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Höjningen av verken från 200 m till 270 m kommer att öka 

synbarheten av verken från riksintressena Ratan och 

Holmön vilket ur kulturmiljösynpunkt är negativt. 

Länsstyrelsen skulle därför vilja att fotomontage redovisas 

från dessa två platser för att påverkan ska gå att bedöma i 

prövningen. 

För fotomontage från Holmön se Bilaga B till 

miljökonsekvensbeskrivningen.   

På grund av avstånd, terräng och mellanliggande 

vegetation kommer inga vindkraftverk att bli synliga 

från riksintresset i Ratan enligt synbarhetsanalysen. 

Länsstyrelsen påtalar alltid att det ska finnas ett särskilt 

avsnitt som beskriver risker och säkerhetsåtgärder gällande 

t.ex. oavsiktligt utsläpp och olyckor vid byggnationen och 

drift av vindkraftsparken som kan påverka människors 

hälsa och miljön. Även i er ansökan bör detta finnas med 

och anpassas efter förändring i risker som ni anser att den 

ökade totalhöjden och ert yrkande om villkorsändring kan 

medföra. Avsnittet bör innehålla följande:  

· identifierade risker inom projektet; t ex vilka typer av 

olyckor som skulle kunna inträffa och hur, och vilka risk- 

och skyddsvärda objekt som finns i området.  

· en bedömning av sannolikhet och konsekvens (hur 

sannolik är en viss oönskad händelse/risk och vilka blir 

konsekvenserna av händelsen för människor, miljö och 

egendom?) samt  

· en analys som redogör för om de identifierade riskerna 

anses vara ”acceptabla” eller om riskreducerande åtgärder 

bör vidtas.  

I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 6.9 Säkerhet 

redovisas identifierade risker för verksamheten, 

skyddsåtgärder och beredskap.  

Här bör även ytterligare risker i samband med 

klimatförändringarna kartläggas för att undersöka om det 

finns ett behov av fler säkerhetsåtgärder, t.ex. hur risken 

för höga flöden eller kraftiga skyfall kan orsaka eroion/ 

markförändringar inom det planerade området.  

Det aktuella området bedöms inte vara i riskzonen för 

några naturkatastrofer i form av större jordbävningar, 

översvämningar eller stormar. Inte heller risk för ras 

föreligger inom. Av miljökonsekvensbeskrivningen 

avsnitt 7.2 Avgränsningar av 

miljökonsekvensbeskrivningen framgår därför att detta 

inte kommer att utredas vidare.  
 

För den fortsatta processen bör ni samråda med 

räddningstjänsten med tanke på tillgänglighet, 

transportvägar etc. vid eventuella räddningsinsatser. 

Resultatet från detta samråd ska redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samrådsunderlaget har skickats till berörda 

Räddningstjänster i Umeå och Robertsfors kommuner. 

Synpunkter från samrådet redovisas i denna 

samrådsredogörelse.  
 

Det ska finnas en beskrivning hur vindkraftverk kan 

påverka tekniska system såsom till exempel Rakel-

systemet som MSB ansvarar för, och andra 

sektorsverksamheters system som samordnas av Post och 

Telestyrelsen, som till exempel Teracom som är bärare för 

FM- radio. 

Samrådsunderlaget har skickats till samtliga telecom 

operatörer inom området, MSB samt Post och 

telestyrelsen. Inlämnade synpunkter redovisas i denna 

samrådsredogörelse.   

I samrådsredogörelsen ska det framgå hur ni genomfört 

samrådet och ni bör beskriva hur pandemin har påverkat 

samrådets utformning.  

Samrådet påbörjades under mars år 2020. Under 

samma period bekräftades inhemsksmittspridning av 

Covid -19 och den 11 mars konstaterade 

Världshälsoorganisationen att virusutbrottet utgjorde 

en pandemi. Sverige vidtog därför ett flertal 

myndighetsåtgärder, bland annat utfärdades en allmän 

avrådan om icke-nödvändiga resor samt ett förbud mot 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 

med fler än 50 personer.  
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Med anledning av pågående pandemi kontaktade Sävar 

Vindkraft AB Länsstyrelsen i Västerbotten för 

vägledning angående lämpligheten att hålla ett fysiskt 

samrådsmöte. Ett fysiskt samråd skulle innebära en 

sammankomst mellan experter från olika delar av 

Sverige och allmänheten samt de särskilt berörda inom 

vindkraftsanläggningens närområde. Då samrådet 

planerades att utföras som ett Öppet hus var det inte 

möjligt att i förväg avgöra tillställningens exakta 

storlek.  

Länsstyrelsen avrådde från ett fysiskt möte och Sävar 

Vindkraft tillhandahöll i stället en inspelad presentation 

tillgänglig för alla intresserade via nätet. Där framgick 

även telefonnummer till kontaktperson både på Fortum 

och på Sweco dit människor kunde vända sig för att 

ställa frågor eller lämna synpunkter. Samrådet 

annonserades dessutom två gånger i lokala tidningar 

samt via ett antal offentliga anslagstavlor inom Sävar, 

Ivarsboda och i anslutning till Holmöns färjeläge.  

Vid tidpunkten fanns inga tekniska möjligheter att 

anordna en öppen telefon- eller videokonferens för 

allmänheten.   

Ni ska redovisa att miljökonsekvensbeskrivningen tagits 

fram med den sakkunskap som krävs när det gäller 

verksamhetens/åtgärdens särskilda förutsättningar och 

förväntade miljöeffekter. 

I miljökonsekvensbeskrivningens kapitel 1 redovisas 

administrativa uppgifter samt hur miljöbalkens krav på 

sakkunskap uppfylls.  

Av fotomontagen ska verkens placeringar framgå även där 

de döljs av skog.  

Fotomontage redovisas i Bilaga B till 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Hittills har fladdermusfrågan vid vindkraftsprövningar 

fokuserat på risken att fladdermössen befinner sig i 

navhöjd på vindkraftverken och slås ihjäl av vingarna. En 

annan aspekt som också bör tas med i MKBn är förlusten 

av habitat när tidigare oexploaterad mark tas i anspråk. 

Länsstyrelsen hänvisar även till de Vindvalsrapporter som 

finns om fladdermöss och vindkraft. Resultat från 

rapporterna visar bl.a. att för de nordligaste parkerna 

skedde mest aktivitet av fladdermöss från slutet av juli till 

september vilket är viktigt att ha med sig inför planerade 

inventeringar/mätningar av aktivitet hos fladdermöss.  

Effekten av den ökade totalhöjden på fladdermus 

redovisas under avsnitt 8.7 Övrig fauna i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

Beskriv hur den planerade verksamheten kan komma att 

påverka områdets hydrologi och hur ni tänker undvika och 

minimera risk för negativ påverkan. 

Effekten av den ökade totalhöjden på fladdermus 

redovisas under avsnitt 8.5 Naturmiljö i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 
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4.1.3  Umeå kommun 

Umeå kommun meddelar att de i huvudsak inte har något ytterligare att tillägga än vad som redan 

framförts vid samrådsmöte den 1 april 2020.  

Kommunen vill dock förtydliga följande i tematiska tillägget om vindkraft till Umeå kommuns 

översiktsplan. ”Vindkraftverk bör inte uppföras närmre än 1 000 meter från bostäder, eller sex 

gånger totalhöjden på planerade vindkraftverk från sammanhållen bebyggelse. Säkerhetsavstånd till 

andra verksamheter bör beaktas vid placering av vindkraftverk.” 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. Inga vindkraftverket kommer att placeras inom 1000 meter från 

något bostadshus.  

4.2  Samråd med berörd sameby och yttrande från sametinget 

4.2.1  Ran sameby 

Den 20 april 2020 höll representanter från Fortum och Sweco ett samrådsmöte via Skype med 

ordförande och representanter från Ran sameby. Syftet var att informera om projektet samt samla in 

information gällande samebyns nyttjande av området och deras farhågor för en eventuell ändring av 

vindkraftparken, se protokoll Bilaga 6. Protokollet är skickat till samebyn för godkännande, men  

4.2.2  Gran sameby 

Gran sameby har inte inkommit med något yttrande. 

4.2.3  Sametinget 

Avgränsningssamrådet ska behandla frågan om miljöeffekter i bred kontext och samrådet ska 

omfatta de miljöeffekter verksamheten kan medföra i sig själv eller till följd av yttre händelser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska ha uppgifter om miljöeffekter som verksamheten kan antas 

medföra för renskötseln som bedrivs i området och vilka åtgärder som planeras för att förbygga, 

hindra, motverka eller avhjälpa eventuella negativa miljöeffekter.  

 

Sametingets generella ståndpunkt är att markexploateringar endast får utföras om renskötselns och 

övriga samiska behov beaktas och respekteras. Vindkraften utgör en förnyelsebar energikälla som 

rätt använd kan bidra till att klara av det framtida energibehovet, men fel placerad är vindkraften 

varken miljövänlig eller hållbar. Den kan orsaka stor påverkan på den samiska kulturen och de 

samiska näringarna. Sametinget menar att frågan om den samiska kulturens förutsättningar ska 

sättas in i sitt sammanhang när det gäller marker som ursprungsbefolkningen traditionellt brukat 

samt brukar. En exploatering av marken innebär att landskapet och förutsättningarna förändras 

vilket får konsekvenser för samerna och den samiska kulturen, då den samiska markanvändningen 

ofta försämras. Eftersom kunskapen om vindkraftens konsekvenser är bristande måste 

försiktighetsprincipen gälla. Det innebär att en utbyggnad bara kan komma till stånd om det visas 

att de negativa konsekvenserna för rennäringen inte blir för stora.  

 

Utgångspunkten för tillstånd till vindkraftparken är att förutsättningarna för samebyarnas fortsatta 

bedrivande av en ekonomiskt bärkraftig renskötsel inte äventyras. Vilket i sin tur förutsätter att 

renarna kan ta sig till och från olika områden. Renskötseln bedrivs utifrån renarnas förutsättningar 

och på renarnas villkor.  
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I den forskning som gjorts om renar och vindkraft har det inte forskats om 270 m höga 

vindkraftverk och dess påverkan. Eftersom det kommer att innebära en annan påverkan än vad det 

forskats om anser Sametinget att det inte ska uppföras inom områden där renskötsel bedrivs, innan 

det finns forskning som kan påvisa vilka följder det blir och om det är godtagbart. Vad man kan se 

utan forskning är att det att mer renbetesmark kommer att tas i anspråk för större verk kommer att 

innebära bredare vägar och större anläggningar. Det mest oroväckande är att inte veta huruvida de 

här höga verken kommer att orsaka markvibrationer som kan göra att renar undviker att vistas i 

markerna. Vi anser att det inte räcker med att göra ljud- och skuggberäkningar och beräkningar hur 

belysningen från verken ska komma att vara. Man måste också veta hur långt iskast tar vägen med 

större. Ni behöver göra en fördjupad analys om renskötseln med de kumulativa effekter som 

påverkar samebyns renskötsel och hur renskötseln kommer att påverkas socialt, ekonomiskt, 

ekologiskt och kulturellt. Det är särskilt viktigt att en kulturellt traditionell långsiktig renskötsel ska 

kunna fortleva och utvecklas efter hur renskötarna vill. Det viktigaste för den traditionellt kulturella 

renskötselns fortlevnad är att det finns sammanhängande betesmarker utan att de ska fragmenteras. 

Hur har bolaget tänkt om detta. 

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. Inom ramen för den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen 

genomförde Hifab en fördjupad rennäringsanalys för Ran sameby 2012. Analysen genomfördes i 

avsikt att bedöma projektets konsekvenser för rennäringen inklusive de sociala, kulturella och 

socioekonomiska konsekvenser som projektet kan medföra för Rans sameby. Analysen har bland 

annat genomförts genom samtalsintervjuer med aktiva renskötare och andra medlemmar i 

samebyn. Den 20 april 2020 genomfördes ett samrådsmöte med Ran sameby för att följa upp 

rennäringsanalysen. Den ökade totalhöjdens påverkan på rennäringen redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.10.  

4.3  Övriga myndigheter, organisationer och föreningar 

 

I detta avsnitt sammanfattas de synpunkter som erhållits av övriga myndigheter, organisationer och 

föreningar. Vid önskemål tillhandahåller vi yttrandena i sin helhet. 

4.3.1  Umeåregionens Brandförsvar 

Umeåregionens brandförsvar har inga synpunkter på samrådshandlingen. Risk och säkerhet finns 

behandlat och vi förutsätter att risken för olyckor avseende miljön samt människors hälsa bedöms i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Umeåregionens brandförsvar vill redan nu påtala vikten av att en insatsplanering för 

vindkraftsanläggningen tas fram. I detta ingår att märka/numrera respektive vindkraftverk och 

infartsvägar samt ange brytpunkter så att platser inom vindkraftsanläggningen snabbt går att 

lokalisera.  

Sävar Vindkraft AB noterar inlämnade synpunkter. Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar 

samtliga identifierade säkerhetsrisker samt hur riskerna ska hanteras och minimeras i avsnitt 6.9 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Insatsplanering för vindkraftanläggningen utformas i samråd med 

Umeåregionens Brandförsvar i god tid innan byggnation. 
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4.3.2  Luftfartsverket, LVF 

LFV besvarar ej samrådsremisser i ärenden som gäller ändrat antal verk, ändrade placeringar eller 

ändrad totalhöjd. LVF upplyser dock om att Sävar Vindkraft AB måste inkomma med en 

beställning av en flyghinderanalys. Hinder markering ska ske i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter, TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155).  

 

Sävar Vindkraft AB har lämnat in en förfrågan om flyghinderanalys och mottagit resultat den  

7 februari 2020. LFV har inget att invända mot ändringsansökan.  

4.3.3  Swedvia Umeå Airport 

Flygplatsens bedömning är att föreslagen höjd om 270 m på vindkraftverken inte kommer att 

påverka radarledningshöjden för Umeå Airport negativt och inte eller MSA-ytan inom aktuell 

kvadrant. Då den planerade vindkraftparken inte heller ligger nära inpasseringspunkt i 

kontrollzonen, så är flygplatsens samlade bedömning att vi har inget att erinra mot föreslagen höjd 

och placering av verken enl bifogad hinderanalys.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.4  Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra mot den aktuella verksamheten.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.5  Myndigheten för skydd och beredskap, MSB 

 

MSB har inget att invända emot ändringstillståndet vid Ivarsboda-Gryssjön. 

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.6  Elsäkerhetsverket 

Elsäkerhetsverket har i dagsläget inget att erinra utan förutsätter att utförandet sker enligt gällande 

föreskrifter.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.7  Svenska kraftnät 

 

Svenska kraftnät har tagit del av samrådsunderlaget och har inga synpunkter på förslaget i nuläget. 

Myndigheten emotser fortsatt dialog i ärendet. Myndigheten informerar även om att anläggningen 

är anmälningspliktig i enlighet med elberedskapslagen. Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift 

(SvKFS 2013:2) anger såväl vilka anläggningar som vilka typer av förändringar som omfattas av 

anmälningsskyldigheten.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 
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4.3.8  SGU 

SGU meddelar att man av resursskäl avstår från att svara detaljerat i ärendet, och hänvisar till deras 

hemsida. 

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.9  Trafikverket 

Trafikverket lämnar följande synpunkter 

 

Väg 

Vindkraftverkens totalhöjd är 270 meter enligt handlingarna. Avståndet mellan vindkraftverk och 

allmän väg ska minst motsvara vindkraftverkets totalhöjd. Trafikverket anser att det i 

tillståndsprövningen bör säkerställas att det inte finns någon risk för iskast mot allmän väg eller 

järnvägsanläggning. Detta kan ske genom tekniska åtgärder på vindkraftverket eller att verket 

placeras utanför riskavståndet.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. Avståndet mellan vindkraftverken och allmän väg är minst 270 

meter. Risk för iskast mot allmän väg redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 6.9.1.  

 

Ny anslutning till allmän väg och åtgärder inom vägområdet  

Vid behov av ändrad eller ny anslutning som berör allmän väg där staten är väghållare krävs 

anslutningstillstånd enligt Väglagen § 39. Ansökan görs via Trafikverkets hemsida: 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/ 

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

 

Ledningskorsning med väg 

Om ett vindkraftverk kommer att anslutas till elnätet via markkabel som hamnar inom vägområde 

så ska ledningsägaren enligt väglagen 44 § söka tillstånd hos väghållningsmyndigheten. Se 

Trafikverkets hemsida för ansökan och information: http://www.trafikverket.se/ledningar 

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

 

Transporter 

I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplats kan det krävas 

förstärkningsarbeten på allmän väg. Trafikverket förutsätter att såväl kostnader för eventuella 

förstärkningsarbeten som kostnader för att åtgärda skador som kan uppkomma på och vid allmän 

väg vid transport av vindkraftverken bekostas av vindkraftsexploatören. Transporter på det enskilda 

vägnätet ska ske i samråd med berörd väghållare. Tillstånd för åtgärder inom vägområdet krävs 

enligt § 43 Väglagen.  

 

Transporter av långa, tunga, breda och höga fordon kan ha stor påverkan på vägnätet och detta är 

något Trafikverket behöver ta hänsyn till i planerandet. Trafikverket anser därför att en 

transportplan med beskrivning över vilka vägar som kommer att användas vid transporten av 

vindkraftverken är nödvändig. Denna bör innefatta vägar från det enskilda vägnätet till det 

övergripande, samt inkludera en övergripande tidsplan. I denna beskrivning bör det även ingå hur 
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transporten vid en framtida avetablering är planerad. Eftersom vindkraftutbyggnad i regel 

förutsätter såväl tunga som långa transporter bör exploatören i ett tidigt skede kontakta 

Trafikverkets dispenshandläggare.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

 

Järnväg 

Trafikverket vill informera om att den norra delen av projektområdet ligger inom 

riksintressekorridor för Norrbotniabanan. Vindkraftsverkens placering i samrådshandlingen är dock 

utanför korridoren. Avståndet mellan vindkraftverk och järnväg ska motsvara vindkraftverkets 

totalhöjd + 20 meter. Även i avstånd till järnväg bör hänsyn tas till risken för så kallade iskast. 

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. Enligt Umeå kommuns kommunala planering ligger 

Norrbotniabanan på västra sidan av E4an. Avståndet mellan vindkraftverken och planerad 

Norrbotniabana är minst 290 meter (totalhöjd+20 meter). Ingen förhöjd risk för iskast på järnväg 

föreligger.  

 

Plankorsningar 

I samband med etablering av vindkraft fordras en beskrivning av hur tillfartsvägar till vindkraftverk 

ska hanteras. Samråd behöver därför ske med Trafikverket.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta.  

 

Påverkan på radio- och telekommunikation 

MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. 

Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en eventuell inverkan på radiotrafiken 

måste prövas från fall till fall. Vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda - Gryssjön påverkar inte 

MobiSIR.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta.  

 

Ledningskorsning med järnväg 

Om ett vindkraftverk kommer att anslutas till elnät via markkabel i korsning under och längs med 

banvall krävs särskilt tillstånd av Trafikverket genom att ett s.k. korsningsavtal för ledning 

upprättas. 

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta.  

 

Flyg 

Den planerade vindkraftparken ligger inom MSA-ytan (Minimum Sector Altitude) för Umeå 

Airport, vilken består av en cirkel med 55 km radie, som utgår från flygplatsens 

landningshjälpmedel. För att säkerställa att den planerade vindkraftparken inte påverkar 

inflygningen ska samråd ske med Umeå Airport. Uppförande av byggnader och andra föremål 

högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Det krävs då en lokaliseringsbedömning av 

LFV och Försvarsmakten. Alla föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller 
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vattenytan ska markeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av 

föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155).  

 

Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd tilldelats) ska också blanketten "flyghinderanmälan" 

(enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan 

avser byggnader och andra föremål som är högre än 45 m belägna inom tätort eller högre än 20 m 

utanför tätort.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. Sävar Vindkraft AB har lämnat in en förfrågan om 

flyghinderanalys och mottagit resultat den 7 februari 2020. LFV eller Umeå Airport har inget att 

invända mot ändringsansökan.  

4.3.10  Post- och Telestyrelsen (PTS) 

Post- och telestyrelsen har sammanställt information om vilka tillståndshavare som har tillstånd för 

radiosändare och fast radio inom området öster om Sävar.  

 

Sävar Vindkraft AB har skickat samrådsunderlag till samtliga tillståndshavare.  

4.3.11  3GIS AB 

3GIS har inget att erinra gällande denna ändring av totalhöjd för dessa verk.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.12  Hi3G Acess 

Hi3G Access AB har inget att invända mot etableringen av vindkraftpark Ivarsboda-Gryssjön i 

enlighet med erhållna underlag.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.13  Telenor 

Telenor Sverige AB och Net4Mobility meddelade den 1 april 2020 att man har invändningar mot 

uppförande av vindkraftverk nr.30. Vindkraftverket hamnade för nära ett av befintligt 

radiolänkstråk till vilket säkerhetsavståndet skall vara 350m.  

 

Efter samtal med Sävar Vindkraft AB återkom Telenor med ett kompletterande yttrande, daterat 

den 24 april 2020. I kompletteringen meddelar Telenor att radiolänkutrustningen kan bytas ut till en 

med lägre frekvens och riktas om mot annan site.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.14  Tele2 

För Tele2’s del ser vi inget hinder med denna tornhöjning. För N4M’s del så svarar Telenor.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 
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4.3.15  Skellefteå Kraft 

Skellefteå kraft har inget att erinra.  

 

Sävar Vindkraft AB noterar detta. 

4.3.16  Västerbottensornitologiska förening 

Västerbottens ornitologiska förening lämnar följande sammanfattning över sina synpunkter i 

yttrandet: 

 

Västerbottens ornitologiska förening anser att rätten att etablera 31 stycken vindkraftverk vid 

Ivarsboda-Gryssjön, Umeå och Robertsfors kommuner bör nekas, med motivering att området 

hyser stora generella naturvärden, området är ett ytterst viktigt reproduktionsområde för både 

havsörn och smålom, samt att området är beläget inom norra Sveriges viktigaste flyttfågelstråk för 

trana och fjällvråk.  

 

Sävar vindkraft har redan tillstånd till 31 stycken vindkraftverk enligt miljöprövningsdelegationens 

beslut dnr 551-6022-2017. Nu aktuell prövning avser en ändring enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Det 

innebär att bolaget inte söker ett nytt tillstånd, utan endast en ändring av det befintliga tillståndet. 

Ändringen avser endast totalhöjden och villkor 7 om avisningssystem.  

 

Västerbottens ornitologiska förening är av den åsikten att den kumulativa effekten av flera liknande 

förslag på vindkrafts exploatering inom ett begränsat område (Lantvallen och Sävarberg), samt 

redan existerande vindpark vid Granberget, Sikeå bör undvikas. Speciellt inom kärnområden för 

bland annat havsörn och smålom, samt inom viktiga flyttfågelstråk.  
 

Den ökade totalhöjdens påverkan på fåglar redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.6.  

 

Vindkraftverken bör omplaceras till ett område väster om E4’n. Detta motiveras med  

att högre verk inte behöver placeras i närheten av kusten för att få maximal vind. Samt  

att Norrbotniabanans sträckning är idag känd och därför möjliggör en etablering  

väster om E4’n.   

 

Nu aktuell prövning omfattar en ändringsansökan och endast avgränsad till frågan om totalhöjd 

och avisningssystem (befintligt villkor 7).  

4.3.17  Föreningen svenskt landskapsskydd 

Föreningen svenskt landskapsskydd framförde i sitt första yttrande från den 1 april 2020 följande 

synpunkter: 

 

Har fått information om att ni vill höja verk vid Sävar från 200 m till 270 m.  

Har ni utgått från worst case enligt Naturvårdsverkets vägledning i ljudberäkningarna?  

 

Ljudberäkningarna är utförda i enlighet med praxis med metoden Nord2000 som anvisas av 

Naturvårdsverket och även är godkänd för villkorsreglering av ljud från vindkraftverk av svenska 

miljödomstolar. 
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Vilken är skillnaden mellan 200 och 270 meter gällande ljudet?  

 

Skillnaden i ljudnivå vid bostadshus mellan två totalhöjder är, med samma förutsättningar t.ex. 

parklayout och verkstyp, liten. Oavsett totalhöjd kommer bolaget att innehålla de villkorsvärden 

som fastställs av tillståndsgivande myndighet, normalt ekvivalent ljudnivå 40 dBA, vid samtliga 

bostadshus. 

 

Vem har gjort beräkningen? Vilka parametrar har använts?  

 

Ljudberäkningarna är utförda av Akustikkonsulten i Sverige AB. Förutsättningarna som används är 

godkända av svenska miljödomstolar för villkorsreglering av ljud från vindkraftverk. Det innebär 

t.ex. att det antas blåsa medvind 8 m/s på 10 m höjd från samtliga vindkraftverk mot ett bostadshus, 

vilket är ett konservativt antagande i enlighet med praxis. 

 

Vilket är det maxljud som kommer att breda ut sig och under hur stor del av året kommer detta att 

ske, på ett ungefär?  

 

Bolaget kommer innehålla de villkorsvärden som slutligt fastställs av tillståndsgivande myndighet. 

 

Innebär höjningen att något verk kommer för nära väg eller annat skyddsvärt?  

 

Placeringen av vindkraftverken kommer i huvudsak att följa den layout som Länsstyrelsen godkänt 

den 29 november 2019, dnr 555-9491-2019. Beslutet går att hämta ut från Länsstyrelsens diarium. 

 

När ni mäter avstånd och ljud utgår ni från torn eller vingspets?  

 

I de beräkningsmodeller som föreskrivs av Naturvårdsverket för vindkraft antas att ljudkällan är en 

punktkälla beläggen vid vindkraftverkets nav. 

 

Har det framförts någon kritik från någon beslutsfattare till sökanden/er gällande det tillstånd som 

gavs 2014.  

 

Tillståndet som meddelades år 2014 överklagades av ornitologiska föreningen och närboende. 

Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till anläggningen den 12 mars 2015 M 1132-14. 

Domen kan hämtas ut från Mark- och miljödomstolens diarium. 

 

Kommunens ÖP medger inte att alla verken byggs, hur tänker ni där?  

 

Översiktsplanen är inte juridiska bindande, men den redovisar kommunens avsiktsförklaring om 

hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är givetvis ett viktigt 

underlag för myndigheter som prövar tillstånd enligt miljöbalken.   

 

Gällande översiktsplan för Umeå kommun antogs 2018 och för Robertsfors kommun 2019. Umeå 

kommun tog tillsammans med övriga kommuner i Umeåregionen fram ett tillägg till sina 

översiktsplaner, avseende vindkraft, under år 2010. Tillägget innehåller bl.a. generella riktlinjer 

och utpekade områden som skulle kunna vara lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Ivarsboda utgör 
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ett sådant utpekat område som skulle kunna vara lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Tillägget 

genomgick en översyn år 2016 och rekommendationen blev då att området i Ivarsboda skulle 

kvarstå och att avgränsningen i översiktsplanens tillägg skulle anpassas efter det område som det  

befintliga tillståndet för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda – Gryssjön avser.   

 

Anser ni att det finns föråldrade fakta som måste uppdateras jämfört med 2014?  

 

En ny miljökonsekvensbeskrivning som beskriver konsekvenserna av ansökt ändring har tagits fram 

och i detta ingår bland annat nya beräkningar av t.ex. ljud. 

 

Avgränsningen är alltför snäv, borde det inte vara en helt ny ansökan? Det är dock en 35 % 

procentig ökning.  

 

Fortum gör bedömningen att en ökad totalhöjd och en justering av villkor 7 kan hanteras som en 

ansökan om ändring enligt 16 kap 2 § miljöbalken.   

 

Har verksamhetsutövaren ett grundtillstånd enligt miljöbalken och vill ändra en avgränsad del av 

verksamheten finns det möjlighet att ansöka om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. 

Tillståndsprocessen med samråd, miljökonsekvensbeskrivning, kungörelser etc. blir i stort sett 

densamma, men tillståndsansökan och villkoren begränsas till att endast avse den sökta ändringen.   

 

Ändringar av totalhöjd på vindkraftverk har tidigare prövats genom ansökan om ändringstillstånd 

enligt 16 kap 2 § miljöbalken.   

 

Har miljöbedömningsförordningen använts?  

 

Ja. 

 

Har sökanden erbjudit kommunen eller någon närboende något i kompensation?  

 

Vad gäller ersättning så erhåller berörda markägare, inom vindkraftsområdet, marknadsmässig 

arrendeersättning för upplåtelsen. Fortum avsätter dessutom en del av intäkterna från 

vindkraftsanläggningen till främjande av lokala föreningar och/eller företag. Detta är en frivillig 

avsättning som ibland kallas bygdepeng.  

 

Under 2.1 skriver ni att det blir en betydande miljöpåverkan men under 4.2 ”ingen betydande 

förändring”. Är inte det motstridigt?  

 

Det är två olika bedömningar med helt olika syften. Bedömningen under 2.1 avgör omfattningen på 

prövningshandlingarna (vilket jag utvecklar i texten nedan) och bedömningen under 4.2 avser 

tillåtligheten och behovet av skyddsåtgärder för verksamheten.   

 

Verksamhetens miljöpåverkan (vad som anges i avsnitt 2.1 i samrådshandlingen) styr vilken 

omfattning samrådet och den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska ha.   
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För vissa typer av verksamheter är det fastställt genom § 6 i miljöbedömningsförordning 

(2017:966) att vissa verksamheter alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan. Nu aktuell 

verksamhet är inte en sådan verksamhet.   

 

För att utreda verksamhetens miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren hålla ett utredningssamråd 

och därefter invänta ett beslut från Länsstyrelsen. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka 

verksamheter som ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan om detta inte framgår av 

förordningen. Om verksamheten inte utgöra en betydande miljöpåverkan behövs ingen specifik 

miljöbedömning och bara en liten miljökonsekvensbeskrivning.   

 

För att spara tid har Fortum valt att redan från början själva besluta att verksamheten ska anses 

utgöra en betydande miljöpåverkan och därför omfattas av en specifik miljöbedömning och en 

fullständig miljökonsekvensbeskrivning. Detta tillvägagångsätt är ganska vanligt.  

 

Hur säkerställer ni att alla berörda nås av samrådet? Vilket avstånd till bostad krävs för att betraktas 

som berörd?  

 

Samrådskretsen med fastighetsägare har avgränsats till det geografiska område som ligger inom 2 

km från vindkraftverken. I situationer där avgränsning delat samlad bebyggelse har hela den 

samlade bebyggelsen inräknats i samrådskretsen så att ”nära grannar” fått samma information 

och utskick av samrådsunderlag.   

 

Samrådet omfattar även särskilt berörda myndigheter (ex. Naturvårdsverket, Luftfartsverket, 

Försvarsmakten mfl), berörda samebyar, fastighetsägare, verksamhetsutövare och föreningar (så 

som ornitologiska föreningar, jaktlag, skoterklubbar mfl). Dessa särskilt berörda har också fått ett 

samrådsunderlag via post eller mail.   

 

Dessutom har information om den aktuell ändringen kungjords till allmänheten via VK och VF 

både måndag och onsdag vecka 13, samt via uppsatta anslag på offentliga anslagstavlor i Sävar, 

Ivarsboda och vid Holmöns färjeläge. 

 

Eftersom corona sätter hinder borde inte hela processen pausas? De närboende kan inte träffas 

liksom ni inte kan träffa dem.  

 

Sävar Vindkraft AB har gjort en bedömning, i samråd med Länsstyrelsen, att ett fysiskt 

samrådsmöte under rådande förhållanden inte är lämplig. Frågor och samtal kommer i stället att 

föras via mail eller telefon. Kontaktuppgifter finns både i samrådsunderlaget, i annonser, på anslag 

och på den webbsida som Fortum skapat (https://www.fortum.se/om-oss/vart-foretag/var-

energiproduktion/vindkraft-fornybart-och-utan-koldioxidutslapp/savar). Har du ytterligare frågor 

eller funderingar går det bra att återkomma till mig via mail eller telefon. Ett informationsmöte 

kommer sannolikt att anordnas vid senare tillfälle, men det är viktigt för prövningen att du lämnar 

alla dina synpunkter under samrådet, dvs senast den 24 april 2020. 

 

Om varningsskyltar skyltar sätts, hur tycker ni att en besökare ska förhålla sig till de faror som 

finns?  
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Allemansrätten råder och allmänheten kommer att kunna vistas fritt inom området. Varningsskyltar 

kommer att sättas upp för att upplysa om att det under vintertid, vid vissa väderleksförhållande, kan 

finnas vissa risker med att befinna sig inom området. Varningsskyltar har vid tidigare prövning 

bedöms utgöra en lämplig åtgärd.  

 

Föreningen svenskt landskapsskydd framförde i sitt andra yttrande från den 17 april 2020 följande 

synpunkter: 

 

MKBn ger inte alla svar som är av intresse för de närboende. Vi har blivit utlovade detta tidigare 

men svaren har alltid uteblivit. Vad tycker du själv, är inte frågorna relevanta i sammanhanget?  

 

Frågan om ljud är högst relevant och en av de effekter som utreds särskilt. Utredningen kommer att 

utmynna i en rapport som kommer att bifogas till aktuell ändringsansökan. I rapporten kommer du 

att kunna ta del av uppgifter om använd beräkningsmodell, ingående parametrar, genomförda 

beräkningar och resultat.  

 

Praxis missar mycket visar det sig när verkligheten börjar snurra. Då visar det sig att det uppstår 

störningar som praxis inte kan hantera. Praxis tar inte hänsyn till miljöbalkens försiktighetsmått.  

Praxis måste ändras och jag hoppas att ni konsulter kan bidra till detta och  

skapa en dräglig livsmiljö för människor och djur.  

 

Praxis är ett vitt begrepp för domstolarnas avgöranden. Även avgöranden i t.ex. tingsrätten kan 

anses utgöra ”rättspaxis” även om det inte är direkt vägledande för andra domstolar.  

 

I samrådet har samtliga särskilt berörda möjlighet att lämna synpunkter. Det är sökanden som har 

ansvar att utreda och besvara dessa synpunkter under samrådet eller i efterkommande ansökan. 

Råder det oenighet om vad som ska utredas eller vilket underlag som krävs för den aktuella 

prövning är det prövningsmyndigheten som avgör detta.   

 

Så jag frågar, kan ni inte eller vill ni inte svara på mina frågor?  

 

Enligt tidigare svar (i mail från den 16 april) kommer dina frågor om ingående parametrar i 

genomförda beräkningar, worst-case, källljud, maxljud och skillnader i ljud mellan tidigare 

tillståndsprövad vindkraftsanläggning och nu aktuell ändring att redovisas i den kommande 

ansökningshandlingen. Rapporten är ännu inte klar och det är i dagsläget inte möjligt att redovisa 

några resultat.   

   

Vill du föregå utredningen och redan nu veta med om den aktuell beräkningsmodellen (hur källjud 

beräknas eller vilka underliggande parametrar som normalt ingår) så har vi tidigare meddelat att 

alla beräkningar kommer att utföras i enlighet med metoden Nord2000, vilket är den  

modell som Naturvårdsverket rekommenderar.  

 

Hur går era tankar om de närboende?  

 

Sökanden hoppas att samtlig närboende tagit del av samrådsunderlaget. Syftet med samråd är att 

tidigt få kunskap om sådant som har betydelse för tillståndsprövningen. Avsikten är också att lyfta 
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fram problemställningar, visa på alternativa lösningar, ge underlag för bedömning av 

miljöpåverkan samt få information om avgränsning och omfattning av 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samråden ger närboende, kommunen och andra intressenter 

möjlighet att tidigt komma med upplysningar och synpunkter, samt ställa frågor.  

4.4  Övriga enskilda särskilt berörda 

Följande synpunkter har erhållits av fastighetsägare och andra särskilt berörda inom och i 

anslutning till anläggningsområdet. Inlämnade synpunkter har sammanfattats i nedanstående tabell.  

 
Synpunkt Sävar Vindkrafts bemötande 

Vi vill inte att vindkraftverken byggs med högre 

höjd än 200 meter då landskapsbilden förändras 

än mer och att skuggbilder kommer att 

förekomma under förmiddagar under de delar av 

året som solen inte står högt. En stor del av 

skogen närmast åkermarken försvinner när 

Norrbotniabanan byggs och vindkraftverken blir 

en ännu mer dominerande bild av utsikten. 

Den ökade totalhöjdens påverkan på landskapsbilden redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.2 och den förändrade skuggbilden 

i avsnitt 8.4.  

 

Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas som säkerställer att 

exponeringstiden för rörlig skugga inte överskrider 8 timmar per år för 

någon bostad. 

 

Skogsavverkning till följd av annan verksamhet kan Sökanden inte påverka.  

Vi vill också att ljusen på vindkraftverken styrs 

av flygradar så de enbart lyser/ blinkar när det 

finns flyg i närheten.  

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens 

föreskrifter TSFS 2016:95. Transportstyrelsen har möjlighet att medge 

undantag från föreskrifterna, t ex vid ansökan om att få använda olika  

typer av behovsstyrda system, och har tidigare fattat beslut om undantag 

gällande behovsstyrd hinderbelysning efter beredning samt remiss till 

berörda intressenter.  

 

Försvarsmakten (som är en av remissinstanserna) har dock i ett yttrande till 

Transportstyrelsen under år 2016 tagit ställning i frågan och avråder från 

tillämpning av radarstyrning av markering av hinder, i syfte att skydda 

militär flygoperativ verksamhet.  

 

Med anledning av Försvarsmaktens ställningstagande har Transportstyrelsen 

gjort bedömningen att ansökningar om undantag gällande behovsstyrd 

hinderbelysning inte kan beviljas i dagsläget.  

Anser att samrådet skulle ha väntat och utförts 

efter "Corona-krisen". Anser att fysiska möten är 

av största vikt. Anser att möten i mindre grupper 

bör gå att ordna om samrådet inte kan vänta.  

Syftet med fysiska samrådsmöten är att skapa transparens och att säkerställa 

att alla får tillgång till samma information. Mötet säkerställer även att alla 

får möjligheten att delta i en gemensam dialog och diskussion kring 

projektet.  

 

Sökanden anser att det inte är lämpligt att anordna flera mindre 

samrådsmöten, där samrådskretsen delas upp, då det finns en risk att 

deltagare känner sig uteslutna från diskussioner som pågått i andra grupper 

och att det kan uppstå en osäkerhet över huruvida alla fått tillgång till 

samma information.  



   21 (29) 

    

   

   

Sävar Vindkraft AB 2020-06-10  
 

 

City Solutions    Company Reg. No 556006-
8230 

Fortum Sverige AB    
VAT Reg.No SE556006823001 
Domicile  Stockholm 

     
 

Anser att tidigare arrendeavtal inte gäller för 

vindkraftverk med en totalhöjd på 270 meter.  

Dialog pågår mellan inblandade parter i befintligt arrendeavtal. 

Arrendeavtalet är en civilrättslig process som inte omfattas av miljöbalkens 

regler.  

 

Det offentligrättsliga ansvaret som regleras i miljöbalken kommer att utredas 

och bedömas utan hänsyn till civilrättsliga avtalet.   

Hur påverkar vindkraftverk med en höjd på 270 

meter skuggor, ljud och isbildning på rotorblad? 

Den ökade totalhöjdens påverkan på skuggor redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.4, påverkan på ljud redovisas under 

avsnitt 8.3 och risken för isbildning under avsnitt 6.9.1.  

Hur ändras regler för att uppehålla sig i närheten 

av vindkraftsanläggningen då höjden förändras? 

Det finns inga regler som begränsar möjligheten att uppehålla sig inom 

vindkraftsanläggningens område.  

Fortum har själva bedömt att höjningen av verken 

kommer att ha en betydande miljöpåverkan. På 

vilken grund vilar denna utsaga? 

Beslutet om betydande miljöpåverkan styr vilken omfattning samrådet och 

den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska ha.  

 

För vissa typer av verksamheter är det fastställt genom § 6 i 

miljöbedömningsförordning (2017:966) att vissa verksamheter alltid ska 

anses medföra betydande miljöpåverkan. Nu aktuell verksamhet är inte en 

sådan verksamhet.  

 

För att utreda verksamhetens miljöpåverkan ska då verksamhetsutövaren 

hålla ett utredningssamråd och därefter invänta ett beslut från Länsstyrelsen. 

Det är länsstyrelsen som beslutar vilka verksamheter som ska anses utgöra 

en betydande miljöpåverkan om detta inte framgår av förordningen. Om 

verksamheten inte utgöra en betydande miljöpåverkan behövs ingen specifik 

miljöbedömning och bara en liten miljökonsekvensbeskrivning.  

 

För att spara tid har Fortum, för nu aktuellt projekt, själva valt att besluta att 

verksamheten ska anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Fortum 

genomför därför direkt en specifik miljöbedömning och en fullständig 

miljökonsekvensbeskrivning. Detta tillvägagångsätt är ganska vanligt.  

I samrådshandlingarna finns fotomontage.  För att 

bedöma ev störningar av olika slag är dessa 

närmast värdelösa, då bilderna är tagna från en 

riktning där ingen människa bor eller vistas. Tar 

Du foton från tex Sävar centrum torde verken inte 

vara synliga 

I miljökonsekvensbeskrivningen finns fler fotomontage, se avsnitt 8.2. 

Fotpunkterna har valts ut för att de bedömts som representativa för områden 

där människor vanligen vistas.  

Området i fråga är ett Havsörnsrevir och bl.a. 

därför är området olämpligt att exploatera. 

Vindkraften tar alltför stora arealer i anspråk, 

arealer som avskogas och vars ekosystem slås i 

spillror. Dessa gigantiska verk kommer totalt att 

dominera landskapsbilden och förvandla bär- och 

jaktmarker till ett industrialiserat spöklandskap! 

Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar fåglar, inklusive havsörn, 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.6. Hur naturvärden och 

ekosystem påverkas redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.5, 

hur landskapsbilden påverkas redovisas i avsnitt 8.2 och hur friluftslivet 

påverkas i avsnitt 8.9.  

Var ligger fördelningsstationen mer exakt (det 

står ”västra delen” i informationen)? 

Fördelningsstationens placering redovisas i Figur 1, nedan 
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Figur 1: Den röda punkten markerar fördelningsstationens placering. 

Kommer det att anläggas nya luft- och/eller 

markledningsgator som väsentligt påverkar ytor utanför  

parkområdet? 

Umeå Energi har, efter beställning av den förra parkägaren 

VindIn, sökt tillstånd för en 170 kV-luftledning som går från 

den planerade fördelningsstationen enligt bifogad karta fram till 

en plats väst om Kälen där den övergår till markabel och går 

längs väg fram till en station i vid Sävar. Sträckan med 

luftledning går längs med en befintlig 12 kV-ledning. Den 

befintliga ledningsgatan breddas vanligtvis med ca 20–30 meter. 

Kabeln läggs i vägbanken.  

Till sist undrar jag när en uppstart av anläggningen kan bli 

aktuell?  

Färdigställande med idrifttagning planeras till december 2023 

om allt går enligt plan. 

Här kommer en utredning ang omr Gryssjön- Ivarsbod.  

 

Ivarsboda-området ligger alltså i en av nio viktiga 

termikflaskhalsar, vilket inte nog ofta bör slås fast.  Få platser 

i Sverige är sämre lämpade för vindkraft än detta område!  

 

Här finns länk till pressmeddelandet från UmU: 

https://www.umu.se/nyheter/unik- 

analys-av-hotade-rovfaglar-pekar-ut-nya-skyddsvarda-

omraden_7536180/   

 

Och till de rättsliga aspekter: http://www.diva- 

portal.org/smash/get/diva2:1345142/FULLTEXT01.pdf  

Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar fåglar redovisas 

i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.6.  

Om jag har förstått samrådsunderlagen rätt så tänker man inte 

kosta på något avisningssystem på dessa verk. Däremot 

kommer man sätta ut varningsskyltar i anslutning till området.  

Jag läser att dialog pågår med berörda markägare och 

skoterklubbar, (Bra)  

Vill gärna ha svar på vem från Sävarådalen och Robertsfors 

skoterklubb man fört dialog med om flytt av skoterleden 

genom området? 

Samrådsunderlag har skickats till följande tre skoterklubbar,  

Sävarådalens Snöskoterklubb (skoterpa@hotmail.se),  

Umeå skoterklubb (andreas_822@hotmail.com) och  

Robertsfors skoterklubb (info@robertsforsskoterklubb.se).  

 

Dialog om eventuell flytt av skoterleden pågår med 

Sävarådalens snöskoterklubb Pär Andersson.  

mailto:skoterpa@hotmail.se
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Vi brukar jaga älg och toppfågel mm  i området antar att det är 

förenat med risker vintertid?  

Risk för iskast kan uppstå under vissa väderleksförhållanden. 

Sannolikheten är störst vid temperaturer under 0˚C i 

kombination med dimma eller låga moln. Trots att 

avisningsteknologin har utvecklats är kvarstående problem 

fortfarande många:   

(1) isbildning detekteras för sent, d.v.s. efter att den redan skett;   

(2) det är svårt att bedöma hur mycket is det har bildats på 

bladen och därmed hur mycket värme  

uppvärmningssystemet ska använda;   

(3) uppvärmningssystemet eliminerar inte allt is och kan även 

bidra till att mer is bildas längs bladens  

framkant vilket har en viktig roll i bladens aerodynamik.   

De kvarstående problemen med dagens avisningsteknologi 

innebär att användandet av ett avisningssystem inte eliminerar 

isbildning.  

 

I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 6.9.1 redovisas de 

beräknade riskerna för den nu aktuella anläggningen vid 

Ivarsboda - Gryssjön. I miljökonsekvensbeskrivningen 

presenteras även andra alternativa skyddsåtgärder.  

Som boende i byn får jag en förändrad landskapsbild vare sig 

jag vill eller inte. Försöker bilda mej en uppfattning av hur 

högt 270 meter är, ett fullvuxet träd är ca 30m Sveriges högsta  

hus är 190 m. Vad jag förstår är det här frågan om världens 

högsta vindkraftverk.  

Hur den ökade totalhöjden påverkar områdets landskapsbild 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.2.  

Jag vet att Vattenfalls vidkraftspark i Rotliden/Fredrika 

betalar en bydepeng till byarna runt omkring.(Rotlidens 

ekonomiska förening) Det håller på att byggas vindkraft i 

området Botsmark-Åkullsjön även där skulle en ersättning för 

boende i byarna också utbetalas.  

Hur tänker ni göra med den frågan? Närmaste byarna är väl 

Kälen Ivarsboda Bölesbäcken Gryssjön och Gräsnäs. 

Fortum avsätter en del av intäkterna från 

vindkraftsanläggningen till främjande av lokala föreningar 

och/eller företag. Detta är en frivillig avsättning som ibland 

kallas bygdepeng.  

 I underlaget sägs att högre verk kan göra att skuggeffekten 

kan komma att öka på omkringliggande bostäder, och att man 

då kan montera skuggdetektorer på vissa verk. Samtidigt sägs 

i samma stycke att bedömningen är att aktuell ändring inte 

innebär att en exponeringstid av rörlig skugga ska överskrida 

nu tillåtna värden. Således krävs en bättre undersökning om 

högre verk ger en annan bild av skuggeffekt än i det redan 

givna tillståndet. Gärna en redovisning av mätningar från 

andra, lika höga verk. 

Den ökade totalhöjdens skuggeffekter redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.4.  

Vi kräver att det bortsett från beräkningsmodeller, redovisas 

relevanta undersökningsresultat, alternativt redovisning av 

uppmätta ljudnivåer från andra, lika höga, vindkraftverk som 

tydligt visar att det inte kommer att bli mer ljudstörningar för 

oss närboende jämfört med de tillståndgivna lägre verken. I 

befintligt villkor anges att det hörbara ljudet inte får 

överskrida 40 dB(A), ingen hänsyn tas dock till infraljudet, 

vilket bör beaktas i kommande MKB. 

Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar ljudbilden 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.3.  

 

Avsnittet beskriver även infraljud.  
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I gällande tillstånd får vindkraftverken inte placeras närmare 

än en kilometer från närmast boende. I aktuell 

ändringsansökan vill man etablera verk som är 270 m, nära 30 

% högre än vad gällande tillstånd medger. Vid nyetableringar 

idag rekommenderas ett avstånd till närmaste bebyggelse sex 

gånger verkets höjd, vilket i detta fall blir 1,6 km. Vi anser att 

denna rekommendation även bör gälla denna ansökan. Det bör 

tilläggas att det idag inte finns 270 meters höga verk 

etablerade i Sverige. Vi accepterar inte att vår bygd ska utgöra 

ett försöksområde. 

Inga vindkraftverk kommer att placeras inom identifierade 

stoppområden. Aktuella stoppområden redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 3.3.  

  

Vi motsätter oss ett upphävande av villkor 7 då iskast utgör en 

stor oro. I underlaget tas endast hänsyn till risk för 

förbipasserande på länsväg 652 och för produktionsbortfall. 

Vi som bor i området måste också få känna oss trygga. Om 

det inte finns stor risk för iskast, varför ska då varningsskyltar 

för detta sättas upp? 

Hur den ökade totalhöjden påverkar risken för iskast redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 6.9.1. I avsnittet 

redovisas även andra alternativa skyddsåtgärder.  

Högre verk kommer att tydliggöra verkens positioner och med 

detta ökad störning i form av högintensivt, blinkande vitt ljus 

och rött fast ljus. Även om ”bara” verken i parkens ytterkanter 

förses med blinkade vitt ljus, så är det dessa som kommer att 

framträda tydligast då de är just dessa som blir placerade 

närmast boende.  

Hur den ökade totalhöjden påverkar anläggningens 

hinderbelysning redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen 

avsnitt 8.2.  

Det finns också en stor oro över en eventuell värdeminskning 

av våra fastigheter kopplat till vindkraftsetableringen. Vi 

önskar därför en oberoende värdering av våra fastigheter 

innan byggstart. Skulle det sedan efter etableringens 

färdigställande visa sig att en värdeminskning uppstått på 

grund av etableringen, bör vindkraftsbolaget ersätta 

fastighetsägaren den förlorade mellanskillnaden. 

Ersättning till följd av eventuell värdeminskning är en 

civilrättsligfråga som inte hanteras inom nu aktuell prövning 

enligt miljöbalken.  

 

Det offentligrättsliga ansvaret som regleras i miljöbalken utreds 

och bedöms utan hänsyn till eventuella civilrättsliga avtalet.  

I samrådsunderlagets karta är en infart till det interna vägnätet 

från Gryssjövägen inritad. Kommer tung trafik att belasta 

Gryssjövägen? I så fall, hur undviks att vägen påverkas 

negativt av belastningen? 

Transporten av vindkraftverken sker via Ivarsbodavägen. 

Gryssjövägen behöver därmed inte förstärkas. 

Kommer högre verk att påverka vår satellitmottagning för TV 

eller vår mottagning för 4G? 

Enligt yttranden från verksamma telecombolag inom området 

kommer den ökade totalhöjden inte att påverka deras 

verksamhet.   

Vi ställer oss frågande till syftet med nya höjden. Att höja nu aktuella vindkraftverk från 200 meter till 270 meter 

innebär en ökad energiproduktion på 25-30 %. 

Hur kommer ljudet förändras med nya höjden?  Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar uppkomsten av 

ljud redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.3.  

Kommer våra hundar höra mer än oss? Vi bor på landet för att 

göra en bra plats åt våra hundar bland annat. Kommer 

vindkraften påverka dom? 

Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar uppkomsten av 

ljud redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.3.  

 

Avsnittet beskriver även infraljud.  

Vi vill se en 3d rendering som beskriver vad skuggor kommer 

faller under en dag från dessa snurror. 

Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar skuggbildning 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.4. 

Hur nära tomten Gryssjön 2:15 kommer vindkraftverken 

placeras. Enligt skiss och beskrivning är det inte många 

hundra meter från våran tomt. 

Det närmsta vindkraftverket står cirka 1,5 km från bostadshuset 

på fastighet Gryssjön 2:15.  
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Kommer fågelliv och fladdermöss påverkas ännu mer?  Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar fågel och 

fladdermus redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 

8.6.  

Vi oroar oss också för hur detta kommer påverka 

renbetesmarken i trakten.  

Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar fågel och 

fladdermus redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 

8.6.  

Vi är starkt negativa till en höjning från 200m till 270m. Det 

skulle förändra landskapet och  

levnadsmiljön markant för oss närboende.  

Hur den ökade totalhöjden påverkar landskapsbilden redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.2.  

Vi är även väldigt oroliga för ökat buller, störningar av 

lampor/skuggor och minskat  

marknadsvärde av våra fastigheter.  

Hur den ökade totalhöjden påverkar uppkomsten av ljud 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.3 och 

skugga i avsnitt 8.4.  

Umeå- och Robertsforskommuns översiktsplan ”Översyn 

vindkraft 2016” skriver att ” B1: Vindkraftverk bör inte 

uppföras närmre än 1 000 meter från bostäder, eller sex 

gånger totalhöjden på planerade vindkraftverk från 

sammanhållen bebyggelse1.” En höjning till 270m skulle 

innebära att det minsta avståndet till närboende bör vara 1,62 

km. 11 stycken placeringar hamnar då för nära bostäder (se 

fig. A). Vi ser det inte som acceptabelt att frångå 

kommunernas vägledande beslut. Redan med dagens höjd 

(200m) är 7 st verk placerade för nära bostäder (1,2 km). 

Placeringen av verken närmast gryssjön är även utanför vad 

som klassats som ”Riksintresse för vindbruk” enl. 

Energimyndigheten. 

Antalet vindkraftverk och placeringen av dessa har avgjorts i 

miljöprövningsdelegationens beslut dnr 551-6022-2017.  

 

Nu aktuell prövning avser en ändring enligt 16 kap. 2 § 

miljöbalken. Det innebär att bolaget inte söker ett nytt tillstånd, 

utan endast en ändring av det befintliga tillståndet.  

Vid högre verk kommer dom skymmas mindre av skog, 

kommer det öka ljudnivån? Har kalhyggen som tillkommit 

efter förra beslutet tagits med i beräkning? 

Hur vindkraftverkens ökade totalhöjd påverkar uppkomsten av 

ljud redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.3.  

 

I ljudberäkningarna antas, i enlighet med vedertagen metod, att 

det inte finns några träd alls som kan dämpa ljudet. Det antas 

således att det är kalhyggen över alla ytor kring projektområdet. 

Om det finns kringliggande skog kan dock ljudet i verkligheten 

troligtvis dämpas något fram till bostad, ur den aspekten är 

således de redovisade ljudberäkningarna konservativa.  
Kommer högre verk öka lågfrekvent buller? Hur stor del av 

den totala ljudemissionen av vindkraftverken ligger under 

200hz? Dvs. hur stor del av bullret mer eller mindre utesluts 

av dBA skalan?  Högre och större verk sägs skapa mer 

lågfrekvent ljud, något som knappt registreras av dBA skalan. 

En höjning på 10dB under 125hz förändrar endast 0.2dBA. 

Lågfrekvent ljud är 3-6 dB mer störande än referensljud vid 

samma dBA-nivå (Persson K/Björkman M, 1988).  

Hur den ökade totalhöjden påverkar uppkomsten av ljud, 

inklusive lågfrekvent ljud, redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.3 

Gryssjön är i dagsläget ett lantligt och väldigt tyst området, på 

nätterna nästintill fritt från mänskligt tillverkat buller. Trots 

det räknas det inte som ett tyst område med krav på 35dBA, 

varför? 

Frågan om tillåten ljudnivå är avgjord i 

miljöprövningsdelegationens beslut dnr 551-6022-2017.  

 

Nu aktuell ansökan avser en ändring enligt 16 kap. 2 § 

miljöbalken. Det innebär att bolaget inte söker ett nytt tillstånd, 

utan endast en ändring av det befintliga tillståndet. Ändringen 

avser totalhöjden och omfattar ingen omprövning av villkoret 
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om ljud. Befintligt bullervillkor kommer även fortsättningsvis 

att vara 40 dBA.    

Man räknar också med att prasslande löv och annat ska dölja 

vindkraftsljudet vid högre vindhastigheter. Dock har vi inte 

löv på våra träd under minst 6 månader per år. Hur tar man 

hänsyn till det?  

I de ljudberäkningar och bedömningar som görs tas ingen 

hänsyn till att vindkraftljudet kan maskeras av exempelvis 

prasslande löv, bedömningen görs strikt mot riktvärdet 40 dBA 

utan hänsyn till denna eventuella maskering i enlighet med 

rättspraxis. Om det vid någon bostad finns mer maskerande 

bakgrundsljud, t.ex. om det blåser i närliggande vegetation, kan 

dock vindkraftljudet bli mindre hörbart vid tillfällen med högt 

bakgrundsljud.   
Gryssjön 51 används som fritidshus, vilket kräver max 35dB, 

är det inräknat?  

Frågan om tillåten ljudnivå är avgjord i 

miljöprövningsdelegationens beslut dnr 551-6022-2017.  

 

Nu aktuell ansökan avser en ändring enligt 16 kap. 2 § 

miljöbalken. Det innebär att bolaget inte söker ett nytt tillstånd, 

utan endast en ändring av det befintliga tillståndet. Ändringen 

avser totalhöjden och omfattar ingen omprövning av villkoret 

om ljud. Befintligt bullervillkor kommer även fortsättningsvis 

att vara 40 dBA.    

Hur långt ifrån kommer verken och lamporna på verken att 

synas? 

Står man några mil bort dagtid är verken så små att de knappt 

syns där de sticker upp över skogen, om de inte skyms av något. 

I Bilaga C Hinderljusanimering presenteras en visualisering 

över hur vindkraftanläggningen ser ut när det mörknar från 

Holmön. Avståndet är ca 12,8 km.  

I ”översyn vindkraft 2016” står, relaterat till ny 

teknikutveckling inom vindkraft, ”Ett annat exempel är 

reglering av vindkraftverkens hinderbelysning baserat på 

sensorer för omgivningsljus och visibilitet, så att ljusen inte 

lyser starkare än vad som krävs för att säkerställa 

flygsäkerheten.”. Vi anser att ett sådant system bör installeras 

för att minska störningen för oss närboende om verken höjs. 

En ökad höjd skulle nämligen ge fler verk som kommer vara 

synliga och därav ge mer störande ljus för närboende. 

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:95.  

  

Kommer högre torn kräva större markanspråk och ge större 

miljöpåverkan på högt klassade våtmarker? Vidare bör det tas 

i beaktning att åverkan på våtmarker riskerar att släppa ut 

mängder med lagrad koldioxid, samt att minska våtmarkens 

förmåga att lagra koldioxid och fungera som en kolsänka. 

Inga vindkraftverk kommer att placeras inom identifierade 

stoppområden. Aktuella stoppområden redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 3.3.  

 

Identifierade stoppområden omfattar bland annat områden med 

höga naturvärden.  

Ingen av fotomontagen är bilder av verken vid oss som är 

närmast boende. Bilderna bör uppdateras så att den upplevda 

storleken även blir tydlig för oss som bor närmast. 

Fotomontage är gjord både från bebyggelse i Gryssjön och 

Sjöåker som ligger närmast, se Bilaga B Fotomontage till 

miljökonsekvensbeskrivningen.  
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På grund av den extrema höjden bör gränsen för närboende 

ökas, dvs. att samrådet ökar och inkluderar de som bor något 

längre bort. Även dom kommer störas om verken blir högre än 

tidigare planerat. 

Samrådskretsen med fastighetsägare har avgränsats till det 

geografiska område som ligger inom 2 km från vindkraftverken. 

I situationer där avgränsning delat samlad bebyggelse har hela 

den samlade bebyggelsen inräknats i samrådskretsen så att ”nära 

grannar” fått samma information och utskick av 

samrådsunderlag. Dessutom har information om den aktuell 

ändringsansökan kungjords till allmänheten via VK och VF 

både måndag och onsdag vecka 13, samt via uppsatta anslag på 

offentliga anslagstavlor i Sävar, Ivarsboda och vid Holmöns 

färjeläge.  

Eftersom verken står i ett område som nyttjas mycket för 

friluftsliv av oss närboende bör kravet på avisningssystem inte 

tas bort. I underlaget för samrådet tas det endast upp att det 

inte är någon fara för förbipasserande på vägen, men innebär 

det att det är en risk att vistas i naturen runt verken när 

temperaturen ligger runt 0 grader? Vi ser det inte som 

acceptabelt att en sådan stor del av naturen blir otillgänglig 

stora delar av året. 

Risk för iskast kan uppstå under vissa väderleksförhållanden. 

Sannolikheten är störst vid temperaturer under 0˚C i 

kombination med dimma eller låga moln. Trots att 

avisningsteknologin har utvecklats är kvarstående problem 

fortfarande många:   

(1) isbildning detekteras för sent, d.v.s. efter att den redan skett;   

(2) det är svårt att bedöma hur mycket is det har bildats på 

bladen och därmed hur mycket värme  

uppvärmningssystemet ska använda;   

(3) uppvärmningssystemet eliminerar inte allt is och kan även 

bidra till att mer is bildas längs bladens framkant vilket har en 

viktig roll i bladens aerodynamik.   

De kvarstående problem med dagens avisningsteknologi innebär 

att användandet av ett avisningssystem inte eliminerar 

isbildning.  

 

I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 6.9.1 redovisas de 

beräknade riskerna för den nu aktuella anläggningen vid 

Ivarsboda - Gryssjön. Här presenteras även andra alternativa 

skyddsåtgärder.  

I Umeå och Robertsfors översiktsplan står det att de generellt 

ser positivt på större kraftverk, men då bör de vara färre. Dvs, 

samma installerade effekt. Se fig. B. Därför anser vi att om 

höjningen ska gå igenom så bör antalet verk revideras, och de 

som är närmast hushållen tas bort helt.  Färre antal, fast högre, 

skulle innebära mindre belastning för miljön samt mindre 

påverkan på känsliga våtmarker.  

Med dagens politiska mål står Sverige inför en stor omställning 

mot ett mer hållbart energisystem. Målet är att till år 2040 

säkerställa 100 % förnybar energi. Vindkraften bedöms kunna 

stå för en stor del av den elproduktion som då behöver byggas 

ut. För att på ett effektivt sätt nå de politiska målen behövs en 

utbyggnad av vindkraft där vindresurserna nyttjas på bästa 

möjliga sätt med ny och modern teknik.  Sävar Vindkraft AB 

avser att med ny modern teknik nyttja vindresursen på bästa 

möjliga sätt. Att höja vindkraftverkens totalhöjd till 270 meter 

innebär att 25-30% mer energi kan utvinnas trots att antalet verk 

minskar från 31 till 30.  

 

Inga vindkraftverk kommer att placeras på känsliga våtmarker.  

Inventeringen av havsörn och dess revir gjordes 2012. Mellan 

2012 och 2018 ökade antalet revir i Västerbotten med 40% 

enligt ’Projekt Havsörn’ gjord av Västerbottens Ornitologiska 

förening. Vi anser därför att en ny inventering av 

häckningsplatser bör göras på grund av den markant ökningen 

av revir sedan inventeringen gjordes.  

Inventeringar har genomförts och redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen, avsnitt 8.6.  
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Högre verk skulle ge fler drifttimmar per verk och medföra 

fler timmar med maximal bullernivå per år. Det skulle även 

öka störningen för närboende då vindhastigheten kan vara hög 

vid verkets nav medan vindhastigheten vid marken är lägre 

och maskeringsljud från vind och vegetation är minimal. 

Störst störning skulle då ske när vinden ”mojnar”. Dvs tiden 

när de flesta vill vistas utomhus på sommarhalvåret. Enligt 

studien ”Människors upplevelser av ljud från Vindkraftverk” 

visade det sig att människor som ser ett vindkraftverk, dvs får 

två sinnen stimulerat samtidigt (hörsel och syn) stördes 

avsevärt mycket mer än de testpersoner som inte såg det. 

Därför anser vi att verken närmast boende i Gryssjön tas bort 

för att minska risken att störa närboende. Speciellt då 

amplitud-modulerat ljud vid 40dBA anses vara avsevärt mer 

störande än ex. trafikljud vid 55dBA 

Oavsett totalhöjd kommer bolaget att innehålla de 

villkorsvärden som fastställs av tillståndsgivande myndighet, 

normalt ekvivalent ljudnivå 40 dBA, vid samtliga bostadshus. 

Hur den ökade totalhöjd påverkar uppkomsten av ljud redovisas 

i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.3.  

Vi bor i närheten av det planerade bygget av vindkraftsparken 

och är allmänt positiva till vindkraft, men detta till trots så 

känns det inte bra att vi ska bo granne med världens högsta 

vindkraftspark, den kommer att vara synlig från vår tomt i och 

med höjningen, och hur långt ljudet värdas är spekulativ, men 

kommer med största sannolikhet att påverka oss på tomten, 

och med all säkerhet kommer vi att påverkas eftersom 

området som planeras som park används av oss i hela byn som 

rekreationsområde, både till bärplockning,  

promenader och skoter/skidturer vintertider.  

Hur den ökade totalhöjd påverkar landskapsbilden redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.2, uppkomsten av ljud 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.3 och 

påverkan på friluftslivet under avsnitt 8.9 

Effekter vad gäller skuggning, ljud och hur långt islossning  

färdas i området är spekulativ från er sida eftersom det inte 

finns såhär höga vindkraftsparker sedan innan. 

Hur den ökade totalhöjd påverkar uppkomsten av ljud redovisas 

i miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.3, skugga i avsnitt 

8.4 och is under avsnitt 6.9.1 

Iom att vi kommer att se vindkraftverken från vår tomt iom 

höjningen så kommer vi även att se hinderbelysningen från 

tomten vilket verkligen är en nackdel då vi knappt har 

belysning efter vägen och känner oss nöjda med det, vi tittar 

på stjärnorna och månen istället. 

Hur den ökade totalhöjd påverkar landskapsbilden redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.2.  

Att det blir en vindkraftpark får man som jag  

förstår det anse vara faktum men bygg den då i ursprungshöjd 

och inga mastodonter som förstör utsikt och ljudmiljö  

både dag och nattetid.  

Hur den ökade totalhöjd påverkar landskapsbilden redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.2 och uppkomsten av 

ljud i avsnitt 8.3.  

En förmildrande omständighet hade kunnat vara om man 

kunde få ta del av vinsten eller köpa in sig i parken. Så att det 

som oundvikligen kommer ta ens synintryck varje gång man 

är ute på gården, tar hunden på en promenad eller skidtur 

genererar någon vinst i ens miljösamvete. "Utsikten, tystnaden 

och mörkret är förstört men det genererar i alla fall vår el". Att 

jämföra med de som bor så att deras fastigheter ligger i 

anslutning till dämda älvar och dylikt där det är 

vattenkraftverk, de får ersättning eller så kallad "fri-el" (Ex 

Kåddis, Umeå) 

Det offentligrättsliga ansvaret som regleras i miljöbalken ska 

utredas och bedömas utan hänsyn till eventuella civilrättsliga 

avtalet. 

  



   29 (29) 

    

   

   

Sävar Vindkraft AB 2020-06-10  
 

 

City Solutions    Company Reg. No 556006-
8230 

Fortum Sverige AB    
VAT Reg.No SE556006823001 
Domicile  Stockholm 

     
 

Som vanligt när något ska utvinnas ifrån våra  

norrländska län så blir det naturen och vi människor som blir 

drabbade på ett eller annat sätt och till vilken nytta? Får vi ta 

del av den utvunna energi som kraftverken ska ge eller åker 

den direkt ner till södra Sverige för att gynna deras behov?  

Med dagens politiska mål står Sverige inför en stor omställning 

mot ett mer hållbart energisystem. Målet är att till år 2040 

säkerställa 100 % förnybar energi. Vindkraften bedöms kunna 

stå för en stor del av den elproduktion som då behöver byggas 

ut.  

 

Med högre vindkraftverk vid Ivarsboda-Gryssjön når man 

höjder där vindhastigheten är högre. Att höja nu aktuella 

vindkraftverk från 200 meter till 270 meter innebär en ökad 

energiproduktion på 25–30 %.  

Ville veta hur ett avisningssystem fungerade och vilka andra 

alternativa och likvärdiga åtgärder skulle kunna vidtas.  

I miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 6.9.1 redovisas system 

för avisning och andra alternativa skyddsåtgärder. 

Har synpunkter på de vindkraftverk som ligger söder om 

vägen mot Ivarsboda (från Sävar). Vill gärna veta hur dessa 

tre verk, på den södra sidan av vägen, påverkar 

landskapsbilden, skugga, ljud och reflexer för fastigheter i 

Sjöåker och Ivarsboda.  

 

Är i grunden tveksam till placeringen av verk söder om vägen, 

enligt uppgift i den tidigare tillståndsprövningen skulle t inga 

vindkraftverk skulle placeras inom detta område.   

Hur den ökade totalhöjd påverkar landskapsbilden, ljud- och 

skuggutbredning och reflexer redovisas i respektive avsnitt i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Hur kommer rörligheten inom anläggningsområdet att 

begränsas under byggtiden. Hur kommer vägarna inom 

anläggningen att kunna användas under byggtiden och efter. 

Kommer man att kunna promenera, cykla och sparka där. 

Undrar om skoterleden kommer att finnas kvar och hur en 

eventuell ny dragning skulle kunna komma att se ut. Nyttjar 

skoterleden för spark och promenad och är väldigt mån om att 

den även fortsättningsvis finns kvar.  

Under pågående byggarbeten råder restriktioner inom den 

specifika byggarbetsplatsen, i övrigt är det möjligt att röra sig 

fritt inom övriga delar av vindkraftsanläggningen.  

 

Vägar inom anläggningen kommer att kunna nyttjas som vanligt 

under byggtid och drift. Framkomligheten skulle dock 

tillfälligtvis kunna bli begränsad till följd av vissa transporter. 

På allmän väg regleras särskilt långa, breda, höga eller tunga 

transporter enligt Trafikverkets föreskrifter. På enskild väg 

regleras detta genom avtal eller överenskommelse med 

markägare.  

 

Den nya skoterledens dragning kommer att beslutas i samråd 

med berörda skoterklubbar och fastighetsägare.  

 



Bilaga 2 Sändlista myndigheter, organisationer, föreningar
Myndigheter Kontaktperson Adress Postnummer/adress Epostadress
Boverket registraturen@boverket.se
Elsäkerhetsverket registrator@elsakerhetsverket.se
Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se
Försvarets Materielverk registrator@fmv.se
Försvarsmakten exp‐hkv@mil.se
Luftfartsverket lfv@lfv.se
Länsstyrelsen Västerbottens län vasterbotten@lansstyrelsen.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap registrator@msb.se
Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Norrbotniabanan elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se
Post‐ och telestyrelsen pts@pts.se  
Robertsfors kommun kommun@robertsfors.se
Robertsfors kommun kommun@robertsfors.se
Räddningstjänsten Umeå kommun umeabrandforsvar@umea.se
Räddningstjänsten Robertsfors kommun kommun@robertsfors.se
Sametinget kansli@sametinget.se
Skellefteå Kraft kundservice@skekraft.se
Skogsstyrelsen  registrator@skogsstyrelsen.se
Svenska kraftnät registrator@svk.se
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)  sgu@sgu.se
Sveriges Geotekniska Institutet (SGI) sgi@swedgeo.se
Trafikverket trafikverket@trafikverket.se
Transportstyrelsen E‐brevlåda på hemsidan
Umeå Airport stefan.astrom@swedavia.se; ulf.pettersson@swedavia.se
Umeå kommun miljö‐ och hälsoskydd umea.kommun@umea.se
Umeå Energi umea.energi@umeaenergi.se
Umeå Flygklubb styrelsen@umeaflygklubb.se
Umeå kommun umea.kommun@umea.se
Umeå vatten och avfall AB kundservice@vakin.se

Företag/Organisation/Nyttjanderätt
Bygdeå ÄSO (älkskötselområde) rolf.gullkull@gmail.com
Friluftsfrämjandet i Västerbotten info@friluftsframjandet.se
Gran sameby Tobias Jonsson Box 107 924 95 AMMARNÄS ordf@granbyn.se
Jägareförbundet Västerbotten ac@jagareforbundet.se
Naturskyddsföreningen i Västerbotten vasterbotten@naturskyddsforeningen.se
Robertsfors skoterklubb info@robertsforsskoterklubb.se; webmaster@robertsforsskoterklubb.se
Ran sameby Göran Jonsson Sandås 203 924 94 SORSELE rans.sameby@gmail.com
Sävarådalens Snöskoterklubb skoterpa@hotmail.se  
Umeå Norra ÄSO (älgskötselområde) Simon.wallgren@holmen.com
Umeå Skoterklubb andreas_822@hotmail.com
Västerbottens ornitologiska förening  bertil.stromberg@eidola.se
Västerbottens ornitologiska förening, Kungsörnsgruppen aftonmora60@gmail.com

Telecombolag
3G Infrastructure Services AB Box 45064 104 30 Stockholm windpower@3gis.net
Teracom Box 30150 104 25 Stockholm  
Telia Sverige AB Box 50077 973 22 Luleå
Hi3G Access AB Box 30213 10425 Stockholm
Net4Mobility HB Box 1107 164 22 Kista info@net4mobility.com och 



Svenska UMTS nät AB Warfvinges väg 45 112 51 Stockholm repeater@tele2.com



Bilaga 3 Sändlista fastighetsägare
Fastighetsbeteckning Ägare C/O Gatuadress Postnr Postadress Land
SÄVAR S:5, UMEÅ BODNÄS 1:3, UMEÅ SÄVAR 11:7 Alf Gunnar Ernfrid Nordström Granvägen 9 B 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, UMEÅ GUSTAVSGÅRD 1:1, 
UMEÅ IVARSBODA 5:1 Alli Irene Andersson Andersson Ivarsboda 120 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Anders Håkan Karlsson Rymdvägen 19 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 35:1 Anders Ivan Wästerlund Solvägen 9 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 3:89 Anders Joakim Wikström Mjölkvägen 14 Lgh 1301 906 28 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Anders Sture Persson Kyrkvägen 13 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Anders Tommy Sjölund Johannisforsvägen 8 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 11:10 Anette Lilian Terese Elstig Granvägen 9 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 1:5 Anita Karlsson Solvägen 7 918 32 SÄVAR SVERIGE

ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:15, ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:21 Ann Elenor Eklund Lars‐Samuelsgatan 20 941 46 PITEÅ SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 5:4 Anna Charlotte Quist Ivarsboda 124 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Anna Kristina Isabell Mattsson Urdavägen 11 182 54 DJURSHOLM SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 6:6 Anna Lisette Magdalena Sundström Granvägen 2 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SÖDRA SJÖNÄS 1:9, SÖDRA SJÖNÄS S:1‐5 Anna Marina Holmberg Gerdas Väg 5 439 31 ONSALA SVERIGE
ROBERTSFORS NYBÖLE 1:1 Anna Sylvia Birgitta Jonzén Lövstigen 17 903 43 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Anna‐Stina Lundberg Tomterna 18 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Annika Christina Sjölund Johannisforsvägen 8 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 18:14, UMEÅ SÄVAR 18:4 Arne Ivan Andersson Sävarberg 2 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Arne Roland Albrektson Björkvägen 49 907 38 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 16:22 Arno Armas Wahlström Slöjdvägen 1 918 32 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, UMEÅ FORSTORP 1:17 Bengt Anders Fällman Yttertavle 50 905 96 UMEÅ SVERIGE
FORSTORP S:1‐4, UMEÅ FORSTORP 1:12 Bengt Johan Anders Fransson Säfsten Samaritergränd 1 Lgh 1101 753 19 UPPSALA SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 16:21 Bengt Rune Eriksson Planetvägen 11 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Bengt‐Ove Allan Andersson Tomterna 27 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 57:1 Bernt Gunnar Mattias Säfsten Granvägen 1 A 918 32 SÄVAR SVERIGE

ROBERTSFORS BÖLESBÄCK 1:11, ROBERTSFORS BÖLESBÄCK 1:12 Bernt Sigvard Alexander Bäckström Bölesbäcken 14 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Bernth Sven‐Erik Forsmark Strandvägen 12 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS BÖLESBÄCK 1:14 Berta Marianne Elisabet Fredriksson Motorbåtsvägen 11 907 88 TÄFTEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS NYBÖLE 1:2 Berth Harry Nyström Vargvägen 179 H 906 42 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ BODNÄS 1:7 Betty Elina Hammarberg Timotejvägen 25 903 52 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Björn Martin Holmgren Björnskinnsvägen 34 722 45 VÄSTERÅS SVERIGE
ROBERTSFORS BÖLESBÄCK 1:13 Björn Mattias Arvidsson Bölesbäcken 26 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Björn Olof Johannes Kriström Morkullevägen 11 Lgh 1304 906 51 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Bo Erik Holmgren Övre Åkulla 48 915 98 BYGDEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, UMEÅ IVARSBODA 4:6 Bo Lennart Lang Ivarsboda 131 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 6:3 Bo Lennart Lundin Gräsnäs 13 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ BODNÄS 1:5 Britt Inger Anita Dahlin Ostnäs 9 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 6:25, UMEÅ SÄVAR 6:9 Britt Inger Maria Grundström Tomterna 17 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 16:22 Britt Linnéa Wahlström Slöjdvägen 1 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:3 Britt Marie Louise Israelsson Ivarsboda 373 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:11 Britt Suzanne Wänman Gryssjön 31 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 18:14, UMEÅ SÄVAR 18:4 Bror Tycko Andersson Sävarberg 20 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 9:1 Bror Yngve Bertil Lundsten Kylgränd 213 906 24 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:16 Carl Jonathan Lindberg Gryssjön 55 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:14 Carl Peter Micael Rahm Gryssjön 21 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:39 Charlotta Térése Östensson Godemansvägen 59 903 55 UMEÅ SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 3:76 Christer Nils Valter Edling Tjälen 15 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Christina Maria Karlsson Kyrkvägen 9 918 31 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 35:1 Derkje Dianne Christina Wästerlund Solvägen 9 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 6:3 Elsy Mari Dahlberg Gräsnäs 13 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Elsy Marianne Hjerpsköld Ann‐Kristin Dahlgren Stävgränd 39 4 TR 906 27 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 5:4 Elvy Linnea Elisabet Nyström Gryssjön 61 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 2:10 Emma Terese Mårtensson Ivarsboda 105 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Emmy Anna Karin Andersson Tomterna 23 918 31 SÄVAR SVERIGE



IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13 Emmy Mari Häggström Jullovsvägen 103 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13 Erik Amandus Rönnberg Planetvägen 18 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 2:98 Erik Daniel Henrik Sjöström Ivarsboda 26 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ IVARSNÄS 1:4 Erik Joakim Strandberg Påsklovsvägen 2 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Erik Per‐Olof Boström Teaterallén 96 A Bv 903 64 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS SÖDRA SJÖNÄS 1:9, SÖDRA SJÖNÄS S:1‐5 Erika Regina Säfsten Skravelsjövägen 9 B 904 40 RÖBÄCK SVERIGE
SÄVAR S:5 Ethel Anita Elisabet Karlsson Gunnismark 54 918 91 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Eva Catrin Hadarsson Grubbevägen 38 B 903 54 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS BÖLESBÄCK 1:13 Eva Jenny Lundström Bölesbäcken 26 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:3 Eva Katrin Fernerud Brednoret 111 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Eva Marie Wiklund Skolgatan 57 C Lgh 1406 903 29 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Frans Simon Brändström Norra Sandåsen 48 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, FORSTORP S:1‐4, SÄVAR S:5, UMEÅ FORSTORP 
1:10, 1:15, 1:16 Gerd Elisabet Jonsson Johannisforsvägen 16 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRÄSNÄS 1:15, ROBERTSFORS RATU 3:9 Gerd Ingeborg Jakobsson Gamla Ersbodavägen 111 906 37 UMEÅ SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 3:86 Gudrun Anna Maria Nordin Tjälen 20 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 9:1 Gun Elisabet Irene Andersson Älvsbackavägen 15 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Gun‐Britt Elfrida Andersson Sävarberg 2 918 31 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 1:4 Gunbritt Judit S Nordgren Bäckström Södra Norum 390 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 1:18 Gun‐Britt Marianne Gustavsson Granvägen 1 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 18:25 Gunn Lena‐Marie Ununger Tjälen 31 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 3:39 Gunnar Olof Hjelt Johannisforsvägen 14 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 15:16, UMEÅ SÄVAR 3:51 Hans Anders Olofsson Björkstigen 14 Lgh 1001 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Hans Erik Martin Boström Moritzvägen 1 A Lgh 1001 903 42 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Hans Gustaf Andersson Tomterna 26 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:30 Hans Lennart Freddie Nordgren Sandgärdesgatan 1 B Lgh 1002 903 46 UMEÅ SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:8 Hans Marcus Sandström Gryssjön 32 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 2:9 Hans Olof Robertsson Ivarsbodavägen 6 918 32 SÄVAR SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:5, ROBERTSFORS 
SANDÅSEN 1:3 Hans Olov Mikael Gerklev Johannisforsvägen 24 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Hans‐Göran Karlsson Innertavle 320 905 96 UMEÅ SVERIGE

IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 14:2 Helen Elisabeth Westin Ferievägen 60 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS BÖLESBÄCK 1:3, ROBERTSFORS VILLNÄS 1:3, UMEÅ 
IVARSNÄS 1:3, mf Holmen AB Box 5407 114 84 STOCKHOLM SVERIGE
SÄVAR S:5 Håkan Helge Alexander Johansson Sävarberg 17 918 31 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 2:98 Ida Jessika Cecilia Sjöström Ivarsboda 26 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 3:89 Ida Sofia Ellinor Rasmusson Mjölkvägen 14 Lgh 1301 906 28 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 3:17 Inga Karin Miriam Lindström Ratu 6 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 10:16, UMEÅ SÄVAR 10:19, UMEÅ 
SÄVAR 10:38 Inga‐Maj Höglund Backvägen 6 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:8 Ingela Maria Karlsson Ostvägen 19 A Lgh 1102 906 26 UMEÅ SVERIGE

ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:15, ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:21 Inger Margareta Egilsdotter Bogrens Väg 16 439 31 ONSALA SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, SÄVAR S:5, UMEÅ FORSTORP 1:22 Inger Margareta Nyström Tomterna 2 918 31 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 1:5 Inger Mari Kristin Karlsson Ivarsboda 18 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Inger Viktoria Sjögren Kottevägen 10 918 31 SÄVAR SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, S:4, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:15, ROBERTSFORS 
GRYSSJÖN 5:1 Ingrid Birgitta Nyström Gryssjön 63 915 97 BYGDEÅ SVERIGE

ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:15, ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:21 Ingrid Gunilla Bäckström Hoppets Gränd 22 Lgh 1102 903 34 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 2:4 Ingrid Gunvor Maria Holmgren Östra Norrlandsgatan 51 Lgh 1101 903 31 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Ingrid Lilian Maria Andersson Tomterna 19 A 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Ingrid Margareta Karlsson Ytterbodafjärden 314 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Jan Anders Hermansson Skillingevägen 14 A 192 71 SOLLENTUNA SVERIGE
SÄVAR S:5 Jan Anders Peter Hedström Sävarberg 11 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Jan Christer Holma Kyrkvägen 11 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 41:1 Jan Erik Birger Jonsson Gärdesvägen 6 Lgh 1003 903 42 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Jan Roland Wård Granvägen 6 918 32 SÄVAR SVERIGE



FORSTORP S:1‐2, SÄVAR S:5, FORSTORP 1:19, FORSTORP 1:20, 
SÄVAR 2:12, 3:50, 4:13, 6:8 Jan Vilhelm Fällman Fällmans Väg 2 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Jan‐Olof Nyström Tomterna 19 A 918 31 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 18:33 Jens Gerhard Gustafsson Tomterna 11 918 31 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 18:31, UMEÅ SÄVAR 18:32 Johan Fredrik Svensson Tjälen 40 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 1:4 Johan Olof Yngve Nordgren Mittifjärden 456 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 6:6 John Bo Stefan Sundström Granvägen 2 918 32 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, UMEÅ FORSTORP 1:17 John Ludvig Fällman Olof Palmes Gata 47 Lgh 1101 903 23 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 John Torsten Sandström Ytterboda 38 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Jonas Lennart Fagerman Sävarberg 5 918 31 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐4, UMEÅ FORSTORP 1:11 Jonas Valter Boman Generalsvägen 30 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Karin Elisabet Wård Granvägen 6 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Karin Erika Åberg Kyrkvägen 13 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:14 Karin Inger Teresia Rahm Gryssjön 21 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Karl Gustaf Österlund Skeppsvik 70 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Karl Gösta Karlsson Gunnismark 54 918 91 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 2:7 Karl Henrik Lindmark Ratu 345 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 5:2 Karl Jörgen Daniel Wennberg Gryssjön 48 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 18:5, SÄVAR S:5 Karl Martin Lidströms Dödsbo Kennet Lidström Nyby 112 918 91 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 2:8 Karl Mattias Lindmark Ratu 61 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 3:17 Karl Olov Lindström Ratu 6 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, SÄVAR S:5, UMEÅ FORSTORP 1:23,  1:24, SÄVAR 
2:10, 37:1, 5:16, 6:2 Karl Tomas Öhman Generalsvägen 14 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Karl Urban Hadarsson Grubbevägen 38 B 903 54 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:36, SANDÅSEN S:2 Karl Åke Häggström Södra Sandåsen 118 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 3:74 Kenneth Uno Birger Vikström Tjälen 17 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS NORUM 5:1 Kent Alvar Andersson Norum 9 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 9:1 Kenth Lage Andersson Älvsbackavägen 15 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Kerstin Birgitta Holmgren Kjell Holmgrens dödsbo Påsklovsvägen 14 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 2:5 Kjell Arne Säfström Östra Kyrkogatan 60 Lgh 1001 903 43 UMEÅ SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 2:14 Kjell Erik Conny Olsson Ivarsboda 42 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 6:1 Kjell Gösta Lidbom Gräsnäs 12 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 6:11 Kjell Mats Urban Johansson Ferievägen 48 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Kjell Rolf‐Gunnar Gunnarsson Brånstigen 2 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Kristina Emilia Larsdotter Stigell Beryllgatan 103 Lgh 1302 426 59 VÄSTRA FRÖLUNDA SVERIGE

GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:7, UMEÅ BODNÄS 1:6 Kurt Göran Karlsson Scharinsvägen 3 903 33 UMEÅ SVERIGE
FORSTORP S:1‐4, SÄVAR S:5, UMEÅ FORSTORP 1:14, UMEÅ SÄVAR 
11:20, 11:21,13:25, 4:5 Lars Erik Anders Säfsten Sportlovsvägen 3 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Lars Erik Bygdén Tomterna 23 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 7:1 Lars Erland Johansson Ratu 31 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 2:10 Lars Fredrik Bertil Mårtensson Ivarsboda 105 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 10:2, UMEÅ SÄVAR 43:3 Lars Gotthard Kriström Johannisforsvägen 18 B 918 32 SÄVAR SVERIGE

GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:13, 1:6, 2:10, 2:4, 4:3 Lars Joakim Grahn Gryssjön 15 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 8:1 Lars Johan Peter Granberg Ratu 37 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 10:16, UMEÅ SÄVAR 10:19, UMEÅ 
SÄVAR 10:38 Lars Leo Valdemar Höglund Backvägen 6 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 12:1 Lars Nylén Lantvallen 22 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 3:46 Lars Olav Kennet Lidström Nyby 112 918 91 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Lars Olof Lindberg Johannisforsvägen 4 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 41:1 Lars Olof Viktor Jonsson Sågforsvägen 15 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 2:96 Lars Tore Rönnberg Drottningvägen 15 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Leif Arne Karlsson Kyrkvägen 9 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SÖDRA SJÖNÄS 1:7, SÖDRA SJÖNÄS S:1‐5 Leif Gunnar Söderbäck Långbrännan 25 905 94 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 4:3 Leif Jörgen Andersson Terrängvägen 5 B Lgh 1203 903 38 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 4:3 Leif Ronny Andersson Hinkgränd 94 906 29 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Leif Torbjörn Karlsson Innertavle 315 905 96 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:13 Lena Catrin Lindgren Gryssjön 30 915 97 BYGDEÅ SVERIGE



GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:13, 1:6, 2:10, 2:4,' 4:3 Lena Elisabeth Appelqvist Tolvmansvägen 9 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 2:7 Lena Kristina Lindmark Ratu 345 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, UMEÅ IVARSBODA 1:10, 1:12, 
1:9 Lennart Karl‐Axel Lundström Ivarsboda 34 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Lina Elisabeth Fagerman Sävarberg 5 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:15 Lina Martina Wolgast Gryssjön 25 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS SÖDRA SJÖNÄS 1:9, SÖDRA SJÖNÄS S:1‐5 Linda Karolina Säfsten Brånvägen 35 903 46 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 4:7 Linda‐Marie Hagalid Granvägen 3 918 32 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 5:11 Maj‐Britt Kriström Mariehemsvägen 6 J Lgh 1902 906 54 UMEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, 
S:13, UMEÅ IVARSBODA 2:97 Maj‐Britt Lindberg Sönnerstgrundet 665 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Malin Carlsson Kyrkvägen 11 918 31 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13 Malin Elisabeth Rosendal Rödtjärn 7 911 93 VÄNNÄS SVERIGE
UMEÅ BYGDENÄS 1:3 Margit Sophia Heléne Söderlund Fjärdgrundsvägen 26 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:25, 
UMEÅ IVARSBODA 2:8 Maria Lilian Katrin Bäckström Ivarsboda 141 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, UMEÅ IVARSBODA 1:10, UMEÅ 
IVARSBODA 1:12 Maria Sofi Karina Lundström Ivarsboda 10 918 32 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, SÄVAR S:5, UMEÅ FORSTORP 1:5, UMEÅ SÄVAR 
10:33 Marianne Elisabet Andersson Mariehemsvägen 1 G Lgh 1002 906 54 UMEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, UMEÅ IVARSBODA 4:6 Marie Inga‐Lill Kristina Lang Ivarsboda 131 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 5:3 Marie Josephine Ahlberg Brogatan 3 C Lgh 1101 903 25 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Markku Mikael Haapamäki Kanotvägen 23 907 88 TÄFTEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 1:5 Markus Johan Andreas Karlsson Vikvägen 6 756 55 UPPSALA SVERIGE
SÄVAR S:5 Mats Erik Holmgren Trädgårdsgatan 10 Lgh 1201 913 31 HOLMSUND SVERIGE
SÄVAR S:5 Mats Erik Tommy Boström Nämndemansvägen 13 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Mats Gunnar Öström Matrosvägen 14 907 42 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 13:1 Mats Krister Isberg Nötmyra 12 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:16 Mats Tommy Emanuel Pettersson Gryssjön 18 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 4:3 Mattias Anders Gustaf Åberg Ivarsbodavägen 1 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13 Matts Ture Sören Holmgren Kyrkvägen 5 918 31 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 1:5 Mikael Johan Bertil Karlsson Stubbvägen 6 918 31 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS NYBÖLE 1:1 Monica Maria Kimdal Spelgrunden 32 907 88 TÄFTEÅ SVERIGE
FORSTORP S:1‐4, UMEÅ FORSTORP 1:13 Monika Karlsson Inre Ultervattnet 67 915 91 ROBERTSFORS SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:6 Märit Lena Christina Walleskog Timmermansgatan 6 B 904 20 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Nils Anders Brändström Tallvägen 67 907 38 UMEÅ SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 5:11 Nils Erik Kriström Mariehemsvägen 6 J Lgh 1902 906 54 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRÄSNÄS 1:21 Nils Gunnar Wiklund Brednoret 50 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 18:25 Nils Lars Gunnar Öhman Tjälen 31 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ BODNÄS 1:3, UMEÅ SÄVAR 11:7 Nils Roland Nordström Granvägen 13 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Olov Nicklas Brändström Kungsholms Hamnplan 3 C Lgh 1101 112 20 STOCKHOLM SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:38 Per Andreas Östensson Ängsvägen 25 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Per Gunnar Svegbäck Ostnäs 512 918 32 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, FORSTORP S:1‐4, SÄVAR S:5, UMEÅ FORSTORP 
1:10, 1:15, 1:16 Per Åke Tommy Jonsson Johannisforsvägen 16 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 13:20, UMEÅ SÄVAR 38:1 Per‐Erik Anders Säfsten Johannisforsvägen 6 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Per‐Erik Brändström Ivarsboda 357 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:15 Per‐Olov Fredrik Lyxzén Gryssjön 25 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 2:4 Pär Gunnar Andersson Ivarsboda 108 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Rjb Fastigheter I Umeå AB  Storgatan 103 921 32 LYCKSELE SVERIGE
SÄVAR S:5 Robert Mattias Klasson Granvägen 4 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Roland Johannes Sandström Strandvägen 14 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 15:8 Rolf Benny Ahlqvist Rymdvägen 7 918 32 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13 Rolf Gösta Lennart Holmgren Sönnerstgrundet 650 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:8 Rolf Sören Persson Ostvägen 19 A Lgh 1102 906 26 UMEÅ SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, S:4, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:15, ROBERTSFORS 
GRYSSJÖN 5:1 Rolf Yngve Stefan Nyström Gryssjön 63 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 1:46 Ronny Erik Hellman Nygatan 46 B Lgh 1102 903 30 UMEÅ SVERIGE



ROBERTSFORS GRÄSNÄS 1:21 Rut Inga‐Britt Wiklund Brednoret 50 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Rut Marianne Larsson Tomterna 28 918 31 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐4, SÄVAR S:5, UMEÅ FORSTORP 1:11 Sara Heléne Ahlfors Stadsparken 6 Lgh 2402 135 38 TYRESÖ SVERIGE
UMEÅ BODNÄS 1:8 Set Alexander Engman Smedsvägen 2 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 6:2 Siv Eva Gunilla Nyström Gräsnäs 8 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, S:4, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:9 Siv Margareta Rutqvist Täftebölevägen 1 907 88 TÄFTEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 4:7 Stefan Mikael Blomqvist Granvägen 3 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Sten Johan Michael Forsmark Strandvägen 8 A 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Sten Martin Lundberg Tomterna 18 918 31 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, SÖDRA SJÖNÄS 1:2, 1:6, 1:8, SÄVAR S:5, SÖDRA 
SJÖNÄS S:1‐5, FORSTORP 1:21, 1:25, SÄVAR 25:1 Sten Tage Birger Forsmark Strandvägen 8 918 31 SÄVAR SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, UMEÅ IVARSBODA 1:8 Sten Tryggve Augustin Andersson Ivarsboda 30 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Stig Anders Fredrik Forsmark Länsmansvägen 12 904 20 UMEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13, UMEÅ IVARSBODA 1:10, UMEÅ 
IVARSBODA 1:12 Stig Arne Anders Lundström Ivarsboda 10 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Stig Arvid Brändström Ivarsboda 333 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ BYGDENÄS 1:3 Stig Gunnar Söderlund Fjärdgrundsvägen 26 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 2:15 Stig Krister Andersson Ivarsboda 44 918 32 SÄVAR SVERIGE
UMEÅ IVARSBODA 5:4 Stig Niclas Quist Ivarsboda 124 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:37, SANDÅSEN S:2 Stig Roger Häggström Södra Sandåsen 112 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:13 Stig Tage Anders Holmgren Spikvägen 12 831 64 ÖSTERSUND SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:16 Stina Birgitta Falck Gryssjön 18 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Stina Katrin Sandström Ytterboda 38 918 32 SÄVAR SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, UMEÅ FORSTORP 1:8 Sture Martin Bäckström Kallkällevägen 2 903 43 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 6:2 Sven Anders Nyström Gräsnäs 8 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
FORSTORP S:1‐2, UMEÅ FORSTORP 1:18 Sven Erik Birger Hannell Jutagränd 6 913 34 HOLMSUND SVERIGE
ROBERTSFORS GRYSSJÖN 5:3 Sven Niklas Danielsson Brogatan 3 C Lgh 1101 903 25 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Svenska Kyrkan Prästlönetillgång Luleå stift Box 942 971 28 LULEÅ SVERIGE
IVARSBODA S:1, S:3, S:8‐10, S:12‐13, UMEÅ IVARSBODA 1:4 Sylvia Helga Mari‐Ann Nordgren Korpralsvägen 48 C Lgh 1002 904 32 UMEÅ SVERIGE
UMEÅ SÄVAR 1:13 Tage Bertil Lundmark Ostnäs 255 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Tunja Toini Tarja Abrahamsson Generalsgatan 1 903 36 UMEÅ SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, S:4, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:9, ROBERTSFORS 
GRYSSJÖN 2:12 Ulf Börje Rutqvist Gryssjön 40 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Ulf Lennart Andersson Tomterna 27 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 11:10 Ulf Martin Elstig Granvägen 9 918 32 SÄVAR SVERIGE
ROBERTSFORS SANDÅSEN 1:3 Ulla Britt Lindberg Storgatan 22 A 903 21 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Ulla Erika Gustafsson Tomterna 15 918 31 SÄVAR SVERIGE

GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 1:13, 1:6, 2:10, 2:4, 4:3 Ulla Katarina Stålnacke Hällebergsvägen 5 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Umeå Kommun  Centrala Ekonomifunktionen 901 84 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Valborg Elisabet Säfvenberg Tomterna 19 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5 Vibeke Susann Hedström Sävarberg 11 918 31 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 15:16, UMEÅ SÄVAR 3:51 Viktor Lennart Olofsson Mariehemsvägen 154 Lgh 1503 906 60 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 9:1 Åsa Carina Lundsten Kylgränd 213 906 24 UMEÅ SVERIGE
ROBERTSFORS RATU 13:1 Åsa Lena Elisabet Isberg Nötmyra 12 915 97 BYGDEÅ SVERIGE
GRYSSJÖN S:1, ROBERTSFORS GRYSSJÖN 2:6 Åsa Margareta Kriström Färjställsgatan 6 Lgh 1001 904 20 UMEÅ SVERIGE
SÄVAR S:5 Åsa Margaretha Gavelin Johannisforsvägen 4 918 32 SÄVAR SVERIGE
SÄVAR S:5, UMEÅ SÄVAR 2:9 Åse Elenor Robertsson Ivarsbodavägen 6 918 32 SÄVAR SVERIGE



Samråd vindkraftanläggning Ivarsboda-Gryssjön

Fortum planerar att ansöka om ändringstillstånd som 
inkluderar högre vindkraftverk för den tillståndsgivna 
vindkraftanläggningen Ivarsboda-Gryssjön öst om Sävar, 
Robertsfors och Umeå kommuner.

Vi genomför nu ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken. 
Med anledning av nu gällande omständigheter kring Covid-19 
genomför vi inget fysiskt samrådsmöte utan samrådet sker 
skriftligt. Ett informationsmöte kommer hållas vid senare 
tillfälle.

Önskar ni information, ställa frågor och/eller lämna  
synpunkter kan ni kontakta Emma på Sweco via e-post  
emma.johansson2@sweco.se, via telefon 073-316 40 57 eller 
skriftligen till Emma Johansson, Sweco Environment AB,  
Box 110, 901 03 Umeå.  
 
Vi önskar dina synpunkter senast fredag den 24 april 2020.

Samrådsunderlag finns tillgängligt på www.fortum.se/savar 

Fortum Sverige AB
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Inbjudan till samråd 
 

Inbjudan till samråd gällande ansökan om ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda 
-Gryssjön, Robertsfors och Umeå kommuner, Västerbottens län. 

 

Bakgrund och syfte 

Sävar Vindkraft AB, ett helägt dotterbolag till Fortum Sverige AB, har för avsikt att ansöka om 
ändringstillstånd (enligt 16 kap 2a § Miljöbalken) för den redan tillståndsgivna vindkraftsanläggningen vid 
Ivarsboda – Gryssjön öst om Sävar. Anläggningen har tillstånd för 31 vindkraftverk. 

Aktuell ansökan om ändringtillstånd kommer att omfatta 30 vindkraftverk, men 31 positioner. Det innebär att 
vi ansöker om en position mer än antalet vindkraftverk och att en position därmed inte kommer att bli 
bebyggda i slutändan. Vindkraftverkens placeringar kommer i princip vara densamma som den 
tillståndsgivna vindkraftsanläggningen. Aktuell ändringsansökan kommer även att omfatta ett yrkande om 
ändrad totalhöjd från 200 meter till 270 meter, samt en justering av villkor 7 avseende krav på 
avisningssystem. I övrigt kommer verksamheten i huvudsak att bedrivas i enlighet med befintligt tillstånd.  

Inbjudan till samråd  

Fortum bjuder härmed in till avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29-32 §§ miljöbalken.  

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Covid-19 genomför vi inget fysiskt samrådsmöte. Vi 
planerar att hålla ett informationsmöte vid senare tillfälle.  

Önskar ni mer information och ställa frågor kan ni kontakta Emma Johansson på Sweco, som kan hänvisa 
vidare till rätt person på Fortum, via e-post emma.johansson2@sweco.se eller via telefon 073-316 40 57.  

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet med ändringsansökan önskas 
senast fredag den 24 april 2020 via e-post emma.johansson2@sweco.se eller post till  

Emma Johansson 
Sweco Environment AB 
Box 110 
901 03 Umeå 

 

Samrådsunderlag finns tillgängligt på www.fortum.se/savar 

 

På uppdrag av Fortum, Emma Johansson, Sweco 
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MINNESANTECKNINGAR  

UPPDRAG 

VKP_Sävar_Fortum 

UPPDRAGSLEDARE 

Eva Espling 

DATUM 

2020-04-20 

UPPDRAGSNUMMER 

13010438 

UPPRÄTTAD AV 

Eva Espling 

 

 

PLATS Skype   TID 10:30-

12:00 

NÄRVARANDE Göran Jonsson, Ran sameby 

Johan Andersson, Ran sameby 

Ola Emanuelsson, Ran sameby 

Karl-Johan (Kalle) Hellblom, Fortum 

Eva Espling, Sweco 

Helén Larsson, Sweco 

    

 

Samrådsmöte vindkraftanläggning Ivarsboda-Gryssjön 

Kort presentationsrunda 

Karl-Johan Hellblom: Projektledare på Fortum. Har arbetat med vindkraft i ca 13 år  

Eva Espling, uppdragsledare: Sweco, fokus på tillståndsfrågor 

Helén Larsson: Rennäringsfrågor 

Göran Jonsson: Ordförande i Ran sameby  

Johan Andersson: Renskötare, bedriver renskötsel i rubricerat område  

Ola Emanuelsson: Renskötare, sitter i styrelsen, bedriver renskötsel i rubricerat område, varit 

med sedan VindIn började med projektet.  

Inledning 

Sävar Vindkraft AB (nedan kallad Fortum) har för avsikt att lämna in en ändringsansökan för 

tillståndsgiven vindkraftsanläggning vid Ivarsboda – Gryssjön.  

Eva skriver protokoll under dagens möte som sedan översändes till Ran sameby för eventuella 

kompletteringar och godkännande.  

 

 

BILAGA 6
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Genomgång av presentation  

Fortum går igenom presentationen, se i Bilaga 1. 

Bild 2 

Fortum presenterar bakgrunden till nu aktuell ansökan om ändringstillstånd.  

Syftet är att öka uttaget av förnybar energi och skapa en bättre lönsamhet för projektet.  

Under tiden för processen (från tillstånd till etablering) har tekniken utvecklats och därför vill 

Fortum idag anpassa utformningen av anläggningen efter områdets specifika förutsättningar 

och tillgången på nya och effektivare tekniska lösningar.  

Den ökade totalhöjd man ansöker om beräknas innebära en möjlighet att ta ut ca 30 % mer 

energi från samma vindresurs.  

Samebyn: Hur definierar man effekter och konsekvenser när det gäller en höjning av 

vindkraftverk? 

Fortum: Tex ljud- och skuggutbredning går att beräkna. När det gäller beskrivning av hur parken 

kan upplevas så utgår vi ifrån olika teorier, hur man uppfattar anläggningen utifrån olika avstånd 

etc. Bedömning av effekter för rennäringen utgår ifrån hur området används och eventuell 

forskning. Hur den ökade höjden och dess ljud- och skuggeffekter, samt risk för iskast, samt 

kumulativa effekter, kommer påverka rennäringen kommer att utredas vidare och redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Samebyn: Kommer fundamenten uppta en större yta?  

Fortum: Ja högre vindkraftverk kräver större fundament. Storleken beror på typen av 

fundament, om gravitationsfundament eller bergförankrade fundament används.  

Bild 7 Skugga 

Samebyn: Vad är definitionen av skugga? 

Fortum: Skugga är när bladet passerar solen och det blinkar till. Riktvärdet 8 timmar rörliga 

skuggor per år vid bostadshus får inte överskridas. Det finns teknik som stannar vindkraftverken 

så att inte 8 timmar överskrids.  

Bild 13 Säkerhet 

Säkerheten är viktigt och prioriterad för Fortum. Fortum anser att villkor om avvisning är 

omodernt och ineffektivt. För aktuell anläggning är förhållanden sådan att is inte utgör något 

stort problem. Is beräknas motsvara en förlust i driften motsvarande ca 1,5 %, vilket innebär att 

kostnaden för ett avisningssystem inte skulle täcks av produktionsvinsten. Nyare tekniker, bättre 

vingstruktur, reglering av driften och is-prognostisering anses utgöra likvärdiga åtgärder för att 

motverka uppkomst av is och risken för iskast. Is-prognoserna skulle kunna nyttjas för att varna 

och därmed reglera hur människor nyttjar området. Is kommer man aldrig undan, den 

uppkommer på höga byggnader oberoende på förekomsten av avvisningssystem.  
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Samebyn: Renägaren går att informera, men hur gör man med renarna? Vi har svårt att se att 

det är bra att vara utan avisningssystem. Hur ser Fortum på ersättning i det fall en ren dör av 

iskast? 

Fortum: Ersättningsfrågan tar vi med oss och återkommer med svar. Vi kommer att utreda 

förhållandet kring iskast och effekter och konsekvenser för rennäringen i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Samebyn: När det gäller information och tredagarsprognos. Kan samebyn kolla upp detta själv? 

Fortum: Enklast är att vi har information på Fortums hemsida. Det är lättare än att vi ska försöka 

få tag i varandra för att utbyta information. Vi har ett sådant system i Norge i samband med att 

ett vindkraftverk står uppe på en skidanläggning.  

Samebyn: Vem står för risken vid skada? Egen risk eller är det producentansvar?  

Fortum: Vi tar med oss frågan. 

Information och frågor 

Samebyn: Under vilken årstid kommer ni att bygga?   

Fortum: Vi planerar att påbörja byggnation sommaren 2022 enligt nuvarande tidplan. Generellt 

sker inte byggnation under vintern då det blåser som mest. Det blir dyrt att ha kranar stående 

om det finns behov av att vänta på att vinden ska avta. 

Samebyn: Vem avverkar skogen? Vi vill ha så liten avverkning som möjligt. 

Fortum: Avverkning sker under höst/vinter med tjäle i backen. Fortum gör bedömning av 

avverkningsbehov i samråd med markägarna. Vem som utför den slutliga avverkningen kommer 

beslutas i senare skede och efter en upphandling av tjänsten. 

Fortum: Hur ser er markanvändning ut sedan 2012? Hur förhåller ni er till klimatförändringar? 

Samebyn: Sedan 2012 år har vi märkt att klimatet har ändrats. Betesmässigt blir vissa området 

allt svårare att använda. Mer isbildning på kullar, vid kusten är det barmark längre in på vintern. 

Allmänt sätt så har tillgången till betesmark minskat pga konkurrerande markanvändning under 

lång tid. Det som finns kvar är mer värt än för 10 år sedan. Områdena vid kusten har blivit allt 

viktigare på senare tid. 2012 sågs kustlandet mer som reservbete, men nu är samebyn där mer 

frekvent. Även områden som inte är utpekade, såsom riksintresse rennäring, är viktiga områden 

för rennäringen. 

Området i och kring vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön har använts 3-4 gånger sedan 

2012, senast i vinter 2019/2020. Området är trivselland och har varit mycket viktigt då det 

generellt har varit ett katastrofår. Om Ran sameby hade vetat hur viktigt området öst om E4:an 

skulle bli hade de protesterat hårdare under tillståndsprövningen 2012. 

Fortum: När anländer ni till området? 

Samebyn: Vi fraktade ner renarna 23 november 2019 och var där till kring 20 mars. Vi nyttjade 

hela området öst om E4an mellan Ratan i norr och Skeppsvik. Två-fyra familjer har varit där 
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samtidigt i en hjord i vinter. Vid Gryssjönvägaskälet är det ett naturligt samlingsområde för 

renarna och där har samebyn en hage.  

Fortum: Har det varit tillgängligt bete i vinter? 

Samebyn: Januari/februari var det isigt. Renarna kunde ändå komma åt lavar som stack upp 

ovanför isen. På våtmarken i projektområdet var det inte lika mycket is i början och renarna 

samlades själva där. 

Fortum: Hur ser hänglavsbetet ut? 

Samebyn: Just runt projektområdet är det inte så mycket med hänglav. Det är mer ner mot 

naturreservaten. Hänglavsskog har dock börjat komma mer och mer vilket är positivt.  

Fortum: Hur är betesron hos renarna i dag i området? 

Samebyn: Det som stör är människor och bilar. Det finns inte ett enda jordbruk i området, vilket 

är ovanligt och ostört. Förutom mot Djäkneboda.  

Fortum: Vandrar renarna upp mot gränsen till Gran sameby eller stannar de? 

Samebyn: Renarna vill gärna utforska och samebyn måste hålla bevakningsgräns upp mot 

samebygränsen. 

Fortum: Är det stängsel mot E4:an? 

Samebyn: Stängslet är gammalt och lågt. TRV har höjt det för att inte älgar ska hoppa över, 

men istället har det blivit en glipa nedtill som renarna kan krypa under. Samebyn får inte laga 

själv för TRV. Så samebyn behöver ständigt ha koll.  

Fortum: Är det något som skapar bekymmer utöver E4an? 

Samebyn: Det är endast mindre störningar med hästfolk, hästhagar och fritidshus längs kusten. 

Fortum: Har ni varit på Sävarheden i vinter? 

Samebyn: I vinter var det dåligt med bete och vi fick fara ifrån tidigt. Det är ett område som 

används årligen.  

Fortum: Hur tar ni er till och från området öst om E4:an? 

Oftast flyttar vi renarna med lastbil när renarna vandrar åt öst. När renarna vandrar västerut 

igen går man för fot. För att passera E4:an tar vi kontakt med polis som stänger av E4an så att 

renarna kan passera. Detta innebär en press både på polis och renägarna. Det är inte säkert att 

man får gå över när man önskar.  

Norrbotniabanan är planerad längs med E4an. I och med Norrbotniabanan kommer det att 

byggas en ekodukt, vilket underlättar passeringen.  

Fortum: Enligt den fördjupade rennäringsanalysen från 2012 så skulle vägar dras så att inte 

mark skulle förstöras i onödan och att det är viktigt att återställa marker som inte används. Vi 

söker i stort sett för samma väglayouten som tidigare. 
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Samebyn: I praktiken är det svårt att påverka personen som i slutändan sitter i grävmaskinen.  

H: 2012 föreslogs att testförsök med renar ska utföras. 

Samebyn: Det förslaget är inte aktuellt längre.  

Fortum: I framtiden, kommer ni att fortsätta nyttja området? Eller kommer ni att undvika det? 

Samebyn: Vi kommer att vara där med renarna, men med ett mindre antal. Vi bedömer att vi 

inte kan vara kvar i området lika länge med 1500 renar när vindkraftanläggningen är på plats.  

Fortum: Hur många renbetesdagar kan projektområdet och omgivande mark bära? 

Samebyn: Det är svårt att säga. Hela området är renbetesområde. Vid vindkraftanläggningen 

bedömer vi att det kommer att bli en viss undvikelseeffekt, vilket leder till betesbortfall och högre 

tryck på omgivande mark. Detta kan i sin tur öka konflikterna med övriga intressen, som tex 

fritidshus.  

Fortum: Under 2012 angavs upprättande av avtal som en försiktighetsåtgärd.  

Samebyn och Fortum kommer att ha ett separat möte kring avtal. 

Samebyn: Samebyn befarar kumulativa effekter från Norrbotniabanan, inte bara från själva 

järnvägen, utan även från kringverksamheterna, som tex bergtäkt. Det känns oroväckande. 

Även vindkraftanläggningen behöver utfyllnadsmaterial. 

Kumulativa effekter 

Fortum: Finns det andra vindkraftsanläggningar inom ert markanvändningsområde? Hur är det 

med Umeås expansion och Sävars utveckling? Någon annan verksamhet ni vill lyfta? 

Samebyn: 2012 fanns ett antal vindkraftprojekt i pipen. Då fanns det inga 

vindkraftsanläggningar inom Ran sameby. I nuläget finns 5–10 planerade vindkraftsprojekt. Inga 

byggda vindkraftsparker än. I Sorsele har Vattenfall fått tillstånd för en anläggning. 

Fortum: Umeås expansion och Sävars utveckling.  

Andelen mark minskar hela tiden. Ingen särskild etablerad kontakt med Umeå kommun. TRV är 

bättre i detta fall. 

 

Sekreterare 

Eva Espling 

 

Bilaga 1. Presentation 
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Ändringsansökan
vindkraftsanläggning
Ivarsboda-Gryssjön

Samråd enligt 6 kap miljöbalken

Ansökan

Syfte

• En högre totalhöjd gör att områdets vindtillgångar kan utnyttjas bättre 
än vad nuvarande miljötillstånd möjliggör

• Ökad produktion av förnybar energi 

• Bättre lönsamhet

* Baseras på en årsförbrukning om 5000 kWh

2

Antal vindkraftverk 30 30
Navhöjd 121 m 191 m
Rotordiameter 158 m 158 m
Totalhöjd 200 m 270 m
Energiproduktion/år 469 GWh/år 616 GWh/år (~30% ökning)
Antal villors hushållsel* 94 000 123 000

Tillståndsprocessen

3

Remiss
Ansökan
Länsstyrelsen i 
Västerbottens län

Miljökonsekvens-
beskrivning

Samråd Beslut

• Närboende

• Markägare

• Länsstyrelse

• Kommunen

• Myndigheter

• Organisationer

• Samebyar

• Föreningar

• Sammanställning 
från samrådet

• MKB enligt 
miljöbalken

• Ansökan med 
samrådsredogörelse 
& MKB som bilagor

• LST remitterar till 
samrådskretsen

• Kungörelse i tidningen

• LST sammanställer 
remissvar

• Beslut fattas om 
tillstånd

• Kungörelse i 
tidningen

Befintligt tillstånd - Historik

• 2014 - Tillstånd för upp till 45 vindkraftverk med 
totalhöjd 200 m - MPD Länsstyrelsen Västerbotten

• 2014 - Överklagan

• 2015 – Tillstånd vann laga kraft - Mark- och 
miljödomstol Umeå tingsrätt

• 2018 – Tillstånd till förlängd igångsättningstid för
31 vindkraftverk med fasta positioner

4

Parklayout B 
med 41 verk

1 2

3 4

Bilaga 1
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Gällande tillstånd

• 31 vindkraftverk med totalhöjd om högst 200 m

• Fasta positioner. Vindkraftverken ska placeras 
inom en radie av max 50 m från resp. position

• Förlängd igångsättningstid till den 13 april 2025

5

Ansökan om ändringstillstånd

• Från totalhöjd 200 m till 270 m

• Justering av villkor 7 - krav på installation av avisningssystem

• 30 vindkraftverk på de 31 positioner fastställda i tillstånd 2018

• Huvudsakligen samma layout för placering av vindkraftverk, vägar och uppställningsytor 
etc. som i gällande tillstånd

• Markanspråket för vägar, uppställningsytor och fundament kan komma att bli något större i och 
med en ökad totalhöjd 

6

Miljöeffekter
- Ljud

7

Miljöeffekter - Skugga

8

5 6

7 8
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Miljöeffekter – Landskap – Södra Norum (1)

Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 200 meter 

Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 270 meter 

Fotomontage – Stranden (4)

Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter.

Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter.

Fotomontage – Östra Gryssjön (6)

Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter

Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter

Fotomontage – Ivarsboda (7)

Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter. 

Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter. 

9 10

11 12
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13

• Hinderbelysning

– Yttre verk – högintensivt vitt blinkande ljus

– Vindkraftverk i mitten – lågintensivt rött fast ljus

Miljöeffekter

Källa: Transportstyrelsen

14

• Säkerhet

– Iskast: Fortum kommer att yrka på en justering av 
villkoret för avisningssystem

• Riskanalys för området genomförts 

• Uppfyller de internationella riktlinjerna för säkerhetsavstånd

– Åtgärder: 

• Informations/varningsskyltar 

• Justering av skoterled 

Miljöeffekter

15

• Fågel och övrig fauna

• Naturmiljö

• Kulturmiljö

• Rekreation och friluftsliv

Miljöeffekter

16

• Rennäring

Miljöeffekter

13 14

15 16
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Tidplan

17

• Samråd, mars – april 2020

• Miljökonsekvensbeskrivning och övriga utredningar, april – juni 2020

• Ansökan till MPD, sommar 2020

Frågor och synpunkter

18

Synpunkter önskas skriftligt senast fredag den 24 april 2020

Synpunkter lämnas till Emma Johansson via
e-post: emma.johansson2@sweco.se
eller
post: Emma Johansson 

Sweco Environment AB 
Box 110 
901 03 Umeå

Samrådsunderlag finns tillgängligt på www.fortum.se/savar

Önskar ni mer information och ställa frågor kan ni kontakta Emma Johansson via e-post 
emma.johansson2@sweco.se eller telefon 073-316 40 57 

Tack!

Kalle Hellblom // karl-johan.hellblom@fortum.com // 072-204 28 52

17 18

19
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UPPDRAG 
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UPPDRAGSNUMMER 
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Katarina Erelöf, Fortum 

Eva Espling, Sweco 

Emma Johansson, Sweco 

Helena Hallgren, Umeå kommun 

Arvid Lundberg, Umeå kommun 
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Michael Schneider, Länsstyrelsen i Västerbotten 
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Johanna Fjällström, Länsstyrelsen i Västerbotten 

Camilla Jonsson, Länsstyrelsen i Västerbotten 

Karin Björnehall, Länsstyrelsen i Västerbotten 

    

 

Kort presentationsrunda 

Karl-Johan Hellblom 

Projektledare på Fortum. Har arbetat med vindkraft i ca 13 år.  

Katarina Erelof 

Miljösamordnare på Fortum, arbetar med vind- och vattenkraftsprojekt.  

Helena Hallgren 

Miljöinspektör Umeå kommun 

Arvid Lundberg 

Miljöinspektör vid Umeå kommun.  

Eva Espling, projektledare 

Sweco, projektledare med särskilt fokus på tillståndsfrågor 

Lena Clausen 

Miljöhandläggare med fokus på prövning vid Länsstyrelsen i Västerbotten 
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Johanna Fjällström 

Miljöhandläggare med fokus på prövning av vindkraft vid Länsstyrelsen i Västerbotten 

Camilla Jonsson 

Miljöhandläggare med fokus på prövning av vindkraft och täkter vid Länsstyrelsen i Västerbotten 

Karin Björnehall 

Miljöhandläggare med fokus på tillsyn av vindkraft i byggskede och med särskilda kunskaper 

om miljöhänsyn och naturvärdes bedömningar.  

Michael Schneider 

Handläggare vid naturvårdsenhetens rovdjursförvaltning vid Länsstyrelsen i Västerbotten, med 

särskild fokus på kungsörn, havsörn och fladdermus.  

Sylvia Jonsson 

Miljöinspektör i Robertsfors kommun 

Emma Johansson 

Arbetar vid Sweco i Umeå med att upprätta prövningshandlingar enligt 9 och 11 kap 

miljöbalken.  

Inledning 

Sävar Vindkraft AB (fortsättningsvis Fortum) har för avsikt att lämna in en ändringsansökan för 

tillståndsgiven vindkraftsanläggning vid Ivarsboda – Gryssjön.  

Fortum kommer att skriva anteckningar under dagens samråd som sedan översändes till 

samtliga deltagande för synpunkter och eventuella kompletteringar.  

Presentationen /Fortum 

Bilderna som presenterades under möter har bifogats protokollet, se bilaga 1.  

Bild 1 

Fortum hälsar välkommen till samråd enligt 6 kap miljöbalken för en ändringsansökan avseende 

en redan tillståndsgiven vindkraftsanläggning vid Ivarsboda – Gryssjön.  

Bild 2 

Fortum presenterar agendan. Ingen deltagare önskade göra några tillägg till agendan.   

Bild 3 

Fortum presenterar bakgrunden till nu aktuell ansökan om ändringstillstånd.  

Syftet är att öka uttaget av förnybar energi och skapa en bättre lönsamhet för projektet.  
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Under tiden för processen (från tillstånd till etablering) har tekniken utvecklats och därför vill 

Fortum idag anpassa utformningen av anläggningen efter områdets specifika förutsättningar 

och tillgången på nya och effektivare tekniska lösningar.  

Den ökade totalhöjd man ansöker om beräknas innebära en möjlighet att ta ut ca 30 % mer 

energi från samma vindresurs.  

Länsstyrelsen: Det är otydligt om en den ökade totalhöjden kommer att innebära en ökad 

rotordiameter? 

Fortum: Rotordiametern kommer att avgöras i upphandlingen och det är idag okänt exakt vilka 

storlekar som kommer att finnas tillgängliga när anläggningen ska byggas. Storleken på 

rotorerna begränsas bland annat av elnätets möjlighet att ta emot den energi som anläggningen 

producerar. Idag har elnätet kapacitet att ta emot 150 MW, om denna kapacitet skulle öka skulle 

även möjligheten att installera större rotorer öka.  

Länsstyrelsen: För att göra en miljöbedömning anser myndigheten att ansökan ska redogöra 

för ett worst-case.  

Länsstyrelsen: Myndigheten anser även att tillståndet är begränsat till den rotordiameter som 

anges i ansökan.  

Fortum: Fortum anser att rotordiametern inte begränsas av befintligt tillstånd och därför inte 

borde behöva beskrivas i nu aktuell ansökan om ändrad totalhöjd. Fortum anser att 

rotordiametern bör ha begränsad betydelse för miljöbedömningen.  

Länsstyrelsen: Rotorstorleken kan påverka storleken på det område som påverkas av skugga. 

Länsstyrelsen: Rotorstorleken påverkar även risken för iskast, fågel och det visuella intrycket.  

Fortum: Fortum anser att dagens tillstånd tillåter en rotordiameter om 158 meter och anser att 

en storleksökning utöver detta bör bli marginell. Riktvärden för ljud- och skugga kommer 

innehållas oavsett storlek på rotor.  

Länsstyrelsen: Vad menas med marginellt större?  

Fortum: Med marginellt menar Fortum plus/minus 10 %. Exemplet i underlaget utgår från 160 

meters rotor.  

Bild 4 

Fortum redovisar befintliga tillstånd 

2009: påbörjades ansökansprocessen  

2014: meddelades ett tillstånd för 45 vindkraftverk av miljöprövningsdelegationen i Västerbotten. 

Tillståndet omfattade 15 villkor.  

2014: tillståndet överklagades av den ornitologiska föreningen och närboende.  

2015: MMD fastställde tillståndet men ändrade tre villkor med anledning av fågelaspekten. Inga 

ytterligare villkor tillkom.  
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2018: ansökte Fortum förlängd igångsättningstid.  

Orsaken till den förlängda igångsättningstiden var problem med inmatningsvolymen i 

Stornorrfors då det saknades kapacitet att ta emot producerad energi.  

Vid ansökan om förlängd igångsättningstid ansökte man om färre verk med större rotorer.  

Ett beslut om förlängd igångsättningstid meddelades för 31 vindkraftverk. Två ytterligare villkor 

(varav ett om fasta positioner och ett om fladdermöss då verken ska stå stilla vid vissa 

väderleksförhållanden) tillkom.  

Bild 5 

För anläggningen gäller sammanlagt tre olika tillstånd som reglerar/omfattar: 

• 31 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter 

• fasta positioner, med en placering inom 50 m från beslutad punkt 

• igångsättning fram till den 13 april 2025 

• totalt 17 villkor 

Länsstyrelsen: Hur ser giltighetstiden ut för grundtillståndet? 

Fortum: Grundtillståndet gäller i 30–35 år. 

Länsstyrelsen: Tänk på att tiden för driften ”tickar” och att snart 10 år passerat.  

Fortum: Fortum ska kontrollera om tillståndets giltighetstid ändrades i samband med den 

förlängda igångsättningstiden.  

Länsstyrelsen: Giltighetstiden är 35 år enligt beslutet.  

Fortum: Fortum tar med uppgiften i sina beräkningar om lönsamheten och bedömer att det bör 

finnas goda förutsättningar för att få drifttiden förlängd.  

Bild 6 

Fortum sammanfattar vad ändringsansökan avser: 

• Ändrad totalhöjd från 200 m till 270 meter 

• Justerat villkor 7 

• En ansökan om alla 31 positioner men tillstånd att uppföra 30 vindkraftverk.  

• I huvudsak samma layout för placeringar, vägar, uppställningsytor mm. Markanspråket 

skulle dock kunna öka något.  

Länsstyrelsen: Hur påverkas markanspråket av större vindkraftverk? 

Fortum: Det kommer att utredas och beskrivas i den tekniska beskrivningen.  

Fortum: Ytan påverkas av upphandlingen och storleken på turbinerna. Ytorna kommer precis 

som förra gången att utredas och kommuniceras med tillsynsmyndigheten.  
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Länsstyrelsen: Myndigheten vill att de utökade markanspråket redovisas redan i ansökan. 

Redogörelsen bör omfatta alla typer av ytor, hindersfria, hårdgjorda, vägar, uppställningsplatser 

permanent och ytor som kan återställas efter etablering.  

Fortum: Bra synpunkt.  

Länsstyrelsen: Myndigheten påpekar att en villkorsändring normalt prövas enligt 24 kap 13 § 

andra punkten miljöprövningsförordningen, och att ändringar sker sparsamt och att bevisbördan 

för den sökanden är stor.  

Fortum: Yrkandet avser en justering och inte ett upphävande. Det kommer att ändras till 

ansökan.  

Länsstyrelsen: I samrådsunderlaget står det upphävande.  

Fortum: Det är ett fel i underlaget, det ska stå justeras. Det kommer att beskrivas tydligare i 

ansökan.  

Bild 7 - Planförhållanden: 

Området är delvis utpekat i den av Umeå kommunernas gemensamma vindkraftsplan från år 

2010 och omfattas delvis av riksintresse för vindbruk.  

Länsstyrelsen: Det kommer att krävas ett nytt tillstyrkande av kommunen 

Fortum: Möte har hållits med handläggare från Umeå kommun. En inbjudan till möte har 

skickats till Robertsfors kommun, men ännu inte besvarats.  

Bild 8 - Avgränsningar 

Det finns ett tidigare beslut om att området är lämpligt för vindkrafts.  

Ansökan avser en ändring och ansökan kommer därför att beskriva skillnaden mellan befintligt 

tillstånd och nu ansökt ändring 

Avsikten är att följa samma avgränsningar och vidta samma identifierade skyddsåtgärder som 

tidigare.  

Bild 9 - Buller 

Ljudkällan flyttas 70 meter högre upp vilket det innebär att utbredningen av ljud kan ändras.  

Större rotorer ger generellt inte högre källjud än äldre och mindre rotorer.  

Villkoret om 40dB kommer att kunna innehållas.  

Påverkan bedöms blir den samma som för befintligt tillstånd. 

Genomförda beräkningar utgår från en rotordiameter om 158 m 

Fortum: En ljudberäkning för upphandlade turbiner kommer att inlämnas till tillsynsmyndigheten 

innan påbörjad byggnation. En upphandling förutsätter att turbinerna klarar gällande villkor. 

Rotorstorleken anses inte vara avgörande för ljudnivån.  
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Länsstyrelsen: Önskar beräkningar som styrker att större rotorer inte påverkar 

ljudutbredningen.  

Fortum: Hur skulle en sådan beräkning se ut? Skulle den omfatta alla märken och storlekar? 

Länsstyrelsen: Myndigheten önskar att ansökan ska redovisa kumulativa effekter av buller, dvs 

att buller från anläggningen beräknas tillsammans med E4:an, Norr Botniabanan och 

närliggande vindkraftsanläggningar.  

Fortum: Närmaste vindkraftsanläggning ligger i Täfteå och omfattas vindkraftverk med en 

totalhöjd om 150 meter. Fortum efterfrågar riktlinjer för hur olika bullerkällor kan beräknas 

kumulativt.  

Länsstyrelsen: Anser att bullerberäkningen ska omfatta både Täfteå vindkraftpark, 

Botniabanan och E4an 

Fortum: Vindkraftparken i Täfteå kan ingå i beräkningen då den avger ett likvärdigt buller. Men 

efterfrågar modeller eller metoder för att beräkna buller från flera olika typer av verksamheter.  

Länsstyrelsen: Myndigheten anser att om det saknas metoder för detta så bör 

miljökonsekvensbeskrivningen i alla fall kan föra ett resonemang kring olika typer av bullrande 

verksamheter inom området.  

Fortum: Det är något som kan beskrivas i ansökan.  

Bild 10 - Skugga 

Praxis 8 timmar skugga per år.  

Rotorblad kommer att reflexbehandlas och vissa vindkraftverk kommer att utrustas med 

skuggdetektorer så att gällande riktvärden inte överskrids  

Länsstyrelsen: Hur många av verken kommer att behöva skuggreglering? 

Sweco: Det kommer att utredas i det fortsatta arbetet.  

Bild 11-15 - Fotomontage 

Fotomontage på olika avstånd från anläggningen.  

Ytterligare fotomontage kommer att tas fram. Bland annat i enlighet med kommunens önskemål 

om fotomontage från nytt tilltänkt bostadsområde i Sävar.  

Länsstyrelsen: Ett fotomontage från Holmöarna vore önskvärt.  

Fortum: Bra ide.  

Bild 16 - Hinderbelysning 

Verken kommer att utrustas med hinderbelysning. Det är samma regler som gäller för 

vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter som för vindkraftverk med en totalhöjd om 270 

meter.  
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Effekter av hinderljus kommer att beskrivas i ansökan. Eventuellt finns vissa möjligheter för 

justeringar men gällande föreskrifter måste följas.  

Länsstyrelsen: Finns det indikationer om att det kommer att ske några förändringar av 

föreskriften till följd av den högre höjden på vindkraftverk?  

Fortum: Det kan vi kolla upp. Tornet omfattas sannolikt redan av rådande föreskrifter. Finns det 

några signaler, som Länsstyrelsen känner till, på att det kommer att bli förändringar?  

Länsstyrelsen: I andra samråd med högre torn har frågan varit uppe.  

Länsstyrelsen: Synbarhetsanalys avser normalt dagtid men kommer Fortum att göra 

visualiseringar med hinderljus? 

Fortum: Ja, för nu aktuellt projekt så överväger vi sådana animeringar. Det finns dock 

svårigheter med detta då upplevelsen kan påverkas av skärmens förutsättningar.  

Bild 17 - Säkerhet 

Säkerheten är viktigt och prioriterad för Fortum 

Fortum anser att villkor om avvisning är omodernt och ineffektivt.  

För aktuell anläggning är förhållanden sådan att is inte utgör något stort problem. Is beräknas 

motsvara en förlust i driften motsvarande ca 1,5 %, vilket innebär att kostnaden för ett 

avisningssystem inte skulle täcks av produktionsvinsten.  

Nyare tekniker, bättre vingstruktur, reglering av driften och is-prognostisering anses utgöra 

likvärdiga åtgärder för att motverka uppkomst av is och risken för iskast.  

Is-prognoserna skulle kunna nyttjas för att varna och därmed reglera hur människor nyttjar 

området.  

Is kommer man aldrig undan, den uppkommer på höga byggnader oberoende på förekomsten 

av avvisningssystem.  

Länsstyrelsen: Vilka parametrar tar man hänsyn till när man beräknar risken för uppkomst av 

is inom ett specifikt område. Tar man tex hänsyn till att isläggningen av havet kan komma att 

ändras till följd av klimatförändringar. Kanske kan ett klimat med mer fukt öka risken för iskast.  

Fortum: Vi tar till oss synpunkten och undersöker hur klimateffekten skulle kunna påverka 

risken för isbildning inom området.   

Länsstyrelsen: Hur fungerar skyltning i samband med rennäring eller närboende. Då området 

är stort och brukarna så olika borde det bli svårt att nå alla med uppdaterade is-prognoser och 

rekommendationer.   

Fortum: Det kan vara så att is-prognoser som ett verktyg att reglera hur området nyttjas inte 

fungerar men det finns ett generellt missförstånd att avisningssystemet säkerställer att iskast 

inte kan uppstå. Risk för iskast finns alltid. Avsikten är att öppna upp för alternativa likvärdiga 

eller bättre system för att minimera risken för iskast.  
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Länsstyrelsen: Menar att ny teknik kan säkerställa att iskast inte uppkommer. Problem med nu 

aktuellt område är att det finns många olika intressenten som rör sig i området och att det därför 

är svårt att uppdatera alla parter med information samt att stänga området med kort varsel.  

Fortum: Förtydligande, befintligt villkor säger att det ska finnas ett avvisningssystem och 

Fortum yrkar på att villkoret formuleras om så att även andra likvärdiga system för att undvika 

iskast kan implementeras. Detta kommer att förtydligas i kommande ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Bild 18 - Rekreation och friluftsliv 

Området nyttjas för allmän rekreation, skidor och skoter. Möjligheten att nyttja området kommer 

inte att begränsas. Men vindkraftverken kommer att synas inom ett större område och 

uppfattningen skulle kunna bli att området känns mindre ostört.  

Under byggtiden uppstår eventuellt vissa begränsningar i det rörliga friluftslivet till följd av 

byggarbeten.  

Den preliminära bedömningen är att påverkan blir begränsad i förhållande till vad som redan 

tillåts i och med befintligt tillstånd.  

Bild 19 - Naturmiljön 

Riksintressen för naturvård: Sävarån och Skeppsviksskärgård 

Sävarån utgör även Natura 2000.  

I samband med den tidigare prövningen identifierades även områden med högre naturvärden, 

markerade med röd och orange i bilden. Dessa utgörs framför allt våtmarker och partier med 

äldre skog.  

Markanspråket för uppställningsytor och fundament kan bli något större. Men layouten kommer i 

princip att vara den samma.  

Hänsyn kommer att tas till identifierade intressen och påverkan bedöms därför bli begränsad i 

förhållande till vad som redan medges.  

Bild 20 - fågel och fladdermus 

Högre verk kan påverka risken för kollisioner med fågel och fladdermus och detta kommer att 

utredas och redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

Befintliga skyddsavstånd kommer att hållas 

För kulturmiljö så finns riksintresse i Ratan och på Holmön, 8 respektive 10 km från 

anläggningen.  

Påverkan bedöms bli begränsad i förhållande till befintligt tillstånd.  

Fortum: Kontroll av fågel i området pågår i enlighet med befintligt kontrollprogram.  
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Bild 21 - Rennäring 

Vindkraftsanläggningen ligger inom Rans samebys vinterbetesland och trivselland, jan-mars 

Väst om E4 finns riksintresse för rennäring 

Samråd kommer att hållas med Ran och Gran sameby 

Kumulativa effekter kommer att utredas, vägar, järnvägar, Umeå stad, skogsbruk, osv.  

Ansökan kommer att beskriva påverkan på näringen från ljud, skugga och risk för iskast.  

Länsstyrelsen: Ansökan behöver redovisa uppgifter om andra nya verksamheter som 

tillkommit inom betesområdet sedan det tidigare tillståndet gavs, samt hur klimatet påverkar hur 

området nyttjas.  

Sweco: Ett möte kommer att hållas med samebyn via Skype.  

Bild 22 - Tidplan 

Redovisar hur samrådet är påbörjat med annonser i VK och VF, digitala möte med myndigheter 

och kommuner, anslag på 9 platser i närområdet till projektområdet, webbplats för information 

och kontakt samt nummer till Sweco för frågor och samtal.  

Ansökan planeras att lämnas in före sommaren år 2020.  

Fortum: Till följd av Covid-19 har alla fysiska möten ställts in. Fortum håller i stället ett 

interaktivt samråd via webben och kompletterar med informationsmöten senare.  

Bild 23 – Kontaktuppgifter för frågor och synpunkter 

Övriga frågor /alla 

Länsstyrelsen: Har fågelinventeringar gjorts? 

Fortum: Ja inventeringar har utförts i samband med tidigare prövning samt under 2019 som en 

del i egenkontrollen. Även en inventering för år 2020 har påbörjats.  

Länsstyrelsen: Det är viktigt vid inventering av fåglar att även ta hänsyn till årstidsvariationer 

och naturliga variationer mellan arter.  

Länsstyrelsen Omfattar kontrollprogrammet även fladdermöss? 

Fortum: 2011 gjordes inventeringar men inte senare.  

Länsstyrelsen Stora förändringar avseende bland annat kunskapen om förekommande arter 

har tillkommit. I Västerbotten finns nu 5 högrisk arter och inom aktuellt anläggningsområdet 2 

identifierade arter.  

Fortum: Rapport från Vindval om påverkan från högre vindkraftverk kommer tas med i det 

fortsatta arbetet.   

Fortum:  Anläggningens befintliga villkor om BAT-mode, har i andra projekt visat på god effekt 

enligt senaste forskning.  
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Länsstyrelsen: Menar dock att ny forskning visar att fladdermöss rör sig även vid lägre 

temperaturer än vad som tidigare antagits och att funktionen av BAT-mode kan behöva justeras 

efter nya kunskaper. Praxis är detektorer vid mark och navhöjd, men hur dessa fungerar och för 

vilka temperatur-spann är ännu oklart.  

Fortum: Skulle vi kunna föra en dialog direkt med Länsstyrelsen om detta för att utforma 

kontrollprogram och skyddsåtgärder som fungerar.  

Länsstyrelsen: ja 

Fortum: För att återgå till frågan om buller och rotorstorlek så tänker sig Fortum att ansökan 

skulle kunna kompletteras med ett resonemang som visar korrelationen mellan buller och 

rotorstorlek.   

Länsstyrelsen: Anser att ett förtydligande om kopplingen mellan rotorstorlek och buller ska 

ingå i ansökan. Samt att ansökan utgår från ett worst-case avseende de buller som skulle 

kunna uppstå.  

Fortum: Har länsstyrelsen några synpunkter på samrådsprocessens genomförande? 

Länsstyrelsen: hur har samrådet gått till? 

Sweco: Genom annons i VK och VF måndag och onsdag vecka13, utskick av handlingar till 

samtliga berörda och till myndigheter, upprättande av en webbplats med digitala handlingar och 

presentationer, samt uppsatta anslag i Sävar, Ivarsboda och vid Holmöns färjeläge.  

Länsstyrelsen: Anser att samrådet bör vara tillräckligt.  

Sweco: Både för samrådet i sig men även för utredningsarbetet har bristen på fysiska möten 

påverkat arbetet. Under rådande förutsättningar har dock alla möjliga åtgärder för att nå 

samrådskretsen vidtagits.   

Länsstyrelsen: Även justeringar i samrådets genomförande till följd av Covid-19 bör 

dokumenteras i samrådsredogörelsen.  

Länsstyrelsen: Upplyser om den praxisdom som inväntar från MÖD avseende möjligheten att 

pröva ändrad totalhöjd på vindkraftverk som ändringstillstånd. Dom kommer under året och kan 

potentiellt påverka hela processen.  

Fortum: Är medveten om den MÖD dom som väntar.  

Länsstyrelsen: Nu aktuell ändring som Fortum samrådet om omfattar 70 meter. Det är den 

största ändringen hittills, tidigare ändringsansökningar har som mest omfattat 55 meter.  

Länsstyrelsen: Myndigheten påminner även om en annan praxis-dom som fastslagit att 

vindkraftverkens vingar inte får svepa utanför fastställt verksamhetsområdet, Pauträskdomen.  

Fortum: Alla delar av vindkraftverken kommer att hållas inom det projektområde som 

definierats i prövningen.  
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Fortum: Vilka vidare samråd med kommunpolitiker skulle kunna komma att bli aktuella? 

Fortum: Möte har hållits med Umeå kommun. Robertsfors har inte svarat på inbjudan till möte 

med kommunpolitiker.  

Robertsfors kommun: Gissningsvis är kommunpolitikerna intresserade.  

Fortum: För Umeå kommun så valde kommunen att möte skulle hållas med handläggare som 

sedan höll en dragning för kommunpolitikerna.  

Länsstyrelsen: Efter snabb genomgång av beslutet om förlängd igångsättningstid så ser det 

inte ut som att frågan om giltighetstiden tagits upp eller ändrats. 35 år från 2015 bör vara den 

tillståndstid som ska gälla.  

Länsstyrelsen: tänk även på vilken igångsättningstid som ska gälla för detta ändringstillstånd?  

Fortum: Absolut, det ska vi ta med oss.  

Länsstyrelsen Ansökan omfattar 30 verk men 31 positioner varför? 

Fortum: det ger en möjlighet att optimera anläggningen, syftet är att optimera resursen fram till 

dess att projekteringen är klar.  

Länsstyrelsen varför söker man inte bara för 31 verk och avstår från att bygga ett?  

Fortum: man vill vara tydlig med att det inte finns plats för fler än 30 verk.  

 

 

 

Sekreterare 

Emma Johansson 

 

Bilaga 1:  Fortums Samrådspresentation daterad 2020-04-01 
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Samråd enligt 6 kap miljöbalken

Ändringsansökan
vindkraftsanläggning Ivarsboda-
Gryssjön

1 april 2020

Agenda

• Presentation av deltagare

• Ansökan - Syfte

• Befintligt tillstånd – Historik

• Gällande tillstånd

• Ansökan om ändringstillstånd

• Planförhållanden

• Avgränsning

• Miljöeffekter

• Tidplan

• Frågor

2

Ansökan

Syfte

• En högre totalhöjd gör att områdets vindtillgångar kan utnyttjas bättre än 
vad nuvarande miljötillstånd möjliggör

• Ökad produktion av förnybar energi 

• Bättre lönsamhet

* Baseras på en årsförbrukning om 5000 kWh

3

Antal vindkraftverk 30 30
Navhöjd 121 m 191 m
Rotordiameter 158 m 158 m
Totalhöjd 200 m 270 m
Energiproduktion/år 469 GWh/år 616 GWh/år (~30% ökning)
Antal villors hushållsel* 94 000 123 000

Befintligt tillstånd - Historik

• 2014 - Tillstånd för upp till 45 vindkraftverk med 
totalhöjd 200 m - MPD Länsstyrelsen Västerbotten

• 2014 - Överklagan från Västerbottens ornitologiska 
förening samt närboende i Gryssjön

• 2015 – Tillstånd vann laga kraft - Mark- och 
miljödomstol Umeå tingsrätt - ändring av tre villkor

• 2018 – Tillstånd till förlängd igångsättningstid för
31 vindkraftverk med fasta positioner - två ytterligare 

villkor

4

Parklayout B 
med 41 verk

1 2

3 4

Bilaga 1
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Gällande tillstånd

• 31 vindkraftverk med totalhöjd om högst 200 m

• Fasta positioner. Vindkraftverken ska placeras 
inom en radie av max 50 m från resp. position

• Förlängd igångsättningstid till den 13 april 2025

Totalt innefattar tillstånden 17 villkor:

• Kontrollprogram ska tas fram - särskilt fokus 
på havsörn, fladdermus, smålom och fjällvråk.

• Skuggor, ljud, buller och kemikalier regleras

• Avisningssystem ska installeras

• BAT- mode - skydda fladdermöss

5

• Från totalhöjd 200 m till 270 m

• Justering av villkor 7 – krav på installation av avisningssystem

• 30 vindkraftverk på de 31 positioner fastställda i tillstånd 2018

• Huvudsakligen samma layout för placering av vindkraftverk, vägar 
och uppställningsytor etc. som i gällande tillstånd

• Markanspråket för vägar, uppställningsytor och fundament kan 
komma att bli något större i och med en ökad totalhöjd 

6

Ansökan om ändringstillstånd

Planförhållanden

• Området delvis utpekad i den av kommunerna 
gemensamma tillägget till ÖP från 2010

• Översyn vindkraft i Umeå 2016:

” Rekommendationen är att området kvarstår men att 
avgränsningen anpassas efter det område som tillståndet 
avser och som kommunen har tillstyrkt.”

• Delvis inom riksintresse för vindbruk

7

Avgränsning

8

• Tidigare beslut – Området är lämpligt för vindkraft

• Definiera eventuella skillnader mot tidigare 
tillståndsgiven verksamhet

• Identifiera eventuella behov av 
skyddsåtgärder/åtaganden

• Avsikten är att sökt verksamhet i huvudsak kan 
bedrivas med samma avgränsningar 
som befintligt tillstånd

5 6

7 8
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Miljöeffekter
- Ljud

• Gränsvärdet på 
40 dB(A) innehålls

• Ingen förändring 
av villkoren för ljud

9

Miljöeffekter - Skugga

10

• Praxis 8 timmar per år

• Ingen förändring av villkoren för 
skugga

Miljöeffekter – Landskap – Södra Norum (1)

Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 200 meter 

Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 270 meter 

Fotomontage – Stranden (4)

Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter.

Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter.

9 10

11 12
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Fotomontage – Sandskäret (5)

Fotomontage från Sandskäret i riktning nordnordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter. 

Fotomontage från Sandskäret i riktning nordnordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter. 

Fotomontage – Östra Gryssjön (6)

Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter

Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter

Fotomontage – Ivarsboda (7)

Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter. 

Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter. 16

• Hinderbelysning
– Yttre verk – högintensivt vitt blinkande ljus

– Vindkraftverk i mitten – lågintensivt rött fast ljus

Miljöeffekter

Källa: Transportstyrelsen

13 14

15 16
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17

Miljöeffekter

• Säkerhet är prioritet för Fortum
– Iskast: Fortum kommer att yrka på en justering av villkoret 

för avisningssystem

• Riskanalys för området genomförts 

• Uppfyller de internationella riktlinjerna för säkerhetsavstånd

– Åtgärder
• Informations/varningsskyltar 

• Justering av skoterled 

18

• Rekreation och friluftsliv

Miljöeffekter

19

• Naturmiljö

Miljöeffekter

20

• Fågel och övrig fauna

• Kulturmiljö

Miljöeffekter

17 18

19 20
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21

• Rennäring

Miljöeffekter

• Samråd, mars – april 2020

• Miljökonsekvensbeskrivning och övriga 
utredningar, april – juni 2020

• Ansökan till MPD, sommar 2020

22

Tidplan

Frågor och synpunkter

23

Synpunkter önskas skriftligt senast fredag den 24 april 2020

Synpunkter lämnas till Emma Johansson via
e-post: emma.johansson2@sweco.se
eller
post: Emma Johansson 

Sweco Environment AB 
Box 110 
901 03 Umeå

Samrådsunderlag finns tillgängligt på www.fortum.se/savar

Önskar ni mer information och ställa frågor kan ni kontakta Emma Johansson via e-post 
emma.johansson2@sweco.se eller telefon 073-316 40 57 

Tack!

Kalle Hellblom // karl-johan.hellblom@fortum.com // 072-204 28 52

21 22

23 24
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Kort presentationsrunda 

Karl-Johan Hellblom, Projektledare på Fortum.  

Katarina Erelöf, Miljökoordinator på Fortum och arbetar med vind och vattenprojekt.  

Doris Grellman, Umeå kommun, övergripande strategiskt arbete med naturmiljöfrågor 

Katharina Radloff, Umeå kommun, miljöstrateg med särskilt fokus på vindkraft, miljömål, 

åtgärdsmål för luft mm 

Eva Espling, projektledare, Sweco, projektledare med särskilt fokus på tillståndsfrågor 

Emma Johansson, Arbetar vid Sweco i Umeå med att sammanställa prövningshandlingar.  

Kort om kommunens vindkraftsprocess /Katharina, Doris 

Kommunen går igenom deras process för prövning av vindkraftsanläggningar. 

Kommunnämnden kommer att vara den som fattar kommunens beslut i veto-frågan.  

Kalle: processen ser lite gammal då den är från 2012 och samrådsprocessen ser annorlunda ut 

nu, dessutom krävs inte längre bygglov för vindkraftverk. Men Fortum kan ändå tänka sig att 

följa den process som kommunen presenterar.  

Erelöf: När kommer kommunens beslut om vetot 

Radloff: Förtydligar att det kommunala beslutet om vetot fattas efter det att ansökan lämnats in. 

Miljöbalkstillståndet meddelas av Länsstyrelsen.  

Radloff: I slutet av den process som kn presenterat. Tidsmässigt svårt att ange idag.  

BILAGA 8
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Grellman: Veto beslutet tas först när alla fakta ligger på bordet. Processen hos kommunen 

följer interna riktlinjer. Erfarenhetsmässigt brukar kommunens beslut gå snabbare än 

miljöprövningsdelegationens miljöbalksbeslut. Men det är klart att alla steg i processen har sin 

beredningstid.  

Grellman: 2016 gjorden en uppdatering av det befintligt tillägg till översiktsplanen om vindkraft, 

den finns på nätet.  

Kalle: Den har vi tagit del av och vill gärna diskutera 

Vindkraftsprojektet Ivarsboda-Gryssjön från Fortum /Karl-Johan 

Presentationen följder bilaga 1, vissa av bilderna kan vara i en annan ordning än texten nedan, 

då ”sista minuten” ändringar genomförts av presentationen.  

Kalle presenterar agendan, bild 2 

Kalle presenterar Fortum, bild 3 

Katarina presenterar befintliga tillstånd och villkor, bild 4-5 

2014: överklagande i huvudsak med avseende på fågel, men även närboende 

som var oroliga för transporter mm under byggtid.  

2015: MMD ändrade tre villkor med anledning av fågel 

2018: ansökte och fick förlängd igångsättningstid då infrastruktur för att ta emot 

energin dröjde. Vid ansökan om förlängd tillståndstid ansökte man om färre verk 

med större rotorer. Två ytterligare villkor (varav ett om fasta positioner och ett om 

fladdermöss då verken ska stå stilla vid vissa väderleksförhållanden).  

Grellman: Nya data om fladdermöss vid kustområden kan komma att innebära 

nya riktlinjer. En ny rapport håller på att sammanställas och kommer att 

publiceras inom några veckor.  

Erelöv: Bat-mode är fortfarande den mest troliga lösningen även om 

tidsintervallet kan komma att justeras med anledning av nya riktlinjer.  

Bild 5 

Tre tillstånd gäller: 

• 31 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter 

• Fastapositioner, inom en radie på 50 m från beslutad placering 

• Igångsättningstid 13 april 2025 

• Totalt 17 villkor 

Grellman: Hinderbelysning var också en fråga i den förra prövningen.  

Erelöf: Absolut, detta är bara en kort sammanfattning 
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Katarina presenterar ansökanshandlingen om ändringen, bild 7 

Ansökan avser: 

• Höjd totalhöjd från 200 m till 270 meter 

• Justerat villkor 7 

• Vill ansöka om alla 31 positioner men avser bara uppföra 30.  

• Samma layout för placeringar, vägar, uppställningsytor mm. 

Markanspråket skulle dock kunna öka något.  

Kalle: Förklarar varför man valt just 270 meter. Högre höjd ger bättre 

vindförutsättningar. Höjden begränsas dock av tekniken, närheten till Umeå 

flygplats och yt-anspråket för kranar vid uppförande av anläggningen. Det kan 

vara så att verken inte blir 270 meter men man vill inte att beslutet ska begränsas 

möjligheten att nyttja bästa möjliga teknik.  

Grellman: Hur stora blir rotorerna på dessa verk.  

Kalle: Inom ett par år kommer rotorerrna inte att hinna bli större, då transporten 

blir mer komplicerad. För denna anläggning bedömer Kalle att det kommer att bli 

marginellt större rotorer.  

Kalle presenterar ansökan, bild 8 

Utbyggnaden har tagit så lång tid att man med befintliga tillstånd inte anses ta 

tillvara lokaliseringens fulla potentiell.  

Att konvertera till nyare teknik innebär ett bättre hushållande med resursen 

Kalle presenterar planförhållandena, bild 6 

Området är delvis utpekat i kommunens översiktsplan som riksintresse för 

vindkraft.  

Grellman: Avståndet till bebyggelse utökades till 1000 meter vid översynen år 

2016.  

Radloff: Högre verk ska ligga mins 1 km från befintlig bebyggelse. Innan var 

avståndet 850 meter (utgick från verk som var 150 meter).  

Grellman: Det är med anledning av övergången till högre verk som avståndet 

utökats. Vid nu gällande rekommendation om 1000 m har man utgått från verk 

som är 200-220 meter.  

Kalle Upplevelsen av verken kan vara väldigt subjektiv och vi får se vad som 

inkommer under samrådet. Det upplevs som problematiskt med fasta riktlinjer. 

Kalle efterfrågar individuella bedömningar.  

Radloff: Upplyser om att dragningen av Botniabanan kan innebära utbyggnader 

av Sävar åt det håll där anläggningen ligger och att det därför är viktigt att ha 
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riktlinjer för avstånd att hålla sig till för alla verksamhetsutövare och 

verksamheter.  

Kalle: Vindkraftverken nu kommer att bli färre och att källjuden blir lägre. Att 

verken blir färre innebär även mindre uppkomst av skugga.  

Grellman Kommunen håller på att detaljplanera Sävar, processen pågår. Det är 

därför viktigt att redan under samrådet utreda hur höjningen påverkar ny 

planerade bostadsområden. Kommunen är väldigt mån om att utbyggnaden av 

Sävar ska upplevas som attraktiva boenden.  

Kalle Vill man ha illustrationer över hur anläggningen kommer att upplevas även 

från områden som inte är bebyggda idag, men som i planen kommer att bli 

bostäder? (Ja, se slut kommentar under övriga frågor) 

Radloff Varför ligger en stor del av parken utanför riksintresset 

Kalle det är anpassningar efter lokala skyddsvärden  

Grellman riksintresse för vind bruk utgick mest från vindförhållanden och avstånd 

till större ordet (och inte enskild bebyggelse), vilket innebär att utpekandena är 

”grova”.  

Eva presenterar avgränsningen, buller, skugga, fotomontage, bild 9-16 

 Nollalternativet utgör befintligt tillstånd.  

ansökt verksamhet kommer att ta hänsyn till samma skyddsobjekt som 

identifierades förra gången 

Buller 

Dagens högre verk ger inte högre källjud än lägre verk. Villkoret om 40dB 

kommer att innehållas. Påverkan blir den samma som för befintligt tillstånd. 

Skugga efter ca 1,5 km blir skuggor så diffusa att de inte uppfattas och vid 3 km 

uppfattas de inte längre 

Med högre höjd kan fler påverkas, verk som behöver kommer att utrustas med 

skuggdetektorer så att risken för skugga klarar gällande riktlinjer. Påverkan blir 

den samma som för bef tillstånd.  

Fotomontage: 

Eventuellt kan fler montage uppföras för områden som kommunen planerar att 

bebygga.  

Grellman: hur blir skillnader i upplevelse ut vid 1 km avstånd.  

Grellman: menar att upplevelsen kan bli mer tydlig på natten till följd av 

hinderbelysning.  

Radloff Är hinderbelysningen på hela tiden? 
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Kalle Försvaret godkänner inte behovsstyrd hinderbelysning, den ska ständigt 

vara på 

Grellman vid den tidigare prövningen fanns bara en leverantör av behovsstyrd 

hinderbelysning vilket försvårade upphandlingen, dessutom krävs dispens från 

försvarsmakten 

Eva eftersom försvarsmaktens flyg inte syns på radar kommer belysningen inte 

att märka flyg, belysningen måste därför alltid vara igång 

Grellman Hinderbelysning har varit en stor fråga vid tidigare prövningar av 

vindkraft.  

Hinderbelysning: 

Ingen skillnad från verk på 200 meter 

Grellman: men med högre verk syns den inom ett större område och verk i 

utkanten med högintensivt vitt blinkande ljus är de som står närmast bebyggelsen 

Kalle ska utredas hur ljus kan avskärmas 

Grellman beskriv även hur dimma påverkar upplevelsen. Redovisa om skog kan 

bevaras för avskärmning dock måste det framgå om avtal finns med markägare 

så att skogen blir kvar. För annars kan man inte tillgodoräkna sig den 

avskärmningen 

Kalle ser inte att Fortum vill äga och sköta skog då det inte är deras 

kärnverksamhet. Kanske skulle dock skog som avsätt för avskärmning kunna 

omhändertas av annan och även bidra till t.ex. biologisk mångfald.  

Eva redovisar Övrig miljöpåverkan, bild 17 

  Inga synpunkter.  

Kalle redovisar säkerheten, bild 18 

 Anser att villkor om avvisning är omodernt och ineffektivt 

Is kommer man aldrig undan, den uppkommer på höga byggnader oberoende på 

förekomsten av avvisningssystem.  

Grellman Förklara säkerhetstillståndet till vad och mellan vad (vad visar bilden)? 

Kalle Iskast förekommer från vindkraftverk och utåt, kartan visar risken att bli 

träffad av is i anslutning till varje verk. Risken motsvarar ca 1 dödsfall på 10 

miljoner år om man står i parken i 2,5 h. Svårt att illustrera men utredningen 

kommer att bifogas ansökan.  

Isproblematiken är dock generellt väldigt låg i kusten, beräknat produktionsbortfall 

bedöms bli ca 1,5%. I områden med större isproblematik kan bortfall på upp till 15 

% förekomma. Slutsatsen är att ett avvisningssystem inte kan anses rimlig på 
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den aktuella platsen då viss risk ändå kvarstå och systemet är kostsamma i 

förhållande till dess funktion.  

Grellman utvecklingen av Sävar kan medföra att detta område bli allt mer nyttjat 

för friluftsliv, skidåkning mm. Kn måste ta ställning till den nya detaljplanen för 

Sävar vid sin bedömning av nu aktuell ändring. Kommunen vill eftersträva att 

förutsättningarna för Sävar samhälle inte försämras i förhållande till befintligt 

tillstånd.  

Kalle precis alternativet är ju att parken byggs enligt befintligt tillstånd.  

Eva redovisar rekreation och friluftsliv, bild 19 

Området nyttjas för allmän rekreation, skidor och skoter. Möjligheten att nyttja 

området kommer inte att begränsas. Men verken kommer att synas inom ett 

större område och uppfattningen skulle kunna bli att området är mindre ostört.  

Under byggtiden uppstår ev vissa begränsningar i det rörliga friluftslivet till följ av 

byggarbeten.  

Eva redovisar Naturmiljön, bild 20 

Riksintressen för naturvård Sävarån och Skeppsviksskärgård, ingen ytterligare 

påverkan 

 Sävarån är även N2000, ingen ytterligare påverkan 

 I samband med den tidigare prövningen identifierades områden med högre 

naturvärden, markeras med röd och orange.  

Markanspråket för uppställningsytor och fundament kan bli något större. Men 

layouten kommer att vara den samma och att påverkan därför bli begränsad i 

förhållande till vad som redan medges.  

 Ansökt verksamhet kommer att ta hänsyn till identifierade skyddsvärden.  

Eva redovisar kulturmiljö, fågel och fladdermus, bild 21 

Högre verk kan påverka risken för kollisioner med fågel och fladdermus och detta 

kommer att utredas och redovisas i mkb:n.  

 Befintliga skyddsavstånd kommer att hållas 

Grellman se till att hålla samråd med den ornitologiska föreningen 

Kalle Enetjärnnatur/Ecogain kommer att göra utredningen om fågel och 

fladdermus och skriva kontrollprogrammet.  

Grellman främst kommer lst att bevaka frågan om fågel och fladdermus, men se 

även till att andra ornitologer och ornitologiska föreningen deltar i samrådet. det 

finns stor lokal kompetens.  
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För kulturmiljön är den preliminär bedömningen att påverkan blir begränsad i 

förhållande till vad som redan tillåts. Samma hänsyn kommer att tas till 

identifierade kulturhistoriska värden 

Eva redovisar rennäring, bild 22 

Rans samebys vinterbetesland och trivselland,  

Väst om E4 finns riksintresse för rennäring 

Samråd kommer att hållas med Ran och Gran sameby 

Kumulativa effekter kommer att utredas, vägar, järnvägar, Umeå stad, skogsbruk, 

osv.  

Grellman även klimatförändringar gör att kusten blir viktigare områden för 

renarnas vinterbete.  

Eva kommer att ingå i utredningen om kumulativ påverkan och skyddsåtgärder.  

Grellman sametinget ska upplysas väldigt tidigt om verksamheter som påverkar 

deras områden 

Kalle Fortum har en pågående dialog med berörda samebyar och ett möte 

kommer att hållas.  

Eva redovisar tidplan, bild 23 

Redovisar hur samrådet är planerat med annonser, digitala möte, webbplats för information och 

kontakt nummer till Sweco för frågor.  

Ansökan planeras att lämnas in innan sommaren.  

Övriga frågor /alla 

Radloff vill ta del av samrådsunderlaget 

Eva: skickas direkt efter mötet 

Radloff kartor ska uppdateras så att säkerhetsavstånd till bostäder är avstånd 1000 meter, i 

enlighet med nya riktlinjer.  

Eva snabb kontroll visar att alla verk står mer än 1000 meter från befintlig bebyggelse 

Radloff fotomontage för närmsta verk borde redovisas 

Kalle kompletterar med fotomontage från närmsta bostad 

Grellmann Upplyser om att flyget prioriteras före vindkraft vid konflikter. Vindkraft får inte heller 

försvåra utvecklingen av det framtida flyget.  

Kalle kontakt har tagits med flygplatsen och luftfartsverket och hinderanalys har visat att ingen 

motsättning finns 
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Grellman vindkraftverken kan ev orsaka problem i järnvägsspårens radiotrafik. Samråd 

medtrafikverket om detta 

Grellman stoppområdena måste utredas utifrån påverkan från högre verk 

Grellman kommunen har tidigare yrkat på behovsstyrd hinderbelysning, men det har inte 

godtagits av högre instanser. Umeå kommun uppfattar hinderbelysningen som en störning i det 

flacka kustlandskapet. Vill att detta utreds särskilt med avseende på utbyggnaden av Sävar. Vill 

att miljökonsekvensbeskrivningen redovisar upplevelsen av ljusen vid lägre respektive högre 

verk för att utreda skillnaden. Särskilt vid olika väderleksförhållanden. Fotomontagen bör även 

kompletteras med nattbilder.  

Kalle: tycker att hinderbelysning bör illustreras med film så att det framgår hur ljuset blinkar och 

verken snurrar.  

Eva detta kan animeras på stillbilder.  

Kalle samrådet är inte slut i och med detta möte, kommunen får samrådsunderlaget och har då 

möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på detta 

Eva kan Fortum få ta del av pågående planer för utbyggnader av Sävar 

Radloff kontrollerar hur långt arbetet kommit och om underlag kan lämnas ut.  

Grellman miljöprövningen handläggs av Helena och Anton, vid miljö- och hälsa.  

Eva Ska handlingar mailas bara till er eller både till er och diariet.  

Radloff Till oss vi ser till att diarieförs korrekt.  

Radloff kommer att ha en kort info om detta i det politiska organet om det som avhandlats idag.  

Grellmann sammanfattar frågor som avhandlats under dagens möte och skickar protokoll till 

Fortum. Fortum läser igenom och har möjlighet att lämna synpunkter. Protokollet diarieförs 

därefter hos kommunen.  

 

Sekreterare 

Emma Johansson 

Bilaga 1:  Fortums Samrådspresentation daterad 2020-03-19 



Samrådsmöte 19 mars 2020

Ändringsansökan
vindkraftsanläggning Sävar

Agenda

• Om Fortum 

• Befintligt tillstånd - Historik

• Ansökan

• Avgränsning

• Planförhållanden 

• Miljöpåverkan

• Tidplan

• Frågor

2

Fortum 

Fortum är ett ledande 
företag inom ren energi. Vi 
förser våra kunder med el, 
värme och kyla samt 
smarta lösningar för att 
förbättra 
resurseffektiviteten.

Fortums aktie
är listad på 
Nasdaq 
Helsinki. 

Vi sysselsätter    
8 300 
energispecialister 
i Norden och de 
baltiska länderna, 
Ryssland, Polen 
och Indien. 

Vi vill involvera våra 
kunder och samhället i 
omställningen till en 
renare värld. 

Vår omsättning 
under 2019 
uppgick till 5,4 
miljarder euro och 
59 % av vår 
kraftproduktion var 
CO2-fri. 

3

Befintligt tillstånd - Historik

• 2014 - Tillstånd för upp till 45 vindkraftverk med 
totalhöjd 200 m - MPD Länsstyrelsen Västerbotten

• 2014 - Överklagan från Västerbottens ornitologiska 
förening samt närboende i Gryssjön

• 2015 – Tillstånd vann laga kraft - Mark- och 
miljödomstol Umeå tingsrätt - ändring av tre villkor

• 2018 – Tillstånd till förlängd igångsättningstid för
31 vindkraftverk med fasta positioner - två 

ytterligare villkor

4

Parklayout B 
med 41 verk

Gällande tillstånd

• 31 vindkraftverk med totalhöjd om högst 200 m

• Fasta positioner. Vindkraftverken ska placeras 
inom en radie av max 50 m från resp. position

• Förlängd igångsättningstid till den 13 april 2025

Totalt innefattar tillstånden 17 villkor:

• Kontrollprogram ska tas fram - särskilt fokus 
på havsörn, fladdermus, smålom och fjällvråk.

• Skuggor, ljud, buller och kemikalier regleras

• Avisningssystem ska installeras

• BAT- mode - skydda fladdermöss

5

Ansökan om ändringstillstånd

• Från totalhöjd 200 m till 270 m

• Justering av villkor 7 - krav på installation av avisningssystem

• Ändring till 30 vindkraftverk på de 31 positioner fastställda i tillstånd 2018

• Huvudsakligen samma layout för placering av vindkraftverk, vägar och uppställningsytor 
etc. som beslutats i samråd med tillsynsmyndighet 2019

• Markanspråket för vägar, uppställningsytor och fundament kan komma att bli något större i och 
med en ökad totalhöjd 

6

1 2 3

4 5 6

Bilaga 1



Ansökan

Syfte

• En högre totalhöjd gör att områdets vindtillgångar kan utnyttjas bättre 
än vad nuvarande miljötillstånd möjliggör

• Ökad produktion av förnybar energi 

• Bättre lönsamhet

* Baseras på en årsförbrukning om 5000 kWh

7

Antal vindkraftverk 30 30
Navhöjd 121 m 191 m
Rotordiameter 158 m 158 m
Totalhöjd 200 m 270 m
Energiproduktion/år 469 GWh/år 616 GWh/år (~30% ökning)
Antal villors hushållsel* 94 000 123 000

Planförhållanden

• Området delvis utpekad i den av kommunerna 
gemensamma tillägget till ÖP från 2010

• Översyn vindkraft i Umeå 2016:

” Rekommendationen är att området kvarstår men 
att avgränsningen anpassas efter det område som 
tillståndet avser och som kommunen har tillstyrkt.”

• Delvis inom riksintresse för vindbruk

8

Avgränsning

9

• Tidigare beslut – Området är lämpligt för vindkraft

• Definiera eventuella skillnader mot tidigare 
tillståndsgiven verksamhet

• Identifiera eventuella behov av 
skyddsåtgärder/åtaganden

• Avsikten är att sökt verksamhet i huvudsak kan 
bedrivas med samma avgränsningar 
som befintligt tillstånd

Miljöeffekter
- Ljud

10

Miljöeffekter - Skugga

11

Miljöeffekter – Landskap – Södra Norum (1)

Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 200 meter 

Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 270 meter 

7 8 9

10 11 12



Fotomontage – Stranden (4)

Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter.

Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter.

Fotomontage – Sandskäret (5)

Fotomontage från Sandskäret i riktning nordnordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter. 

Fotomontage från Sandskäret i riktning nordnordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter. 

Fotomontage – Östra Gryssjön (6)

Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter

Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter

Fotomontage – Ivarsboda (7)

Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter. 

Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter. 17

• Hinderbelysning

– Yttre verk – högintensivt vitt blinkande ljus

– Vindkraftverk i mitten – lågintensivt rött fast ljus

Miljöeffekter

Källa: Transportstyrelsen

18

• Säkerhet

– Iskast: Fortum kommer att yrka på en justering av 
villkoret för avisningssystem

• Riskanalys för området genomförts 

• Uppfyller de internationella riktlinjerna för säkerhetsavstånd

• 1 x 10-7 riskvärde 

• Mycket lågt (1,5%) produktionsbortfall 

– Åtgärder: 

• Informations/varningsskyltar 

• Justering av skoterled 

Miljöeffekter

13 14 15

16 17 18



19

• Rekreation och friluftsliv

Övrig miljöpåverkan

20

• Naturmiljö

Miljöeffekter

21

• Fågel och övrig fauna

• Kulturmiljö

Miljöeffekter

22

• Rennäring

Miljöeffekter Tidplan

23

• Samråd, mars – april 2020

• Möte med länsstyrelsen 1 april

• Avgränsningssamråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken

• Miljökonsekvensbeskrivning och övriga utredningar, april – juni 2020

• Ansökan till MPD, sommar 2020

Frågor

24

19 20 21

22 23 24



Tack!

Kalle Hellblom // karl-johan.hellblom@fortum.com // 072-204 28 52
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MOTPART 

Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Västerbottens län beslut den 

10 april 2014 i ärende nr 551-1182-2012, se bilaga 2 

 

SAKEN 

Tillstånd att uppföra och driva vindkraftverk inom Ivarsboda och Gryssjön i Umeå 

och Robertsfors kommuner 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar miljöprövningsdelegationens beslut endast på 

följande sätt.  

 

1. Villkor 3 ska ha följande lydelse.  

 

Vindkraftverk får inte placeras inom stoppområden enligt bilaga 1 till denna dom.  

 

Vindkraftverk får inte uppföras närmare än 1 km från, vid tidpunkten för 

tillsynsmyndighetens godkännande enligt villkor 2, befintliga boplatser för havsörn. 
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2. Villkor 4 ska ha följande lydelse. 

 

En arbets- och tidsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader 

innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas. Av planen ska framgå de olika 

byggnads- och anläggningsmomenten och transporttider. Försiktighetsåtgärder för 

arbeten nära häckningsplatser för fåglar ska redovisas. Även försiktighetsåtgärder 

mot påverkan på skyddsvärda natur- och kulturvärden samt från damning, ska 

redovisas.  

  

3. Villkor 8 ska ha följande lydelse.  

 

Förslag på kontrollprogram omfattande anläggningarbeten ska lämnas in till 

tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan arbetena påbörjas. Utformningen av 

kontrollprogrammen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontroll-

programmen ska ses över inför anläggnings-, drifts- och avvecklingsfasen. I 

kontrollprogrammen ska särskilt redovisas hur påverkan på havsörn, smålom, 

fladdermöss och fjällvråk följs upp.   

 

4. Mark- och miljödomstolen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 

miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om villkor avseende 

byggnads- och anläggningsarbetena.  

_____________ 

  

2



   

UMEÅ TINGSRÄTT DOM 
2015-03-12 

M 1132-14 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län har gett VindIn 

AB tillstånd att uppföra och driva 40 vindkraftverk eller det högre antal verk, dock 

högst 45, som bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten kan placera inom ett 

verksamhetsområde som markerats med röd begränsningslinje i bilaga 2 till 

miljöprövningsdelegationens beslut. Beslutet har överklagats av Stina Falck, 

Tommy Pettersson, Inger Rahm, Peter Rahm och Sara Wård (nedan Stina Falck 

m.fl.), Västerbottens ornitologiska förening samt VindIn AB. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

Stina Falck m.fl. har i första hand yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva 

tillståndet och i andra hand att  

1. villkor 3 ändras på så sätt att vindkraftverk inte får uppföras närmare än 2 km 

från, vid tidpunkten för grundläggningen, befintliga boplatser för havsörn,  

2. villkor 9 kompletteras med en föreskrift om behovsstyrd hinderbelysning,  

3. villkor 11 kompletteras med en handlingsplan för åtgärder om tillståndets 

angivna bullervillkor överskrids,  

4. ett villkor tillförs tillståndet som bestämmer ett minsta avstånd om 2 km till 

närmaste bostadshus,  

5. ett villkor tillförs tillståndet som reglerar transporterna till och från området så 

att störningarna från dessa minimeras för närboende och att 

6. ett villkor tillförs tillståndet som reglerar påverkan på våtmarker och fågelliv. 

 

Västerbottens ornitologiska förening har i första hand yrkat att mark- och 

miljödomstolen ska upphäva tillståndet och i andra hand att  

1. villkor 3 ändras på så sätt att en skyddszon om 1 km runt samtliga tjärnar med 

häckande smålom föreskrivs,  

2. villkor 8 ändras på så sätt att i kontrollprogrammen även särskilt ska redovisas 

hur påverkan på fjällvråk följs upp och att   

3. ett villkor tillförs tillståndet som reglerar att anläggningsarbeten inte får utföras 

under perioden 1 mars–31 augusti.  
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VindIn AB har yrkat att mark- och miljödomstolen, med ändring av villkor 3, före-

skriver att vindkraftverken inte får uppföras närmare än 1 km från, vid tidpunkten 

för tillsynsmyndighetens godkännande enligt villkor 2, befintliga boplatser för 

havsörn. VindIn AB har vidare yrkat att mark- och miljödomstolen, med ändring av 

villkor 3, ska föreskriva att vindkraftverk inte får placeras inom stoppområden 

enligt bilaga 1 till miljöprövningsdelegationens beslut.  

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län har medgett den ändring av tidpunkten i villkor 

3 som yrkats av VindIn AB.  

 

I övrigt har parterna motsatt sig varandras ändringsyrkanden.  

 

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Stina Falck m.fl. 

Hindersbelysning 

Hänsyn har inte tagits till Robertsfors kommuns krav i kommunens tillstyrkande till 

etableringen på särskild hinderbelysning som tänds vid behov, dvs. när flygplan 

närmar sig. Robertsfors kommuns krav borde vara ett villkor i tillståndet. 

 

Buller, avstånd till bostadshus och transporter m.m. 

Bullervillkoret är satt till 40 dB(A) under driftsfas. Den teoretiska uträkningen vid 

deras fastigheter uppvisar ett värde som tangerar detta gränsvärde. De är tveksamt 

om villkoret kan hållas i alla vädertyper. I villkoret anges att kontroll av den 

ekvivalenta ljudnivån ska göras inom ett år från det att vindkraftsanläggningen 

tagits i drift. Det är klokare att låta bli att bygga verken nära fastigheterna och 

därmed utgå från försiktighetsprincipen. Med hänsyn till höjden på verken borde ett 

avstånd till bostadshus fastställas till 2 km. 

 

De ställer sig vidare frågande till om det överhuvudtaget är visat att den energi som 

vindkraftverken förväntas att alstra kommer att kunna tas tillvara. Det är många 

befintliga och planerade vindkraftsparker som ska samsas om utrymmet i lednings-

nätet. Detta borde belysas i tillståndet. 
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Konsekvenser av transporterna under byggtiden finns inte redovisade eller bedömda 

i ansökningshandlingarna och inte heller reglerade i tillståndets villkor. Transporter 

kan komma att ske mellan deras fastigheter med risk för skada på brunnar och 

husgrunder samt vibrationer, damm och buller. Byggtiden kommer att vara lång och 

transporter kommer förmodligen att ske dygnet runt vissa tider på året. 

Transporterna under byggtiden borde regleras i villkoren. 

 

Våtmark, fågelliv m.m. 

Det är tveksamt om tillräckligt många och rätt observationer har gjorts av havsörn i 

området. Därmed kan inte rätt slutsatser dras om hur havsörnsparets revir ser ut.  

Skyddsavståndet bör vara 2 km med hänsyn till miljöbalkens försiktighetsprincip 

och till praxis (Växjö tingsrätts dom den 24 april 2012 i mål nr M 2682-11, 

prövningstillstånd meddelades inte i Mark- och miljööverdomstolen genom beslut 

den 21 juni 2012 i mål nr M 4377-12). 

 

I området finns högt skyddsklassad våtmark. Det går inte att bygga vägar, 

fundament, uppställningsplatser m.m. i ett våtmarksområde utan att det sker en 

negativ påverkan på flora, fauna och hydrologi. Tillräcklig hänsyn har inte heller 

tagits till den regionala populationen av smålom. Tillståndets villkor tar inte heller i 

övrigt tillräcklig hänsyn till djur, natur och människors hälsa.  

 

Västerbottens ornitologiska förening 

Fjällvråk och trana 

Bolaget och Västerbottens ornitologiska förening är eniga om att ca 25-33 procent 

av de individer som följer sträckvägen för fjällvråk över Norra Kvarken kan komma 

att beröras av vindparken. Sträcket av trana är mer förskjutet norrut och därmed i 

något mindre grad berört av den planerade vindkraftsparken. 

 

Västerbottens ornitologiska förening anser att det aktuella underlaget för beslutet är 

undermåligt. Fjällvråkarna tar troligen termik inom området då de flyttar. Under 

annan väderlek passerar de rakt igenom området inom rotorbladens höjd. Eftersom 
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termikbildning och hur den utnyttjas av sträckande tranor och fjällvråkar inte har 

studerats känner Västerbottens ornitologiska förening en stor oro inför vad som 

händer om man anlägger en vindkraftspark i ett område där man kan förvänta sig att 

stora mängder fjällvråkar och tranor tar termik efter passagen av Norra Kvarken. 

Även under väder med sämre sikt, då vråkarna går in på låg höjd och kanske har 

svårt att se vindkraftverken, finns en uppenbar problematik som inte är utredd. Om 

man skulle ta de beräkningar som JP Fågelvind har gjort beträffande kollisions-

risker på allvar så måste de väderomständigheter som uppträder där sträck av land-

fåglar koncentreras till havspassager tas i beaktande. Fällvråksträcket under våren 

sammanfaller vanligtvis med vindar från syd och sydost. I sådana väderlägen är dis 

och dimma vanligt förekommande. Konsekvensen blir att fjällvråkar och tranor som 

flyttar har några olika alternativ när de påträffar dimma; de kan vända, de kan 

stanna på t.ex. Holmön eller de kan fortsätta att flyga genom dis och dimma med 

begränsad sikt. Alla dessa beteenden har iakttagits vid upprepade tillfällen. Detta 

scenario saknas helt i JP Fågelvinds beräkningar.  

 

Om anläggandet av vindparken ändå, trots den stora osäkerhet som finns, godkänns 

så anser Västerbottens ornitologiska förening att en noggrann uppföljning av fjäll-

vråkens flyttningsvanor, och hur de kan påverkas av vindkraftsparken måste ske. 

Västerbottens ornitologiska förening bör involveras i arbetet. 

 

Smålom 

Enetjärn Natur räknar med att det finns 5-6 par häckande smålom inom området. 

Västerbottens ornitologiska förening bedömer är att det rör sig om 5-8 par, varav 

4-7 par som direkt kommer att påverkas av vindkraftsparken. Kunskapen om 

smålomsstammen i Västerbotten är mycket begränsad. Ulf Skyllberg m.fl. 

inventerade samtliga sjöar och tjärnar i anslutning till området åren 1993-1998. 

Denna inventering finns inte med i underlaget för miljöprövningsdelegationens 

beslut. Beslutsunderlaget baseras på inventeringar utförda under åren 2010 och 

2011 som var två dåliga år för smålommen. Av de inventeringar som har gjorts har 

framkommit att häckning och häckningsförsök av smålom har observerats i 

varierande grad från år 1993 i Stor-Tryssjön, Kummelsmyran, Lammtjärnen, tjärnen 
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väster om Klapparsjön, Missenmyrtjärnen och Karptjärnen. Abborrtjärnen 

inventerades enbart åren 1997 och 1998. Smålommar sågs därvid under häcktid i 

sjön år 1997, men häckning kunde inte konstateras. Några heltäckande invente-

ringar har inte gjorts efter år 1998. 

 

I miljöprövningsdelegationens beslut hänvisas på flera ställen till en bedömning av 

Jan Pettersson att det räcker med en buffertzon på 250 meter kring smålommens 

häckningstjärnar men det ges i beslutet inga mer konkreta argument för varför man 

har frångått rekommendationen om en skyddszon på 1 km. Av hur Jan Pettersson 

har formulerat sina slutsatser framgår att han inte kan bedöma risken med att anta 

en skyddszon om 250 meter. Det betyder rimligtvis att det inte finns belägg för att 

anta den kortare zonen.  Informationen om hur smålommen påverkas av vindkraft-

verk i närområdet kring häckningsplatsen är motsägelsefull, och det behövs 

information från fler vindkraftsanläggningar, för fler smålomspar och under längre 

tid innan man kan göra säkra bedömningar. I det perspektivet är det rimligt att man 

tillämpar försiktighetsprincipen och respekterar en skyddszon på 1 km.  

 

Problematiken kring fåglar och vindkraft fokuseras ofta på kollisionsriskerna men 

man måste även hantera den problematik som är kopplad till att fåglarna tillfälligt 

eller mera långsiktigt kanske undviker närområdet kring ett vindkraftverk. Detta 

betyder att även om ett område med en radie på några 100-tals meter och upp till 

kanske 1 km inte förändras rent fysiskt kan en omfattande utbyggnad ändå resultera 

i avsevärda förluster av miljöer för t.ex. häckning och födosökning. För en del 

fågelarter har man kunnat dokumentera en viss tillvänjning på sikt, men resultaten 

är motsägelsefulla. Vad gäller långlivade arter, dit smålom såväl som havsörn och 

fiskgjuse måste räknas, kan man dessutom tänka sig att gamla fåglar stannar kvar 

inom närområdet kring ett nyanlagt vindkraftverk men att det inte blir någon åter-

etablering när de gamla fåglarna har dött. För att bättre förstå den här problematiken 

behövs alltså långsiktiga kontrollprogram. Vad gäller just smålommen som 

övervintrar i danska kustvatten har man emellertid kunnat visa på en bestående 

undvikande effekt under flera år, vad gäller havsbaserade vindkraftverk.  
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Även övriga naturvärden ska vägas in. Stoppkartan med angivna häckningsplatser 

för smålom, fiskgjuse och havsörn i kombination med myrarnas naturvärden (bl.a. 

med en unik stam kusthäckande ljungpipare och rik stam av skogshöns) säger det 

mesta. När man tittar på stoppkartan så är det svårt att förstå var de enskilda 

vindkraftverken ska få plats utan att påverka ytterst värdefull natur. Om man till 

detta lägger sträcket av fjällvråk så kan man fråga sig varför detta område föreslås.  

 

Om vindkraftparken tillåts bör Västerbottens ornitologiska förening konsulteras vid 

val av placering av verk samt vägbyggen. Tiden för byggstopp bör vara 1 mars–15 

augusti. Hänsyn ska tas till att havsörnen börjar häcka i början av mars och lägger 

ägg omkring den 20 mars och sena häckningar av smålom i augusti. 

Miljöprövningsdelegationens beslut innehåller ett större sammanhängande 

stoppområde. Området hyser ett havsörnsrevir, två fiskgjuserevir samt ett 

smålomsrevir. Havsörnen byter ofta boträd inom sitt revir. Man kan därför inte 

räkna ett avstånd från varje enskilt boträd utan man måsta ta hänsyn till reviret. 

Stoppområdena måste därför behållas om tillstånd ges.  

 

VindIn AB 

Villkor 3 

Villkorskonstruktionen innebär att tillsynsmyndigheten i ett första steg, enligt 

villkor 2, ska godkänna placeringen av vindkraftverken och att det därefter i ett 

andra steg enligt villkor 3, först vid grundläggningen, ska avgöras vilka områden 

som ska undantas från etablering av hänsyn till boplatser för havsörn. Med en sådan 

villkorskonstruktion kommer det inte att vara praktiskt eller ekonomiskt möjligt att 

uppföra vindkraftsanläggningen. För att det ska vara möjligt att realisera projektet 

måste verksamhetsutövaren kunna räkna med att anläggningen får uppföras i den 

omfattning och med den utformning som tillsynsmyndigheten godkänner innan 

uppförandet påbörjas. Med ett vindkraftsprojekt av aktuell storlek kommer inte 

heller grundläggningen att ske vid ett och samma tillfälle. Möjligt är att vindkrafts-

anläggningen kommer att byggas i flera etapper med viss tidsförskjutning. 

Begreppet ”tidpunkten för grundläggningen” blir därmed svårtolkat och skulle 

kunna innebära att förutsättningarna kan förändras under anläggningens byggskede. 
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Bolaget noterar även att villkor 3 i tillståndsbeslutet innehåller en felskrivning 

eftersom hänvisningen i första stycket uppenbarligen måste avse bilaga 1 till 

beslutet och inte bilaga 2.  

 

Fjällvråk och trana 

Västerbottens ornitologiska förenings synpunkter rör, såvitt avser fjällvråk och 

trana, flyttande fåglar som eventuellt kan komma att passera genom området. Det 

finns en relativt stor enighet inom internationell expertis att flyttande fåglar löper 

avsevärt mindre risk att påverkas negativt av en vindkraftsetablering än de fåglar 

som häckar inom eller nära verksamhetsområdet. Den helt centrala skyddsåtgärden 

som kan vidtas i detta avseende är att undvika lokaliseringar inom de huvudsakliga 

flyttningsstråken, vilket har skett i detta fall. Påverkan på flyttande fåglar bedöms 

vara så pass begränsad att den saknar betydelse för tillåtlighetsbedömningen. 

 

En bedömning utifrån de förutsättningar som Västerbottens ornitologiska förening 

anger och i övrigt konservativa antaganden om andelen s.k. farliga flygningar, dvs. 

flygningar närmare än 100 meter från ett vindkraftverk samt sannolikheten att en 

fågel inte skulle klara att väja undan för hindret, ger vid handen att endast enstaka 

individer skulle komma att kollidera med ett vindkraftverk under anläggningens 

hela livslängd. 

 

Enligt Västerbottens ornitologiska förenings uppfattning är transträcket mer 

förskjutet norrut och därmed i något mindre grad berört av den tillståndsgivna 

vindkraftsanläggningen. Genomförda studier i andra delar av landet visar att 

termikflygande sträckande tranor till övervägande del flyger på höjder som avsevärt 

överstiger vindkraftverkens totalhöjd. Risken för att en sträckande trana skulle 

skadas av ett vindkraftverk är därmed starkt reducerad. 

 

Smålom 

Genomförda studier av häckande smålom på andra platser visar att lommarna i stor 

utsträckning använder samma in- och utflygningsvägar till häckningstjärnarna från 
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år till år och att det finns dokumenterade exempel på lyckade häckningar inom en 

vindkraftspark. Jan Petterson, som själv har deltagit i dessa studier, anser därför att 

det saknas belägg för att anta att den tillståndsgivna verksamheten riskerar små-

lommens förekomst i området. I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms en skydds-

zon på 250 meter kring boplatserna ge ett bra skydd för smålommen i området. 

Arten bedöms påverkas marginellt. Jan Pettersson har bedömt att påverkan i värsta 

fall, med beaktande av kumulativa effekter kan uppgå till att ett smålomspar i var 

och en av de tre planerade vindkraftsparkerna i området väljer att byta häcknings-

plats. Bolaget anser att denna påverkan är acceptabel. Påverkan på smålom i 

området är alltså inte sådan att den riskerar att påverka den regionala populationen 

av smålom. Bolaget anser mot bakgrund härav att det saknas skäl för ett skydds-

avstånd om 1 km kring häckningsplatserna. Bolaget instämmer i miljöprövnings-

delegationens bedömning att goda förutsättningar att smålommarna stannar kvar i 

häckningsmiljön uppnås genom att ett skyddsavstånd om 250 meter tillämpas samt 

att hänsyn tas, i enlighet med bolagets åtagande, till in- och utflygningsvägar vid 

placering av verk. 

 

Bolaget erinrar om att det i villkor 8 föreskrivs att kontrollprogrammet särskilt ska 

redovisa hur påverkan på havsörnar och smålom följs upp. Bolaget ser positivt på 

att inom ramen för kontrollprogrammet beakta de kunskaper som finns inom 

Västerbottens ornitologiska förening. Vad gäller byggstopptider erinrar bolaget om 

att det föreskrivs i villkor 4 att bolaget i förväg ska lämna in en arbets- och tidsplan 

som bland annat redovisar försiktighetsåtgärder. 

 

Havsörn 

De rekommenderade generella skyddsavstånden är avsedda att tillämpas när det 

saknas platsspecifika kunskaper. Det framgår inte av vare sig det rättsfall som Stina 

Falck m.fl. hänvisar till eller av övrig praxis att ett generellt skyddsavstånd alltid 

ska tillämpas. I nu aktuellt fall är frågan om havsörnarnas rörelsemönster är väl 

utredd varför skyddsavstånden, i enlighet med praxis, bör anpassas till befintlig 

kunskap istället för de generella rekommenderade skyddsavstånden. Ornitologisk 

expertis har förordat att inga vindkraftverk placeras i det huvudsakliga födosöks-
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stråket, dvs. österut från havsörnsboet i en sektor 180 grader, något som säkerställs 

genom de stoppområden som föreskrivs i tillståndet. Skyddsavståndet om 1 km till 

havsörnsboet avser däremot övriga områden, huvudsakligen västerut, vilka inte 

utgör huvudsakliga födosöksområden och där risken för kollision därför är 

väsentligt lägre. Miljöprövningsdelegationens bedömning i denna del är alltså i 

enlighet med etablerad praxis. De skyddsåtgärder som kommer att vidtas i enlighet 

med föreskrivna villkor och bolagets åtaganden i övrigt är således tillräckliga. 

 

Våtmarker m.m. 

Vindkraftverk kommer inte att uppföras i våtmarker då dessa utgör stoppområden 

enligt bilaga 1 till miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut. Vad gäller 

anläggande av vägar m.m. har bolaget i en bilaga till kompletteringen den 4 oktober 

2012 preciserat de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika skada på 

våtmarker och annan värdefull naturmiljö. Bland annat kan nämnas att befintliga 

vägar så långt möjligt kommer att nyttjas, att förstärkning kommer att ske med stor 

hänsyn till vattendrag, att nya vägar i första hand anläggs på torr mark och att 

passager över våtmarker och fuktstråk så långt möjligt undviks. Dessa åtaganden 

omfattas av det allmänna villkoret, villkor 1, i tillståndsbeslutet. Genom de villkor 

som föreskrivs i tillståndet, bland annat vad gäller stoppområden, samt de övriga 

skyddsåtgärder som bolaget åtagit sig att vidta, säkerställs att påverkan på våt-

marker och fågelliv begränsas i skälig omfattning. Det saknas därför skäl att 

föreskriva ytterligare villkor härom. 

 

Hinderbelysning 

Kommunfullmäktige i Robertsfors kommun har tillstyrkt ansökan men har inte 

uppställt något krav på s.k. behovsstyrd hinderbelysning. Ett sådant krav har 

däremot uppställts av kommunfullmäktige i Umeå kommun i dess tillstyrkansbeslut. 

16 kap. 4 § miljöbalken medger emellertid inte någon möjlighet för kommunen att 

villkora sin tillstyrkan varför kommunens krav måste ses som ett yttrande med 

önskemål om att tillståndet förenas med vissa villkor. Ett krav på behovsstyrd 

hindersbelysning skulle i praktiken medföra att det inte går att upphandla vindkraft-

verken i konkurrens vilket påverkar de ekonomiska förutsättningarna att bedriva 
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vindbruk och även riskerar att medföra att det ur andra aspekter bästa alternativet 

inte kan väljas vid upphandlingen av vindkraftverk. Vidare kräver behovsstyrd 

hinderbelysning att en dispens från gällande regelverk lämnas av Transport-

styrelsen. Det är osäkert om en sådan dispens skulle komma att meddelas. Bolagets 

uppfattning är därför att ett sådant krav endast torde kunna uppställas i undantags-

fall då t.ex. anläggningen ligger nära större bebyggelse, vilket inte är fallet i målet. 

 

Buller, avstånd till bostadshus, transporter m.m. 

Bolaget har genom de redovisade bullerberäkningarna visat att det finns faktiska 

förutsättningar att innehålla bullervillkoret vilket är det relevanta kravet för att 

verksamheten ska anses tillåtlig i detta avseende. Beräkningarna tar inte hänsyn till 

t.ex. förhärskande vindriktning eller maskering av ljud till följd av naturliga ljud-

källor. Det finns alltså goda skäl att anta att de verkliga ljudnivåerna kommer att 

vara lägre än vad som framgår av bullerberäkningarna och att det därmed kommer 

att finnas en väsentlig marginal till föreskrivna maxvärden. Om ljudpåverkan ändå, 

mot förmodan, skulle visa sig ge upphov till högre bullernivåer så finns det en 

möjlighet att ställa ned effekten på enskilda vindkraftverk i den utsträckning som 

behövs för att tillräckligt nedbringa ljudnivåerna. 

 

Det föreskrivna villkoret anger även ramarna för hur kontrollen av villkorets efter-

levnad ska ske. Genom denna föreskrift säkerställs det att villkorsefterlevnaden 

kommer att kontrolleras inom ett år efter att vindkraftsanläggningen tagits i drift. 

Villkoret ger även tillsynsmyndigheten möjlighet att ålägga verksamhetsutövaren 

att utföra ytterligare kontroller vid behov. Om en verksamhetsutövare ändå 

överskrider ett villkor med ett begränsningsvärde så är det en absolut skyldighet att 

tillse att överskridandet upphör. Det saknas därför skäl att föreskriva om en 

handlingsplan för åtgärder som ska vidtas vid ett överskridande. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs vägnät och transporter utförligt. 

Arbeten under anläggningsfasen kommer företrädesvis att ske under dagtid och 

tidig kväll kl. 07-19. Transporterna kommer därför styras så att de främst sker under 

dessa tider. Planering och styrning av arbeten och transporter kommer att göras så 
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att störningarna så långt rimligt minimeras. Bolaget kommer även att hålla mark-

ägare och andra berörda informerade om planeringen av arbetenas genomförande. 

Markägarna i projektet kommer att uppmanas att bistå med att hålla arrendatorer, 

skogsentreprenörer och jaktutövare informerade så att störningarna begränsas. 

Störningarna för närboende av transporter bedöms därför bli begränsade och bolaget 

anser inte att det finns skäl att genom ett särskilt villkor föreskriva om 

skyddsåtgärder i detta avseende. 

 

Kraftgenereringen från vindkraftsparken kommer att samlas upp i ett internt 

kabelfierat parknät (36 kV) som i sin tur samlas i en uppsamlingsstation i områdets 

södra del och transformeras upp till 130 kV. Härifrån kommer kraften att överföras 

via ett av Umeå Energi uppfört nytt 130 kV-nät för vidare transport till det 

existerande ställverket i Sävar. Koncession enligt ellagen för uppförande av det nya 

nätet har beviljats av Energimarknadsinspektionen. Ställverket i Sävar har för 

närvarande en outnyttjad mottagningskapacitet om ca 200 MW vilket är dubbelt så 

mycket som vindkraftsparkens maximala effekt. Fullt utbyggd kommer vindkrafts-

parken att generera upp till ca 300 GWh förnybar el per år vilket kan jämföras med 

den samlade elkonsumtionen inom Umeå Energis nätområde som är ca 1 000 GWh. 

All genererad elenergi från vindkraftsparken bedöms därmed kunna konsumeras i 

närområdet, dvs. i Umeå med omnejd. Förutsättningarna för att få avsättning för 

den producerade förnybara energin är alltså synnerligen goda. 

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Villkor 3 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot bolagets föreslagna ändring av villkor 3. Vad 

gäller hänvisning till bilaga 2 i beslutet, överensstämmer denna emellertid med 

hänvisningen till bilagor i beslutet. Överklagningshänvisningen har fått nummer 1. 

 

Hindersbelysning 

System för behovsstyrd hinderbelysning erbjuds i dagsläget endast av en leverantör 

på marknaden, vilket omöjliggör upphandling av vindkraftverken i konkurrens. 

Detta kan innebära en betydande kostnad för verksamhetsutövaren. Den enda 
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leverantör som erbjuder behovsstyrd hinderbelysning kan exempelvis inte erbjuda 

ett fungerande avisningssystem. Länsstyrelsen delar bolagets uppfattning om att det 

får anses olämpligt att kommunen avgör vilken vindkraftleverantör som ska 

leverera vindkraftverken i projektet. 

 

Buller, avstånd till bostadshus, transporter m.m. 

En ljudnivå på 40 dB(A) utomhus vid bostäder får inte överskridas. Bolaget är 

skyldigt att hålla sig under denna nivå och verksamheten måste anpassas till denna 

nivå. Om det efter ljudmätningar visar sig att bolaget inte klarar att hålla sig under 

ljudnivån får verksamheten inte bedrivas i den form tillståndet medger. 

 

Transporter till området kommer att fördelas från olika väderstreck beroende på 

verkens placeringar och godkända vägdragningar, varför spridning av totala antalet 

transporter kommer att fördelas på olika vägsträckor. Länsstyrelsen ser därför inte 

någon anledning att reglera transporter särskilt. 

 

Fågelliv 

Länsstyrelsen vidhåller att redovisade inventeringar och studier utgjorde tillräckligt 

underlag inför beslut. 

 

DOMSKÄL 

Allmänt om prövningen av vindkraftverk 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera domar som gällt vindkraftsetableringar 

konstaterat att vindkraft som en förnyelsebar energiform syftar mot miljöbalkens 

mål i 1 kap. 1 § om hållbar utveckling. Sveriges riksdag har uppställt planeringsmål 

för vindkraft, men samtidigt måste de nya etableringarna uppfylla miljöbalkens krav 

som bl.a. omfattar hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken samt 

lokaliseringsbestämmelsen i 2 kap. 6 § miljöbalken.  

 

Vid tillståndsprövning har verksamhetsutövaren enligt 2 kap. 1 § miljöbalken att 

visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas. 

Enligt 2 kap. 6 § ska för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
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vattenområde det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 

kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Kraven gäller enligt 2 kap. 7 § miljöbalken i den 

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska 

särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört 

med kostnaderna för sådana åtgärder.  

 

Lokaliseringens lämplighet med hänsyn till påverkan på fåglar m.m. 

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att artskyddsförordningen är att se som en 

precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna när det gäller 

skydd av arter. Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken, där fråga om påverkan på 

skyddade arter aktualiseras, måste ställning tas till om det finns en beaktansvärd 

risk för att skada fridlysta arter på sätt som anges i artskyddsförordningen och, om 

så är fallet, en prövning göras av om det är möjligt att förskriva särskilda skydds-

åtgärder så att inte skada uppstår. För detta ändamål måste det finnas underlag som 

medger en tillräckligt säker bedömning av risken för påverkan på fridlysta arter (se 

bl.a. MÖD 2013:13 och Mark- och miljööverdomstolens domar den 4 juli 2012 i 

mål nr M 8344-11, den 23 augusti 2013 i mål nr M 10072-12 samt den 22 december 

2014 i mål nr M 2920-14).  

 

I 4 § första stycket artskyddsförordningen (2007:845) anges att i fråga om vilda 

fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till förordningen 

har markerats med N eller n är det förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur (p. 

1), avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder (p. 2), avsiktligt förstöra eller samla in ägg i 

naturen (p. 3) och skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 

viloplatser (p. 4).  
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Den fjärde punkten, som har sin grund i artikel 12(1)(d) i Rådets direktiv 92/43 

EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 

(art- och habitatdirektivet), syftar till att skydda den ekologiska funktionen hos 

fortplantningsområden och viloplatser (se EU-kommissionens dokument 

”Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet 

med rådets direktiv 92/43 EEG om bevarande av livsmiljöer”, slutlig version, 

februari 2007, s. 40).  

 

Det aktuella området är en viktig fågellokal. Flera vilda fåglar, bl.a. sådana arter 

som finns upptagna i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 

(fågeldirektivet) och på den svenska röda listan, använder området för fortplantning. 

Genom området löper också flyttstråk för trana, som finns upptagen i bilaga 1 till 

fågeldirektivet, och fjällvråk, som finns på den svenska röda listan. 

 

Risken för att de flyttande fåglarna trana och fjällvråk kolliderar med verken 

bedöms, med ledning av tillgängligt material, som relativt begränsad. Med hänsyn 

till vad som framkommit av utredningarna om fiskgjusens och havsörnens rörelse-

mönster i området bör stoppområdet kring det större våtmarkskomplexet utökas i 

norr och söder. Risken för att havsörn och fiskgjuse kolliderar med verken bedöms 

därmed som relativt begränsad. Det är vidare motiverat med ett stoppområde om 

500 meter runt smålommens häckningsplatser med hänsyn till vad som framkommit 

av utredningarna och med beaktande av de bedömningar som Jan Petterson har 

gjort. Genom att, på det sätt bolaget har åtagit sig, vid placeringen av verken beakta 

att även smålommen har fri flygväg mot havet bedöms risken för kollisioner vara 

begränsad. Genom upprätthållande av dessa stoppområden runt häckningsplatser 

och födosöksområden föreligger, enligt mark- och miljödomstolens bedömning, en 

hög sannolikhet för att fortplantningsområdena behåller sin ekologiska funktion och 

att fåglarna inte störs.  

 

Smålom och havsörn är, enligt vad som framkommit av tillgängligt material, 

emellertid särskilt störningskänsliga under häckningstiden. Det bör mot den 
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bakgrunden i den arbets- och tidsplan som bolaget ska lämna in till tillsyns-

myndigheten särskilt framgå vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid arbeten 

nära häckningsplatser för fåglar. Tillsynsmyndigheten bör vidare bemyndigas att 

föreskriva de eventuella ytterligare villkor som kan behövas avseende byggnads- 

och anläggningarbetena.  

 

Mark- och miljödomstolen bedömer i och med det att uppförande och drift av 

anläggningen inte står i strid med 4 § första stycket artskyddsförordningen. 

Utredningen, som får anses ge ett tillräckligt säkert underlag för bedömningen, ger 

därmed sammanfattningsvis vid handen att det inte med hänsyn till fågelintresset 

finns något hinder mot den valda lokaliseringen. Mark- och miljödomstolen delar 

miljöprövningsdelegationens bedömning att påverkan på våtmarkerna i området är 

acceptabel. Domstolen delar även miljöprövningsdelegationens bedömning att 

lokaliseringen även i övrigt är lämplig.  

 

Överklagandena av Stina Falck m.fl. och Västerbottens ornitologiska förening ska 

därför delvis bifallas genom ändring av villkor 3 på så sätt att stoppområdena 

utökas i enlighet med vad som framgår av bilaga 1 till denna dom och genom 

ändring av villkor 4 med delegation till tillsynsmyndigheten i enlighet med det som 

anförts. I övrigt ska överklagandena avslås i denna del. 

 

Kontrollprogram 

Mark- och miljödomstolen finner att kontrollprogrammen, så som Västerbottens 

ornitologiska förening har begärt, ska omfatta även påverkan på fjällvråken. Villkor 

8 ska därmed ändras i enlighet härmed. Västerbottens ornitologiska förenings 

överklagande i den delen ska därför bifallas. 

 

Villkor 3 

Mark- och miljödomstolen bedömer, med hänsyn till att bolaget åtagit sig att 

samråda med länsstyrelsen om nya rovfågelbon påträffas under bl.a. anläggnings-

arbeten, att villkoret kan ändras i enlighet med vad bolaget har yrkat. Bolagets 

överklagande ska därför bifallas. 
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Vad gäller det som anförts om felaktig hänvisning till bilagan med stoppområden i 

miljöprövningsdelegationens beslut noterar mark- och miljödomstolen att bilagan 

felaktigt är benämnd bilaga 1, men att den utgör bilaga 2 till dokumentet (se sid. 58 

i miljöprövningsdelegationens beslut). Det saknas därför anledning att göra någon 

ändring av beslutet i den delen.  

 

Buller, avstånd till bostadshus, transporter m.m. 

I praxis har föreskrivits som ett begränsningsvärde för vindkraftverksamheter att 

värdet av buller vid en bostadsfastighet inte får överstiga 40 dB(A) (se bl.a. Mark- 

och miljööverdomstolens dom den 27 april 2012 i mål nr M 8512-11). Inne-

hållandet av detta värde har bedömts vara godtagbart för att förhindra att olägen-

heter för människors hälsa och miljön uppkommer. Mark- och miljödomstolen 

bedömer att bolagets beräkningar beträffande bullernivåerna kan godtas. Det saknas 

därmed skäl att upphäva tillståndet av den anledningen.  

 

Vid planerad etablering av vindkraftverk är det ofta svårt att på förhand slå fast 

vilken typ av verk som slutligen kommer att användas och den pågående teknik-

utvecklingen kan leda till att man genom att utnyttja ny teknik kan uppnå större 

nytta med mindre påverkan på omgivningen än vad som förutsågs när exemplen 

togs fram. Det är istället ytterst bullervillkoret som ska säkerställa att olägenheter 

för människors hälsa och miljön inte uppkommer på grund av buller. Ur buller-

synpunkt är det mot den bakgrunden inte motiverat med ett preciserat krav på visst 

avstånd utan det är tillräckligt att placeringen av vindkraftverken regleras genom ett 

villkor om maximalt tillåtet buller vid bostäder (se MÖD 2014:34). Något villkor 

om längsta avstånd till bostadshus ska därmed inte föreskrivas. Det saknas vidare 

skäl att föreskriva ytterligare villkor om en handlingsplan på det sätt som yrkats av 

Stina Falck m.fl. Överklagandena i dessa delar ska därför avslås.  

 

Mark- och miljödomstolen bedömer, med hänsyn till omfattningen av transporterna 

och dessas spridning till olika vägar, att det inte finns skäl att föreskriva särskilda 

villkor avseende transporter. Den problematik avseende överföring som Stina Falck 
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m.fl. pekat på utgör inte skäl att upphäva tillståndet. Överklagandena i dessa delar 

ska därmed avslås.  

 

Hindersbelysning 

Mark- och miljööverdomstolen bedömde i dom den 27 augusti 2014 i mål nr 

M 9473-13 att vindkraftverk om 198 meter skulle förses med ett system som 

innebar att hindersbelysningen bara tänds när ett flygplan eller en helikopter närmar 

sig vindkraftverken. I underrättens dom har antecknats att den beräknade kostnaden 

för denna funktion uppgick till 10 miljoner kronor för åtta verk. Av domen framgår 

inte hur många personer som berördes av hindersbelysningen från vindkraftsparken.   

 

I detta fall är det fråga om mellan 40 och 45 verk med en maximal höjd om 200 

meter. Bolaget har framhållit att kostnaden för radarstyrd hindersbelysning skulle 

bli betydande. Då nyttan av behovsstyrd hindersbelysning i detta fall skulle bli 

begränsad i förhållande till den kostnad som den får antas medföra bedömer mark- 

och miljödomstolen vid en avvägning enligt 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken att 

hindersbelysning inte ska krävas i detta fall. Överklagandena i denna del ska 

därmed avslås. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV427) 

Överklagande senast den 2 april 2015.  

 

 

Ida Ståhle   Henrik Bergström 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Ida Ståhle och tekniska rådet 

Henrik Bergström samt de särskilda ledamöterna Kjell Grip och Thomas Hedlund.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.
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Datum 
2018-02-08 
 

Delgivningskvitto  

 

 

 

 
Ärendebeteckning 
551-6022-2017 
Anläggningsnummer 

2409-501-02 
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Miljöprövningsdelegationen Tel vx. 010-225 40 00  Besöksadress: Storgatan 71B  

901 86  UMEÅ  Fax: 010-225 41 10  E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se.

  

 

VindIn AB  

Box 205 

101 24 Stockholm 

 

   
 

Förlängd igångsättningstid avseende tillstånd enligt miljöbal-

ken för att uppföra och driva vindkraftsanläggning vid Ivars-

boda-Gryssjön i Robertsfors och Umeå kommuner 
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 40.90 B 

(2 bilagor) 

Beslut 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västerbotten lämnar med 

stöd av 24 kap. 2 § miljöbalken VindIn AB med organisationsnummer    

556713-5172, i det följande bolaget, förlängd igångsättningstid till den 13 

april 2025 för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft inom till-

styrkt område Ivarsboda - Gryssjön i Umeå och Robertsfors kommuner i en-

lighet med tidigare meddelat tillstånd med ärendebeteckning nr 551-1182-

2012.  

 

Miljöprövningsdelegationen kompletterar beslutet med två ytterligare vill-

kor med stöd av 24 kap. 2 § andra stycket och 24 kap. 5 § första stycket 12 

miljöbalken. 

16. Vindkraftverken ska placeras inom en radie av max 50 meter från re-

spektive turbinposition angivna i bilaga 1.  

 

17. Vindkraftverken ska stängas av när medelvindhastigheten under 10 

min är lägre än 5 m/s vid verkens nav. Detta gäller från en timme 

före solnedgången till en timme efter soluppgången under perioden 

fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30 september. 

 

I övrigt gäller villkor 1 – 15 i Miljöprövningsdelegationens beslut den 10 april 

2014, ärrendebeteckning 551-1182-2012. 

 

Miljöprövningsdelegationen ändrar, med stöd av 24 kap. 2 § andra stycket 

och 24 kap. 5 § första stycket 12 miljöbalken, storleken på den ekonomiska 

säkerheten till 700 000 kr per vindkraftverk. Säkerheten avser kostnaderna 

för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder 

som verksamheten kan föranleda. Säkerheten ska ställas i sin helhet och 

godkännas av tillståndsmyndigheten innan anläggningsarbeten för respek-

tive verk påbörjas. Säkerheten ska justeras vart femte år efter konsument-

prisindex där 2018 utgör bas. 
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Delgivning av beslut 

Detta beslut delges genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i 

ortstidningarna Norran, Västerbottens-Kuriren, Folkbladet och Västerbotten 

Mellanbygd vecka 7. Beslutet delges endast på detta sätt.  

Skäl för beslutet 

Igångsättningstid  

Miljöprövningsdelegationen har inledningsvis att pröva om bolaget har visat 

giltiga skäl för sitt dröjsmål med att ta tillståndet i anspråk. Genom de be-

sked bolaget erhållit från områdeskoncessionshavaren om att nätanslut-

ningen av Ivarsboda-Gryssjön kommer att kräva omfattande ombyggnat-

ioner för att möjliggöra ökad inmatningsvolym på regionnätet och stamnä-

tet, är det inte praktiskt möjligt att genomföra byggnads- och anläggningsar-

betena för vindkraftsanläggningen inom den tid som föreskrivits i tillstån-

det. Förseningen beror på omständigheter vilka bolaget inte kunnat förutse 

och heller inte har något inflytande över. 

 

Bolaget har angett skäl till dröjsmålet som Miljöprövningsdelegationen an-

ser vara likvärdiga med de skäl som brukar godtas i praxis som giltiga för 

dröjsmålet. Förlängd igångsättningstid i enlighet med bolagets yrkande, 

d.v.s. med ytterligare fem år, bör därför medges. 

 

I enlighet med vad som anförts ovan ska ansökan således bifallas och igång-

sättningstiden, och även den tid inom vilken arbetena ska vara utförda, för-

längas med 5 år, d.v.s. till och med 13 april 2025. 

Villkor 

Slutlig placering av vindkraftverken 

Länsstyrelsen har som tillsynsmyndighet godkänt den slutliga placeringen 

av vindkraftverken och det är därför lämpligt att vindkraftsverkens exakta 

positioner, vilka finns angivna i bilaga 1, regleras i ett villkor. För att bola-

get ska kunna anpassa fundamenten mot de geotekniska och hydrologiska 

förutsättningarna vid anläggningstillfället ska även den beslutade flyttmå-

nen, en radie av max 50 meter från respektive turbinposition, framgå av vill-

koret. Enligt länsstyrelsens beslut får inget verk flyttas så att det hamnar i ett 

stoppområde. 

Artskydd 

Naturvårdsverket har gjort gällande att det kan finnas anledning att öka 

skyddsavståndet i förhållande till smålom, fiskgjuse och havsörn utifrån 

Vindvals syntesrapport om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss 

Miljöprövningsdelegationen har tagit del av rapporten och anser i likhet 

med bolaget att befintliga skyddsavstånd är tillräckliga. 



 
Länsstyrelsen 

Västerbotten 

  

  

  
Datum 
2018-02-08 

 

 
Ärendebeteckning 
551-6022-2017 

 

 

 

3 

 

 

 

Inom projektområdet och dess närhet har inventeringar visat förekomst av 

sex arter fladdermöss varav en, fransfladdermusen är rödlistad. Tre av ar-

terna, nordisk fladdermus, gråskimlig fladdermus och trollfladdermus är  

högriskarter. Två av arterna gråskimlig fladdermus och trollfladdermus är 

migrerande arter. De genomförda inventeringarna innehåller inte fullständig 

information om yngelkolonier eller övervintringslokaler i utbredningsområ-

det eller viktiga miljöer under vår och höst. Med hänsyn till omfattningen av 

den aktuella vindkraftsparken och förekomsten av fladdermöss anser Miljö-

prövningsdelegationen att fladdermuspopulationen i det aktuella området är 

stor nog för att föreskriva ett villkor om försiktighetsmått och skyddsåtgär-

der då alla fladdermöss i Sverige är skyddade av 4 § artskyddsförordningen 

och av en europeisk konvention, EUROBATS. Miljöprövningsdelegationen 

finner inte att produktionsbortfallet som villkoret orsakar är oskäligt i för-

hållande till nyttan. Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 au-

gusti 2014 i mål nr M 9473-13 går det att ställa krav på avstängning av 

vindkraftverk i enlighet med villkor 17.  

 

Bolaget kan på frivillig väg göra en uppföljande fladdermusinventering 

inom och i närområdet av Ivarsboda-Gryssjöns planerade vindkraftspark. 

Visar en sådan inventering att behovet av avstängning av vindkraftverken är 

mindre än vad villkoret föreskriver kan bolaget ansöka om en ändring av 

villkoret. Det är först då som det är möjligt att bedöma om villkoret är 

strängare än nödvändigt. 

Ekonomisk säkerhet  

Bolagets egna beräkningar visar en avvecklingskostnad per vindkraftverk 

om 498 000 kronor. Miljöprövningsdelegationen anser inte att detta är en 

tillräcklig ekonomisk säkerhet. En beräkning av framtida avvecklingskost-

nader omfattar alltid ett stort antal osäkerheter, bl.a. avseende utförande och 

arbetskostnader. Utifrån en jämförelse med andra nyligen prövade parker 

med liknande verksamheter gör miljöprövningsdelegationen bedömningen 

att den ekonomiska säkerheten istället ska bestämmas till 700 000 kronor 

per verk. Det behöver dessutom ske en indexuppräkning av säkerhetens be-

lopp. Om beloppet skulle visa sig vara för lågt kan säkerheten komma att 

omprövas.  

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund  

Ansökan föranleds av att Umeå Energi Elnät AB ("UEEN") (556086-8225) 

som äger ledningsnätet där Ivarsboda-Gryssjön planeras och har områdes-

koncession i Umeå kommun i juni 2017 meddelade att Vattenfall Eldistri-

bution AB:s ("Vattenfall") på grund av förbiseende ännu inte har ansökt hos 

Svenska kraftnäts ("SvK") om ökad inmatningsvolym i Stornorrfors. UEEN 

var av uppfattningen att Vattenfall hade gjort detta redan i början av 2016 
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och att genomförandet av dessa arbeten redan hade påbörjats. Vad bolaget 

känner till har Vattenfall ännu inte gjort någon sådan ansökan hos SvK. In-

nan inmatningsvolymen har utökats kan bolaget inte ingå nätanslutningsav-

tal med UEEN och reservera kapacitet i elnätet eftersom UEEN inte kan 

vara säkra på att den i framtiden producerade elen från vindkraftsparken kan 

matas ut på regionnätet och stamnätet. Utan avtal om nätanslutning kan bo-

laget inte heller gå vidare med detaljprojektering eftersom bland annat valet 

av turbintyp, slutlig utformning av transformatorstationen och det interna e 

nätet noggrant måste anpassas efter den kapacitet som UEEN slutligen kan 

erbjuda bolaget.  

 

UEEN har idag en fördelningsstation väster om projektet till vilken vind-

kraftsparken ska anslutas. För att kunna koppla samman projektet med för-

delningsstationen har UEEN ansökt om och erhållit nätkoncession för linje 

för en 145 kV kombinerad luftledning och markkabel från projektets plane-

rade fördelningsstation nordost om Ivarsboda till UEEN:s fördelningsstation 

väster om Sävar. Enligt villkor 1.4 i beslutet om koncession ska UEEN i 

syfte att minimera störningen på rennäringen samråda med Rans sameby in-

för byggnationen av ledningen. Bolaget har av detta skäl ingått ett samar-

betsavtal med samebyn i syfte att kunna genomföra projektet med minsta 

möjliga inverkan på samebyns renskötsel. Rans sameby är av uppfattningen 

att ledningsåtgärderna och andra arbeten ska utföras under vinterhalvåret, 

vilket är ett önskemål som bolaget avser tillmötesgå. Således, och med nu-

varande villkor i miljötillståndet, har bolaget endast vinterhalvåret 

2018/2019 och 2019/2020 att genomföra nödvändiga arbeten. UEEN:s för-

delningsstation är ansluten till Vattenfalls regionnät i Stornorrfors som i sin 

tur är anslutet till SvK:s stamnät i Stomorrfors. För att möjliggöra anslut-

ning av vindkraftsparken krävs, förutom byggnation av anslutningsled-

ningen, också ökad inmatningsvolym i regionnätet. 

 

Bolaget uppskattar att Vattenfalls misstag tillsammans med det faktum att 

byggnation endast kan utföras under vinterhalvåret omöjliggör att vindkraft-

sparken kan vara driftsatt i april 2020. Bolaget uppskattar återstående tid 

fördetaljprojektering till 6 månader och byggnationstiden till 24 månader, 

d.v.s. sammantaget 30 månader. Byggnation ska som tidigare nämnts utfö-

ras under vinterhalvåret. Innan dessa åtgärder kan påbörjas måste bolaget 

ingå avtal om nätanslutning med UEEN. Mot bakgrund av att Vattenfall 

ännu inte har ansökt om utökad inmatningsvolym hos SvK uppskattar bola-

get att det kommer dröja 6-12 månader innan nätanslutningsavtal kan ingås 

med UEEN. Slutsatsen blir att nuvarande miljötillstånd inte ger tillräckligt 

med tid för att verksamheten ska kunna vara igång 13 april 2020. 

Gällande tillstånd 

Miljöprövningsdelegationen har genom beslut av den 10 oktober 2014 läm-

nat bolaget tillstånd enligt miljöbalken föruppförande och drift av gruppstat-

ion med fyrtio (40) vindkraftverk eller det högre antal verk som bolaget i 
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samråd med tillsynsmyndigheten kan placera inom det tillåtna verksamhets-

området, dock högst fyrtiofem (45) vindkraftverk vid Ivarsboda-Gryssjön i 

Umeå och Robertsfors kommuner. Beslutet överklagades till Mark- och mil-

jödomstolen som ändrade Miljöprövningsdelegationens beslut på så sätt att 

villkor 3, 4 och 8 fick en annan lydelse samt att de överlät åt tillsynsmyndig-

heten att vid behov besluta om villkor avseende byggnads- och anläggnings-

arbetena. Beslutet vann laga kraft den 13 april 2015. Enligt villkoren ska 

verksamheten ha satts igång, dvs. vindkraftsparken ska vara driftsatt, senast 

fem år efter det att tillståndet vann laga kraft. 

Ärendets handläggning 

Ansökan lämnades in till miljöprövningsdelegationen den 16 juni 2017. Ef-

ter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningarna och remitterades 

till Naturvårdsverket, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och hälso-

skyddsnämnden i Robertsfors och Umeå kommun. Yttranden har kommit in 

från Naturvårdsverket. Bolaget har fått möjlighet att bemöta yttrandet.  

Ansökan med yrkanden  

Yrkanden  

Bolaget har i ansökan yrkat på: 

I första hand, att Miljöprövningsdelegationen ska förlänga villkoret om när 

verksamheten ska satts igång med fem (5) år, d.v.s. till och med den 13 april 

2025. 

 

I andra hand yrkar bolaget att miljöprövningsdelegationen ska förlänga vill-

koret om när verksamheten ska ha satts igång med tre (3) år, d.v.s. till och 

med den 13 april 2023. 

 

Härutöver yrkar bolaget att det tidigare tillståndsbeslutet i övrigt ska gälla 

med oförändrade villkor.  

Yttranden 

Länsstyrelsen  

Miljöprövningsdelegationen har berett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig 

över ansökningshandlingarna. Länsstyrelsen har avstått från att yttra sig. 

Miljö- och bygg/hälsoskyddsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden i Robertsfors kommun har avstått från att yttra 

sig. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun har tillstyrkt bolagets an-

sökan.  

Naturvårdsverket  

Naturvårdsverket påtalar att de skyddsavstånd som i det aktuella tillståndet 

har föreskrivits som villkor med hänsyn till förekomst av fåglar är kortare 

än de skyddsavstånd som rekommenderas i Vindvals syntesrapport angå-

ende vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss (rapport 6740, maj 

2017). 

 

Enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken får tillståndsmyndigheten, i 

samband med en förlängning av igångsättningstiden, föreskriva nya eller 

strängare villkor efter vad som är skäligt. I den utsträckning som är möjlig 

inom ramen för den redan fastställda tillåtligheten anser Naturvårdsverket 

att det, om igångsättningstiden förlängs, kan finnas skäl att överväga om 

skyddsavstånden för smålom, fiskgjuse och havsörn bör anpassas till de av-

stånd som rekommenderas i Vindvals syntesrapport. Mot bakgrund av detta 

kan bolaget även behöva uppdatera underlaget angående förekomst av dessa 

tre arter och om nya boplatser har tillkommit. 

Bolagets bemötande av yttranden 

Bolaget har beretts tillfälle att bemöta inkomna yttranden och har bland an-

nat framfört följande.  

 

Bolaget noterar att Naturvårdsverket anser att underlaget angående före-

komsten av smålom, fiskgjuse och havsörn kan behöva uppdateras till följd 

av ansökan om förlängd igångsättningstid av vindkraftsparken. Bolaget erin-

rar om att frågan tillståndsmyndigheten nu har att avgöra i enlighet med 24 

kap. 2 § andra stycket miljöbalken är om bolaget haft giltigt skäl för dröjs-

målet.  

 

Någon förnyad prövning av tillåtligheten av verksamheten ska inte göras. 

Dessa frågor har redan prövats genom Miljöprövningsdelegationens beslut 

den 10 april 2014 (ärendebeteckning 551-1182-2012) och mark och miljö-

domstolen i Umeås dom den 12 mars 2015 i Mål nr M 1132-14. Den slutliga 

layouten för vindkraftsparken har också godkänts av Länsstyrelsen som till-

synsmyndighet genom beslut den 22 mars 2016 (ärendebeteckning 555-

9655-2015). Det har i dessa avgöranden konstaterats att utredningen angå-

ende förekomsten av fåglar är tillräcklig. 

 

Vidare noteras att Naturvårdsverket anser att det bör övervägas om skydds-

avstånden för smålom, fiskgjuse och havsörn ska anpassas efter Vindvals 

senaste syntesrapport angående vindkraftens påverkan på fåglar och fladder-

möss (rapport 6740, maj 2017). Rapporten är en uppdatering Vindvals rap-

port 6467, som låg till grund för bedömningen av skyddsavstånden i till-
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ståndsprövningen av vindkraftsparken. Bolaget noterar att den senaste rap-

porten från Vindval inte innehåller ändringar beträffande avstånden för 

smålom, fiskgjuse och havsörn och anser därför att det saknas skäl att göra 

några nya överväganden. 

 

Att skyddsavstånden i tillståndet för vindkraftsparken Ivarboda/Gryssjön är 

kortare än vad som rekommenderas i Vindvals rapport är i sig inte anmärk-

ningsvärt eftersom aktuell forskning visar att önskad skyddseffekt kan upp-

nås med kortare skyddsavstånd, beroende på omständigheterna i det en-

skilda fallet. I tillståndsprövningen och utformningen av layouten för den 

aktuella vindkraftsparken har stor hänsyn tagits till bland annat häcknings-

platser och flygvägar för smålom, fiskgjuse och havsörn i området. De an-

givna skyddsavstånden i tillståndet är alltså väl avvägda och det har inte 

framkommit några konkreta omständigheter som motiverar att frågan ska ut-

redas på nytt. 

 

Bolaget erinrar också om att försiktighetsåtgärder nära häckningsplatser 

kommer att redovisas i arbets- och tidsplanen för parken. Vidare följer att en 

uppföljning av vindkraftsparkens påverkan på havsörn, smålom, fladder-

möss och fjällvråk ska göras i egenkontrollprogrammet. Bolaget har också 

genom ansökan om miljötillstånd åtagit sig att bland annat samråda med 

Länsstyrelsen om bon av stora rovfåglar skulle påträffas.  

Gällande bestämmelser 

Enligt 24 kap. 2 § miljöbalken förfaller tillståndet bland annat om tillstånds-

havaren inte iakttar den bestämmelse som har meddelats i fråga om den tid 

inom vilken verksamheten ska ha satts igång.  

 

Om tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att 

synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, kan tillstånds-

myndigheten förlänga tiden med högst tio år. Tillståndsmyndigheten får fö-

reskriva nya eller strängare villkor efter vad som är skäligt. Ansökan om 

förlängning skall göras innan den föreskrivna tiden har gått ut. 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 

se bilaga. Skrivelsen ska ha kommit in till miljöprövningsdelegationen sen-

ast den 15 mars 2018. 

 

 

Detta beslut har fattats av Maria Törnblom, ordförande och Ylva Ågren, 

miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Leena Sædén, miljöhandläggare. 
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Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 

ingen namnunderskrift. 

 

Bilaga 

Hur man överklagar 

E-postkopia till 

Naturvårdsverket – registrator@naturvardsverket.se + kungörelse 

Havs- och vattenmyndigheten – havochvatten@havochvatten.se+kungörelse 

Robertsfors kommun, miljönämnden, kommun@robertsfors.se 

Umeå kommun, miljönämnden, mhn@umea.se 

 

Kopia till 

Robertsfors kommun kanslienheten + kungörelse 

Umeå kommun stadsledningskontoret + kungörelse 

Miljöenheten, YÅ 

 

  

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
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Bilaga 1 

 

 

Koordinater på slutliga placeringar av vindkraftverk 

Tabell 1 Koordinater på slutliga placeringar av vindkraftverk 

Nr N E 

Säv 01 7095305 777098 

Säv 02 7095620 776645 

Säv 03 7096186 776027,3 

Säv 04 7096614 776725 

Säv 05 7096674 777625 

Säv 06 7096800 776157 

Säv 07 7097075 778576 

Säv 08 7097141 777200,9 

Säv 09 7097178 779563 

Säv 10 7097475 779076 

Säv 11 7097526 778058,1 

Säv 12 7097675 776016,2 

Säv 13 7098064 777550 

Säv 14 7098201 778141,1 

Säv 15 7098284 776668,1 

Säv 16 7098538 776058 

Säv 17 7098623 777337 

Säv 18 7098982 776769,2 

Säv 19 7099211 776110 

Säv 20 7099223 777946 

Säv 21 7099803 776649 

Säv 22 7099895 777456 

Säv 23 7099937 778122 

Säv 24 7100006 778733 

Säv 25 7100475 777299 

Säv 26 7100535 778319 

Säv 27 7101033 778949 

Säv 28 7101198 777765 

Säv 29 7101412 778522 

Säv 30 7102285 777674  

Säv 31 7095435 776940 
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Bilaga 2 

Hur man överklagar till mark- och miljödomstolen 

Om ni är missnöjd med miljöprövningsdelegationens beslut kan ni över-

klaga det hos mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas el-

ler skickas till länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt. 

 

Var tydlig med 

1. Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör ni enklast  

genom att ange ärendebeteckningen (exempelvis 551-1234-2015). 

2. Redogör för varför ni menar att miljöprövningsdelegationens beslut 

är fel och hur ni anser att beslutet ska ändras. 

3. Ange namn, adress och telefonnummer. 

 

Om ni anlitar ombud bör en fullmakt sändas med. 

 

Om ni har dokument som ni anser stöder er ståndpunkt så bör ni bifoga dem. 

 

Skicka överklagandet 

• med e-post till adressen:  

Vasterbotten@lansstyrelsen.se 

eller 

• med brev till adressen: 

Miljöprövningsdelegationen 

Länsstyrelsen Västerbotten  

901 86  Umeå 

 

Miljöprövningsdelegationen måste ha fått överklagandet senast den 15 

mars 2018, annars kan överklagandet inte tas upp. 

 

mailto:Vasterbotten@lansstyrelsen.se


Beslut
 

1(3)
Datum Ärendebeteckning

2019-11-29
 

555-9491-2019
 Arkivbeteckning
2409-501-02

Sävar Vindkraft AB
c/o Fortum Sverige AB
Katarina Erelöf
Katarina.Erelof@fortum.com

 

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se
901 86  UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn 010-2254412 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Beslut om att godkänna justeringar i layout för 
vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön, 
Robertsfors kommun
(1 bilaga)

Beslut
Länsstyrelsen godkänner de inlämnade justeringarna av layout enligt 
inskickat underlag i ärendet. Justeringarna är följande:

- Vindkraftverk nummer 18 stryks och parken består därmed av totalt 
29 vindkraftverk. 

- Utformning av samtliga kranplaner är uppdaterad utifrån 
turbinleverantörens specifika design vilket inkluderar vändplats. 

- En upplagsyta på 12 000 m2 placerad vid vindkraftverk nr 4 
tillkommer efter krav från turbinleverantör. 

- Ställverksytan är uppdaterad med ny layout.
- Etableringsytan är minskad från 3700 till 1250 m2 och är flyttad till 

parkens infart. 

Motivering
Länsstyrelsen har granskat underlaget och bedömer att förändring och 
tillägg kranplaner, lagrings- och upplagsytor är skäliga. Antalet verk 
minskar från 30 st till 29 st vilket totalt sett minskar miljöpåverkan. Det 
minskade antalet verk är en anpassning utifrån den specifika turbinen som 
har upphandlats för detta projekt.

Beskrivning av ärendet
I beslut från den 22 mars 2016 (dnr: 555-9655-2015) har länsstyrelsen 
meddelat att den inlämnade layouten godkänns och att verksplacering kan 
justeras inom en 50 meters radie från angiven koordinat. Om ytterligare 
justering av till exempel vägar, verksplaceringar kommer att ske ska 
anmälan om detta skickas in till länsstyrelsen. 

En anmälan om justeringar av layout inkom till länsstyrelsen den 31 oktober 
2019. 



Beslut
Datum Ärendebeteckning

Länsstyrelsen
Västerbotten

 2019-11-29
 

555-9491-2019
 

2

Lagstiftning
Miljöprövningsdelegationen har med stöd av 22 kap miljöbalken (1998:808) 
25§ delegerat åt tillsynsmyndigheten att:

- Godkänna placeringar av vindkraftverken, väg- och 
ledningsdragningar, placering av uppläggnings- och 
uppställningsytor samt transformatorstationer enligt villkor 2 och 3.

Information

Mark och miljödomstolen har överlåtit med stöd av 22 kap. 25 § tredje 
stycket i miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om 
villkor avseende byggnads- och anläggningsarbetena.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande enhetschef Joacim Jacobsson med 
miljöhandläggare Karin Björnehall som föredragande.

Detta beslut är godkänt i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför 
ingen namnunderskrift.

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


Bilaga 1
 

3(3)
Datum Ärendebeteckning

2019-11-29
 

555-9491-2019
 Arkivbeteckning
555

Länsstyrelsen Västerbotten Storgatan 71 B Växel 010-225 40 00 Fax 010-225 41 10 vasterbotten@lansstyrelsen.se
901 86  UMEÅ Miljöenheten Direkt-tfn 010-2254412 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Om du är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan du överklaga det hos 
Mark- och miljödomstolen, men överklagandet ska lämnas eller skickas till 
Länsstyrelsen. Överklagandet ska vara skriftligt.

Var tydlig med

 Skriv vilket beslut som överklagandet gäller. Det gör du enklast 
genom att ange ärendebeteckningen (exempelvis 551-1234-2013).

 Redogör för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är fel och hur 
du anser att beslutet ska ändras.

 Ange ditt namn, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud bör en fullmakt sändas med.

Om du har dokument som du anser stöder din ståndpunkt så bör du bifoga 
dem.

Skicka överklagandet

 med e-post till adressen: 
Vasterbotten@lansstyrelsen.se

eller
 med brev till adressen:

Länsstyrelsen Västerbotten 
901 86  Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor, räknat från den 
dag när du fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp.

mailto:Vasterbotten@lansstyrelsen.se


Bilaga 4 Fastighetsförteckning

Kommun Fastighet
Robertsfors Gryssjön 1:6
Robertsfors Gryssjön 1:13
Robertsfors Gryssjön 2:4
Robertsfors Gryssjön 2:10
Robertsfors Gryssjön 4:3
Robertsfors Gryssjön 1:9
Robertsfors Gryssjön 2:5
Robertsfors Gryssjön 4:2
Robertsfors Gryssjön 2:6
Robertsfors Gryssjön 2:7
Robertsfors Gryssjön 2:8
Robertsfors Gryssjön 5:1
Robertsfors Gryssjön 2:9
Robertsfors Nyböle 1:1
Robertsfors Nyböle 1:2
Robertsfors Gräsnäs 1:15
Robertsfors Ratu 3:9
Robertsfors Södra Sjönäs 1:2
Robertsfors Södra Sjönäs 1:6
Robertsfors Södra Sjönäs 1:8
Robertsfors Södra Sjönäs 1:7
Robertsfors Södra Sjönäs 1:9
Robertsfors  Villnäs 1:3
Robertsfors  Bölesbäck 1:3
Umeå Ivarsnäs 1:3
Umeå Södra Gottland 2:1
Umeå Forstorp 1:5
Umeå Forstorp 1:8
Umeå Forstorp 1:10
Umeå Forstorp 1:15
Umeå Forstorp 1:16
Umeå Forstorp 1:11
Umeå Forstorp 1:12
Umeå Forstorp 1:13
Umeå Forstorp 1:14
Umeå Forstorp 1:17
Umeå Forstorp 1:18
Umeå Forstorp 1:19
Umeå Forstorp 1:20
Umeå Forstorp 1:21
Umeå Forstorp 1:25
Umeå Forstorp 1:23
Umeå Forstorp 1:24
Umeå Ivarsboda 2:8
Umeå Sävar 5:11



Detta ar ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
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SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 50.000 

Lägst  50.000 

Högst  200.000 
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851 81 Sundsvall 
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Organisationsnummer 
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2017-02-23 

Företagsnamnets registreringsdatum 

2018-05-25 

 

Dokumentet nedladdat 
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559102-0101 

Sävar Vindkraft AB 

Sävar Vindkraft AB 

115 77 STOCKHOLM 

  

Stockholms län, Stockholm kommun 

 

Antal aktier: 

Lägst  

Högst  

1.000 

1.000 

4.000 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

710313 Iso-Tryykäri, Mikko Untamo, Kivikaari 7, 01840 KLAUKKALA, 

FINLAND 

STYRELSELEDAMÖTER 

760520-6973 Hellblom, Karl-Johan Ingvar, Barnbyn  Ski  35, 179 75 SKA 

640619-0170 Netzell, Dan Olov, Rorgängargatan 9 Lgh 1601, 

120 70 STOCKHOLM 

650316-7931 Tiedtke, Andreas Rudolf Ture, Källvägen 15, 182 34 DANDERYD 

REVISOR (ER) 

556271-5309 Deloitte AB, 113 79 STOCKHOLM 

Representeras av: 800716-0594 

HUVUDANSVARIG REVISOR 

800716-0594 Wassberg, Lars Daniel, c/o Deloitte AB, 113 79 STOCKHOLM 



Organisationsnummer 

559102-0101 
Objektets registreringsdatum 
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Företagsnamnets registreringsdatum 

2018-05-25 
Dokumentet nedladdat 

2020-05-18 
Dokumentet visar senaste registreringen 

2020-05-04 

RÄKENSKAPSÅR 

0101 - 1231 

KALLELSE 

Kallelse ska ske genom brev med posten. 

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN 

2017-04-11 VindIn Sävar AB 

2017-02-23 Goldcup 14371 AB 

Bolagsverket 
REGISTRERINGSBEVIS 

AKTIEBOLAG 

2 (2) 

851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
www.bolagsverket.se 

FIRMATECKNING 

Firman tecknas av styrelsen 

Firman tecknas två i förening av 

ledamöterna 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter 

med högst 5 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 

Datum för senaste ändringen: 2018-05-04 

VERKSAMHET 

Förmålet för bolagets verksamhet är att investera i, 

äga, utveckla och driva vindkraftsprojekt samt därmed förenlig 

verksamhet. 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 




