Flataklocken kumulativt

34

Fotopunkt: Getberget - kumulativt

Verksplacering: Enligt exempellayout

Totalhöjd: 240 m (gäller Storåsen)

Avstånd till närmsta verk i bilden: ca 13 000 m

Den undre bilden visar vindkraftverkens placering i landskapet med symboler. 

De olika färgerna representerar olika vindkraftsparker.

KlevbergetStoråsen/Björnberget

Portberget
Gubbaberget



Preliminär tidplan
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Apr 2020 Maj 2020 Juni 2020 Juli 2020 Aug 2020

Samrådsmöte 

med 

länsstyrelsen och 

Ånge kommun

Fortsatt 

samråd

Fortsatt 

samråd
Mål för 

inlämning av  

ansökan



Om RES Renewable Norden AB 
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RES in the Nordics (Sweden & Norway)

• 23 employees

• Head office in Gothenburg

• Office in Östersund

• Office in Oslo

• Site Office Sidensjö

• Development and construction of wind 

farms

• Commercial, financial and technical 

management of wind farms

1,2 GW 18

430 MW 445 MW

PROJECT PORTFOLIO/
UNDER DEVELOPMENT

YEARS OF
EXPERIENCE

CONSTRUCTED

CONSTRUCTDEVELOP OPERATE WIND SOLAR STORAGE T&D

TECHNOLOGIESACTIVITIES

OF OPERATIONAL

ASSETS SUPPORTED

165 MW

GRID INFRASTRUCTURE

Göteborg

Östersund

Sidensjö

Oslo

196 MW

UNDER CONSTRUCTION

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gamer-uk.co.uk/2013/12/13/nordic-regions-wont-get-xbox-one-until-after-easter/&ei=hhMAVcH2B8L4Osr1gfAJ&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNE74-qC72RdRouNEEn17y_Cx4_IEQ&ust=1426154701889724


RES Renewable Norden AB
(tidigare Nordisk Vindkraft)

Lilla Bommen 1

411 04 Göteborg

www.res-group.com

Tack! 


