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Samrådsmöte avseende Lantvallen vindkraftsanläggning med 
Länsstyrelsen i Västerbotten och Robertsfors kommun. 

Tid och plats:  

2015-10-21, Umeå. 

Medverkande: 

Tina Buckland (TB), Miljöenheten Länsstyrelsen i Västerbotten 

Lena Clausén (LC), Miljöenheten Länsstyrelsen i Västerbotten 

Ann Samuelsson (AS), Rennäring Länsstyrelsen i Västerbotten 

Katrine Nygren (KN), Kulturmiljö Länsstyrelsen i Västerbotten 

Michael Schneider (MS), Rovdjursansvarig Länsstyrelsen i Västerbotten 

Tommy Johansson (TJ), Samhällsbyggnad Robertsfors kommun 

Gustaf Ekberg (GE), Projektledare European Wind Farms Sverige AB (EWFS) 

Karolina Selstam (KS), Naturvårdskonsult Enetjärn Natur AB  

Maja Hemph Westerfelt (MHW), Naturvårdskonsult Enetjärn Natur AB 
(minnesanteckningar) 

Mötets öppnande 

TB hälsar alla välkomna till samrådsmötet och en presentationsrunda genomförs. 
Samrådsmötet har följande upplägg: 

• EWFS presenterar projektet 
• Enetjärn Natur presenterar MKB-arbetet 
• Öppen diskussion och frågor 

Presentation av projektet 

GE presenterar bolaget EWFS, deras arbete med urval av projektområden och allmänt 
om teknikutvecklingen inom vindkraft. GE berättar om den planerade 
vindkraftanläggningen i Lantvallen, elanslutning, ansökan enligt boxmodell, 
områdesanpassningar och att det finns goda planeringsförutsättningar för vindkraft i 
området.  

Synpunkter: 

- TB undrar över redovisade vindförhållanden som är från VIndins mätningar vid 
projekt Ivarsboda och om de är helt jämförbara för detta projekt. GE svarar att 



 2 

vindmätningarna från Vindins mätmast är tillförlitliga och endast ligger 1 km från 
Lantvallens projektområde. Mätningen visar en medelvind i området på 7,2 m/s. 

- TB undrar om grusförekomsten som nämns i MKB-utkastet. Uppgiften är 
hämtad från SGU:s karttjänst.  

- Angående samrådskretsen påminner TB om att det kan finnas eventuella 
hyresgäster som borde få en inbjudan att delta i det skriftliga samrådet, det är 
dock svårt att få kännedom om dessa. TB påpekar att Jägarnas riksförbund och 
eventuella dikesföretag bör ingå i samrådskretsen.   

- TB undrar hur EWFS ställer sig till radarstyrd hinderbelysning. EWFS är positiv till 
att använda behovsstyrd hinderbelysning förutsatt att dispens ges. En siktanalys 
nattetid bör utföras. 

- TB tar upp frågan och problematiken kring iskast för rennäring, jakt och boende. 
Enligt GE kommer uppkomst och problem med is, utifrån SMHI:s Is-atlas, vara 
begränsad i kustområdet. Is på bladen kan förhindras med hjälp av 
avisningssystem.. 

- GE informerar även om att vindkraftverken kan utrustas med automatisk 
skuggstyrning som stänger av verken vid vissa klockslag och solstånd för att 
förhindra eventuell störning för de boende. En sista åtgärd är att dra ner 
verkshöjden. 

- TJ bedömer att projektet inte kommer att störa planerna kring 
Norrbottninabanan. 

- EWFS uppmanas att lägga in projektet i vindbrukskollen. 

Presentation av MKB-arbetet 

KS berättar om MKB-arbetet som har tre huvuddelar; lokalisering, landskapsanalys och 
konsekvensbedömning. MKB-dokumentets struktur är sedan tematiskt indelad där 
förutsättningar, åtgärder och konsekvenser presenteras samlat för varje aspekt (natur, 
kultur, rennäring osv.). KS berättar om de utredningar och inventeringar som utförts; 

Fågelutredningar: 

- Förstudie 
- Havsörn 
- Smålom 
- Sträckfågelsinventering 

Fladdermusinventering 

Naturvärdesinventering enligt SIS-standard 

Kulturmiljöutredning Etapp 1 

Bullerutredning 

Tre fotomontage från Djäkneboda, Lantvallen och Gryssön 
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Synpunkter: 

- TB noterar att redovisningen av ett befintligt VMI-område saknas inom 
projektområdet, som dock ligger inom ett redovisat naturvärdesobjekt. 

- TB informerar att den närliggande Hartsjön kalkas med helikopter 
- Diskussion kring resultatet av endast ett års inventering av fågelsträck. KS 

berättar att man även kommer att inhämta kunskap från tidigare års 
sträckinventeringar som gjorts för närliggande vindkraftprojekt. 

- Diskussion kring förekomst och resultatet av småloms- och 
havsörnsinventeringarna som resulterat i förändringar av layouten. 
Utredningsområdet ligger minst 3 km från närmaste boplats för havsörn och en 
skyddszon för smålom har föreslagits av Enetjärn Natur. TB anser att det är 
viktigt att motiveringen till valda skyddszoner för smålom framgår i MKB:n.  

- MS rekommenderar att väganslutningen till anläggningen sker norrifrån för att 
undvika störningar på lom under byggfasen. Byggnation bör generellt undvikas 
under häckningstid. 

- TB påminner om att arter i artskyddsförordningen är viktiga att belysa i MKB:n 
- Gällande fladdermöss anser MS att eventuell migration i området är viktig att 

belysa i MKB:n 
- TB anser att bolagets åtaganden bör skrivas i ett eget stycke och ska ange vad 

bolaget verkligen ska åta sig och inte innehålla förslag på åtaganden. 
- Avseende det närliggande vindkraftsprojektet Ivarsboda ska kumulativa 

konsekvenser belysas med avseende på bl.a. lanskapsbild och ljud. 
- TB påpekar att det är viktigt att redovisa Worst case-scenario för bl.a. buller. 
- AS påpekar att det är viktigt att beskriva funktionella samband och kumulativa 

effekter på rennäringen (Rans vinterbete). Det gäller även att hitta ett 
samförstånd med konkreta åtaganden som är förankrade hos samebyn.  

- TJ upplyser om att regionens vindbruksplan inte har en generell avgränsning på 1 
km från bostäder utan deras minimigräns följer bullerrekommendationerna vid 
40 dB. 

- KN påpekar att Ratan, som är av riksintresse för kulturmiljö, inte kan anses ha 
någon värdekärna utan hela området är lika viktigt. Den visuella påverkan är 
alltså lika viktig för skäret som för hamnområdet. 

- TJ påminner om att eventuellt strandskydd måste beaktas. 
- Vid diskussion kring ytterligare platser för fotomontage föreslås lämplig öppen 

plats vid Brednoret, Floremark, Skatagrundet och E4:an. 
- TB upplyser om att tillståndsansökan ska inlämnas i form av utskrifter (5 ex) och 

i digital form (läsbar PDF). 

Att göra 

Skicka inventeringsrapporter avseende fladdermöss, fåglar och kultur till länsstyrelsen.  

Lägg in projektet i vindbrukskollen 


