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Anläggning: Vindkraftsanläggning Ivarsboda - Gryssjön 

Kund: Sävar Vindkraft AB 

Projekt: Höjning av vindkraftverkens totalhöjd 

Ärende: Ändringstillstånd 

 

Icke-teknisk sammanfattning 

Bakgrund och syfte 

Sävar Vindkraft AB (ett helägt dotterbolag till Fortum Sverige AB) ansöker härmed om ändringstillstånd 
(enligt 16 kap 2a § Miljöbalken) för den redan tillståndsgivna vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda – 
Gryssjön belägen i Umeå och Robertsfors kommuner. Vindkraftsanläggningen har sedan tidigare ett tillstånd 
för 31 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 meter.  

Aktuell ändringsansökan omfattar ett yrkande om ökad totalhöjd till 270 meter och en ändring av villkor 7 
(avseende krav på avisningssystem). I övrigt kommer verksamheten att bedrivas i enlighet med befintligt 
tillstånd.  

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att beskriva vad ändringen ger för effekter på och 
konsekvens för människors hälsa och miljön. Eftersom verksamheten redan har ett tillstånd är nu aktuell 
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsad till att endast bedöma den effekt som ändringen medför.  

Beskrivning av verksamheten 

Sävar Vindkraft AB har enligt gällande tillstånd möjlighet att uppföra 31 vindkraftverk med en totalhöjd om 
200 meter.  

För att bättre nyttja befintlig vindresurs ansöker dock Sävar Vindkraft AB härmed om ett ändringstillstånd för 
att höja vindkraftverkens totalhöjd till 270 meter.  

Vind är en oändlig energikälla och Sverige har goda förutsättningar för att bygga en effektiv vindkraft. Den 
tekniska utvecklingen av vindkraftverk har gått fort och vindkraftverk som byggs idag är betydligt större än 
tidigare. Förklaringen till utvecklingen är enkel. Högre torn når högre vindhastigheter samtidigt som större 
rotorer fångar mer vind och leverera mera effekt till generatorn. Detta innebär att man med högre torn kan 
bygga färre vindkraftverk och ändå få ut lika mycket eller med energi från en given plats. Efter det att 
vindkraftsanläggningen är uppförd har anläggningen dessutom en låga driftskostnad. Detta gör vindkraften 
till den billigaste metoden för att producera förnybar energi.  

Mot bakgrund av vad som ovan anges borde det därför vara i samhällets intresse att en identifierad plats 
med goda vindresurser så som den i Ivarsboda – Gryssjön tillvaratas med bästa möjliga teknik.  

Alternativ 

Lokaliseringen är given och prövad. Platsen har redan befunnits lämplig för etablering av vindkraft. Med 
anledning av detta redovisas inga ytterligare lokaliseringsalternativ. 

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som avser situationen om den planerade verksamheten (i detta 
fall ändringen av tillståndet) inte genomförs. Nollalternativet för detta ändringstillstånd är att etableringen 
sker enligt gällande tillstånd. 

Teknisk beskrivning  

Vindkraftverken består idag oftast av ett maskinhus monterat på ett svagt koniskt ståltorn och en trebladig 
rotor som är förbunden med växellådan och generatorn i maskinhuset. Vilken typ av vindkraftverk som 
kommer att användas är idag inte bestämt, men en totalhöjd på 270 meter ger ett bra urval av modeller för 
att optimera energiutbytet.  
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Omgivningseffekter och förändring av miljökonsekvenser 

Eftersom verksamheten redan har tillstånd är denna miljökonsekvensbeskrivning utformad för att belysa 
vilka skillnader som uppstår i samband med ansökt ändring jämfört med den verksamhet som redan 
bedömts tillåtlig enligt befintligt tillstånd.  

Den aktuella ändringen av vindkraftverkens totalhöjd innebär att vindkraftsanläggningen under drifttiden 
kommer att bli synlig inom ett större område samt att ljuseffekter (skugga, reflexer och hinderbelysning) och 
ljud kan spridas längre. Högre vindkraftverk bedöms därför innebära en viss effekt på landskapsbilden, 
boendemiljön, naturmiljön, kulturmiljön, rennäringen och friluftslivet inom området.  

Som en positiv effekt av högre vindkraftverk uppnår man ett bättre nyttjande av vindresursen och att mer 
förnybar energi kan produceras per uppfört vindkraftverk.  

Tillsammans med andra aktiviteter i närområdet skulle kumulativa effekter kunna uppstå. Kumulativa effekter 
har redovisats för ljud, rennäring och landskapsbild.  

Landskapsbild  

Högre vindkraftverk innebär att vindkraftverk blir synliga inom ett något större område och att fler 
vindkraftverk syns från de olika platserna. För boende och miljöer där ökad synlighet uppkommer bedöms 
den sökta verksamheten medföra en måttlig effekt på landskapsbilden under både bygg- och driftskedet. 
Konsekvenserna bedöms därmed som små.  

När det gäller kumulativa effekter så syns vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön endast samtidigt som 
vindkraftverken i Holmsund och Sikeå när man befinner sig på Holmön. Det långa avståndet medför att den 
kumulativa effekten bedöms som obetydlig och konsekvensen som liten.  

Ljud och boendemiljö 

Högre vindkraftverk innebär att ljud kan spridas över ett större område. Den ansökta ändringen innebär 
ingen förändring av bullervillkoret jämfört med befintligt tillstånd. Den ökade totalhöjdens effekt på ljudmiljön 
vid närliggande bostäder bedöms därför inte ändras. Både effekten och konsekvensen för bostäder bedöms 
bli obetydlig i förhållande till befintligt tillstånd.  

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas behov av kumulativ reglering för vindkraftsanläggning 
Ivarsboda-Gryssjön i relation till den närliggande vindkraftsanläggningen i Täfteå. 

Skugga 

Högre vindkraftverk innebär att skuggor kan spridas över ett större område. Befintligt villkor för skugga 
kommer inte att ändras. Den sökta verksamheten effekt på bostäder bedöms därmed inte ändras. Både 
effekten och konsekvensen för bostäder bedöms därför bli obetydlig i förhållande till befintligt tillstånd. 

Naturmiljö 

Skogarna inom projektområdet utgörs med få undantag av hårt brukade barrskogar. Utpekade naturvärden 
utgörs av olika typer av öppna, halvöppna och trädklädda myrar, äldre skogspartier, vattendrag och mindre 
sjöar, tjärnar. 

På grund av det långa avståndet bedöms den sökta ändringen inte medföra någon förändrad effekt på de 
visuella upplevelsevärdena i naturreservaten, Natura 2000-områdena och riksintresseområdena för 
naturvård jämfört med befintligt tillstånd.  

I och med att vägnät och vindkraftverk i huvudsak kommer att placeras i enlighet med tillståndsgiven layout 
kommer den sökta verksamheten inte att leda till några ytterligare konsekvenser på naturmiljön än den 
tillståndsgivna vindkraftsanläggningen. Det ökade markintrånget kommer inte att påverka förutsättningarna 
för arter att leva kvar. Den sökta verksamhetens effekt på naturmiljön under bygg- och driftskede bedöms 
som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga.  
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Fågel och övrig fauna 

Kunskapen om projektområdets fåglar är god. I utredningsområdet finns bla förekomst av havsörn, fiskgjuse, 
smålom, skogshöns och trana.  

Nu aktuell ändringsansökan innebär i huvudsak inga förändringar av anläggningens layout. Väsentlig hänsyn 
har redan inarbetats vid placering av vindkraftverk och väg i enlighet med befintligt tillstånd (dvs att 
lokalisering sker 1 km från kustlinjen, att skyddszoner tillämpas kring kända häckningsplatser för framför allt 
havsörn, smålom och fiskgjuse, samt att kantzoner och områden med högre naturvärden undantas). 
Placeringen av vägar och vindkraftverk kommer inte att förändras till följd av en ökad totalhöjd. 
Konsekvenserna för fågellivet under drift- och byggskede bedöms därför som små.  

Kulturmiljö 

Nu aktuell ändringsansökan innebär i huvudsak inga förändringar av anläggningens layout. Inga 
vindkraftverk kommer att placeras inom 20 meter från arkeologisk lämning.  

Den ökade totalhöjden bedöms inte ge några nya effekter på riksintresset i Ratan eller kulturmiljöerna i 
Djäkneboda, Sävar och Gran jämfört med befintligt tillstånd och konsekvenserna bedöms därför som 
obetydliga.  

Från riksintresset i Holmöns by/Stora Fjäderägg kommer vindkraftverken bli mer synliga, men effekten under 
driftskedet bedöms bli liten i förhållande till befintligt tillstånd, på grund av det långa avståndet. 
Konsekvensen bedöms därför som obetydlig. Effekter och konsekvenser för kulturlandskapet i Stranden 
bedöms som måttlig.  

Rekreation och friluftsliv 

Området nyttjas generellt för jakt, bär-/svampplockning, skoterkörning och övrig rekreation.  

Under byggtiden kan tillträdet till delar av området som utgör byggarbetsplats vara begränsat. Efter 
avslutade anläggningsarbeten kommer området åter att vara tillgängligt. Den ökade totalhöjdens effekt på 
och konsekvenser för friluftslivet och rekreation bedöms som obetydlig i förhållande till befintligt tillstånd.  

En ändring av villkor 7 innebär att avisningssystem inte installeras, men att andra likvärdiga åtgärder med 
isprognoser och ändringar av bladens pitchvinkel upprättas för att minimera risk för iskast. Dessutom pågår 
ett samråd med skoterklubbarna för att eventuellt flytta skoterleden så att den ligger utanför identifierat 
riskområde för iskast.  

Rennäring 

Vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön är belägen inom Rans samebys vinterbetesområde. Det innebär 
att samebyn nyttjar området under framför allt januari-mars under de år området nyttjas. Strax väster om väg 
E4 ligger ett renbetesområde av riksintresse för rennäringen kallat Sävarheden. Området används i första 
hand för vinterbete. Själva projektområdet är inte ett utpekat ”kärnområde” av riksintresse. 

Den sökta verksamheten medför marginell förändring av förutsättningarna för rennäringen att nyttja området 
inom eller i närheten av vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön jämfört med befintligt tillstånd. 
Sammanfattningsvis bedöms ändringsansökans effekt på rennäringen som liten under bygg- och driftskede 
och konsekvenserna bedöms som små. 

Miljömål 

Den sökta verksamheten bedöms på sikt bidra till måluppfyllelse avseende de nationella och regionala 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning.  

Miljökvalitetsnormer 

Inga miljökvalitetsnormer berörs av ändringsansökans verksamhet. Sammantaget bedöms ändringsansökan 
verksamhet inte påverka fastställda miljökvalitetsnormer. 
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1. Administrativa uppgifter 

Sökandens namn Sävar Vindkraft AB 

Adress  Box 3030, 163 03 Solna 

Organisationsnummer 559102–0101 

Kontaktperson  Karl-Johan Hellblom 

Telefon 072-204 28 52 

e-mail  karl-johan.hellblom@fortum.com 

Berörda fastigheter Se bilaga 4 till ansökan 

Kommun Umeå och Robertsfors kommuner 

Län Västerbottens län 

 

Foton, kartor, illustrationer och fotomontage har, om inte annat anges, tagits fram av Sweco. 

Kartunderlag: ©Lantmäteriet 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Konsult Sweco Environment AB 

Adress  Box 110 

Postnummer  901 03 Umeå 

Webbadress www.sweco.se 

Krav på sakkunskap: 

Uppdragsledare, samråds- och MKB-ansvarig – Eva Espling: Eva har magisterexamen i kulturgeografi med 
inriktning på samhällsplanering och har arbetat med uppdragsledning och miljöprövning i 13 år. Under de 
senaste åren har Eva främst arbetat som uppdragledare och tillståndsansvarig för ansökan för vindkraft och 
stora och komplexa elkoncessionsprojekt, ofta i samband med anslutning av vindkraft. I uppdraget har bl.a. 
alternativutredning, samrådsamordning och skrivning av miljökonsekvensbeskrivning ingått.  

Handläggare samråd och MKB – Emma Johansson: Emma har en magisterexamen från miljö- och 
hälsoskyddsprogrammet vid Umeå Universitet och har arbetat med tillsyn och prövning av miljöfarlig 
verksamhet vid Länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtlands i sammanlagt 16 år. Sedan februari 2019 
arbetar Emma på Sweco med att upprätta prövningshandlingar enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet 
(9 kap) och vattenverksamhet (11 kap). Emma har erfarenhet av komplex industriellverksamhet, gruvor och 
Sevesoanläggningar.  

Naturmiljö – Ruaridh Hägglund. Ruaridh har doktorsexamen i biologi och 9 års erfarenhet inom yrket. Under 
de senaste åren har Ruaridh arbetat med utredningar samt natur-, art-, och fågelinventeringar inom bl.a. 
elkoncession-, vindkraft- och vägprojekt.  
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Fågel och fladdermus – Niklas Lindberg Alseryd, Ecogain: Niklas är disputerad ekolog och senior konsult 
med lång erfarenhet av att arbeta med utmanande tillståndsprövningar som rör naturmiljö, artskydd och 
Natura 2000. Han är också en hängiven ornitolog med expertkunskaper i fågelekologi och inventering av 
fåglar. Niklas har under sina 19 år som konsult arbetat med många komplexa konsekvensbedömningar, 
åtgärdsplaner och kontrollprogram. Han har bl.a. ansvarat för ekologiska utredningar för en rad 
tillståndsansökningar inom vindkraft, väg, järnväg, gruv- och täktverksamheter.  

Landskapsbild – Leif Wiklund: Leif har landskapsarkitektexamen och arbetade som projekterande 
landskapsarkitekt under 80- och 90-talet. Leif har sedan 1997 mest arbetat med miljöbedömningar, 
landskapsanalyser och gestaltningsprogram i alla skeden av planläggningsprocessen för vägar och 
järnvägar. Han har också erfarenhet av motsvarande uppgifter vid miljöprövning av vindkraft, 
vattenverksamhet och kraftledningar. 

Fotomontage och synbarhetsanalys – Gabriella Nilsson: Gabriella har 6 års erfarenhet av den europeiska 
vindkraftsmarknaden där hon främst arbetat som expert inom layout- och tillståndsfrågor, vind- och 
produktionsanalys. Uppdragen spänner över projektutveckling, tillståndsprocesser, Due diligences, 
marknadsanalyser och konstruktion. I tillståndsuppdrag ansvarar Gabriella för layout, ljud- och 
skuggberäkningar, synbarhetsanalys och fotomontage samt miljökonsekvensbeskrivningens tekniska texter. 
Gabriella har en bakgrund som meteorolog. 

Rennäring – Helén Larsson: Helén är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör. Helén arbetar med 
rennäringsfrågor som miljöutredare, uppdragsledare och projektledare. Helén har under drygt 20 år arbetat 
med uppdrag inom rennäringen vilket innefattar bl.a. MKB i samband med vindkraftsetableringar, 
ansökningar om ledningskoncessioner etc. Helén har arbetat som projektledare i komplexa uppdrag, bl.a. i 
samband med framtagande av kunskapspärmen VindRen – ett samverkansprojekt mellan Svenska 
samernas riksförbund och Svensk Vindenergi, som rennäringsexpert i projekt Messaure-Keminmaa och 
områdesprogram Nord för Svenska kraftnät. 

Ljud – Paul Appelquist: Paul Appelqvist jobbar sedan 15 år som konsult inom ljud och vibrationer och har 
specialiserat sig på ljud från vindkraft och industrier. Hos sin nuvarande arbetsgivare, Akustikkonsulten i 
Sverige AB som han var med och grundade 2016, är han bl.a. teknikansvarig för bolagets ackreditering 
enligt ISO 17025. Paul är även ackrediterad för ljudmätning av ljudeffektnivå från vindkraftverk enligt 
mätstandarden IEC 61400–11. Pauls arbetsområden rör allt från ljudberäkningar och ljudmätningar till att 
vara expert vid prövningar i olika instanser. Paul har deltagit i ett flertal forskningsprojekt bl.a. för 
Energimyndigheten.  

Teknisk Expert (skugga) – Sónia Liléo: Sónia har doktorsexamen i teknisk fysik med inriktning på 
fluiddynamik och har arbetat med vindkraft i 11 år. Under de senaste åren har Sónia främst arbetat som 
teknisk expert inom modellering av vind, ljud, skugga och nedisning. Sónia har också teknisk expertis inom 
vindkraftverksteknologi och prestandaoptimering.  

Kvalitetsgranskning – Katarina Jonsson:  
Katarina Jonsson har masterexamen i biologi och jobbar som gruppchef på Sweco Environment i Umeå. 
Hon har arbetet som miljökonsult sen 2009 och var innan dess funktionschef och enhetschef på 
länsstyrelsen med en övergripande och drivande roll när det gäller naturvårds- och miljöfrågor kopplade till 
samhällsplanering, infrastrukturplanering och naturresursutnyttjande. Genom sitt arbete har hon skaffat sig 
en bred och gedigen kompetens när det gäller samråd och granskning av vindkraftsprojekt men även inom 
andra områden som elkoncessioner, infrastruktur, vattenverksamhet och Natura 2000. 

  



    

    

   

   

   
 

 

 

9 
 

 

2. Inledning och bakgrund 

2.1 Inledning 

Sävar Vindkraft AB (nedan kallad Sökanden), 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, se Figur 1. Anläggningen har tillstånd för 31 vindkraftverk 
med en totalhöjd på 200 meter. 

Figur 1. Vindkraftsanläggningens placering med tillståndsgiven vindkraftverksplacering. 
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2.2 Bakgrund 

VindIn AB ansökte 2012 om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för en ny vindkraftsanläggning vid 
Ivarsboda – Gryssjön, Umeå och Robertsfors kommuner. Ett tillstånd erhölls från miljöprövningsdelegationen 
vid Länsstyrelsen i Västerbotten den 10 april 2014. Tillståndet innefattade upp till 45 vindkraftverk med en 
totalhöjd på 200 meter.  

Tillståndet överklagades till Mark- och miljödomstolen som den 12 mars 2015 meddelade tillstånd till 
verksamheten (M 1132–14). Därefter har en förlängd igångsättningstid meddelats av 
miljöprövningsdelegationen i Västerbotten den 8 februari 2018. 

Tillståndet övertogs i mitten av 2018 av Fortum Sverige AB. Verksamheten kommer att drivas av Sävar 
Vindkraft AB. Den 29 november 2019 beslutade länsstyrelsen i Västerbotten att godkänna den slutliga 
layouten för vindkraftverk, uppställningsytor och vägar. 

Sedan tillståndet meddelades 2015 har utvecklingen gått mot vindkraftverk med allt högre totalhöjd och 
större rotorer. Genom nu ansökt höjning av vindkraftverken kan vindresursen nyttjas effektivare och en 
större mängd energi produceras.  

Aktuell ansökan om ändringtillstånd kommer att omfatta 30 vindkraftverk, men 31 positioner. Det innebär att 
man ansöker om en position mer än antalet vindkraftverk och att en position därmed inte kommer att bli 
bebyggd i slutändan.  

Aktuell ändringsansökan kommer även 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.  

2.3 Syfte 

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att beskriva vad en högre totalhöjd på vindkraftverken får 
för effekt och konsekvens på människors hälsa och miljön. Dokumentet ingår i Sävar Vindkrafts ansökan om 
ändringstillstånd och ska ligga till grund för länsstyrelsens tillåtlighetsbedömning. 

Eftersom verksamheten redan har tillstånd enligt miljöbalken är denna miljökonsekvensbeskrivning 
begränsad till att endast bedöma effekter och konsekvenser som uppstår till följd av ansökt ändring.  

3. Ändringstillstånd 

3.1 Tillstånd 

När verksamhetsutövaren har ett grundtillstånd enligt miljöbalken och vill ändra en avgränsad del av 
verksamheten finns det möjlighet att ansöka om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. Det innebär 
att bolaget inte söker ett nytt tillstånd, utan endast en ändring av det befintliga tillståndet.  

Prövningsprocessen med samråd, miljökonsekvensbeskrivning, kungörelser etc. blir i stort sett densamma, 
men tillståndsansökan och villkoren begränsas till att endast avse den sökta ändringen. Ändringen av 
verksamheten kan även göra det nödvändigt att ändra villkor i grundtillståndet för de delar av verksamheten 
som inte omfattas av ändringen men som har ett samband med ändringen. 

3.2 Lokalisering 

Den tillståndsgivna vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön ligger i Robertsfors och Umeå kommuner, 
Västerbottens län. Anläggningen är belägen cirka 2,5 mil norr om Umeå och cirka 2,8 kilometer öster om 
Sävar, se Figur 1. Landskapet karakteriseras av ett flackt, svagt kuperat barrskogslandskap uppbrutet av 
talrika myrar och några få små sjöar.  

Lokaliseringen är given och prövad. Platsen har funnits lämplig för etablering av vindkraft. Med anledning av 
detta redovisas inga ytterligare lokaliseringsalternativ.  
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3.3 Beskrivning av verksamheten 

3.3.1. Tillståndsgiven verksamhet 

Miljöprövningsdelegationen har genom beslut den 10 oktober 2014 lämnat bolaget tillstånd enligt miljöbalken 
för uppförande och drift av gruppstation vid Ivarsboda-Gryssjön med 40 vindkraftverk eller det högre antal 
vindkraftverk som bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten kan placera inom det tillåtna 
verksamhetsområdet, dock högst 45 vindkraftverk (dnr 551-1182-2012).  

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som ändrade Miljöprövningsdelegationens beslut på så 
sätt att villkor 3, 4 och 8 fick en annan lydelse samt att de överlät åt tillsynsmyndigheten att vid behov 
besluta om villkor avseende byggnads- och anläggningsarbetena. Beslutet vann laga kraft den 13 april 2015. 
Enligt villkoren ska verksamheten ha satts igång, dvs. vindkraftsanläggningen ska vara driftsatt, senast fem 
år efter det att tillståndet vann laga kraft (M 1132–14). 

Den 8 februari 2018 beslutade miljöprövningsdelegationen i Västerbotten om en förlängd igångsättningstid 
avseende tillståndet att uppföra och driva vindkraftsanläggning vid Ivarsboda-Gryssjön i Umeå och 
Robertsfors kommuner. Igångsättningstiden förlängdes till den 13 april 2025. Tillståndet kompletterades med 
ytterligare två villkor (villkor 16 och 17). Villkor 16 anger en fast turbinposition med en flyttmån på 50 meter 
och tillståndet begränsades därmed till 31 vindkraftverk (dnr 551-6022-2017). Villkor 17 gällde krav på 
avstängning av vindkraftverken under vissa begränsade tider som skyddsåtgärd för fladdermöss. 

Den 29 november 2019 beslutade tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen i Västerbotten) en godkänd layout för 
vindkraftsanläggning vid Ivarsboda-Gryssjön (dnr 555-9491-2019). Layouten omfattade 29 positioner för 
vindkraftsverk med en rotordiameter på 158 meter och en totalhöjd på 200 m.  

3.3.2. Sökt verksamhet 

Nu aktuell ändringsansökan avser tillstånd för 30 vindkraftverk (enligt beslut dnr 551-6022-2017) med en 
huvudsaklig placering enligt beslutad layout (dnr 555-9491-2019). Ändringsansökan avser en ökad totalhöjd 
på vindkraftverken till 270 meter och ett yrkande om ändring av villkor 7 (i tillstånd dnr 551-1182-2012).  

Godkänd layout enligt länsstyrelsens beslut från den 29 november 2019 avser 29 positioner för 
vindkraftverk. Sökanden vill komplettera layouten med ytterligare två positioner för att omfatta samtliga av de 
vindkraftverkspositioner som tillståndet medger (dnr 551-6022-2017). De tillkommande två positionerna har 
tillförts layouten med hänsyn till kommunernas nya riktlinjer angående avstånd till bostadshus och beslutade 
stoppområden i mark och miljödomstolens dom (M1132-14), se Figur 2.  

Umeå kommuns nya riktlinje anger att vindkraftverk inte bör uppföras närmare bostadshus än 1000 meter, 
eller sex gånger vindkraftverkets totalhöjd för sammanhållen bebyggelse. I anslutning till nu aktuell 
vindkraftsanläggning finns bara en byggnad inom 1000 meter från ett vindkraftverk och det ligger på 
Holmens mark i Nyhem. Byggnaden utgör en bebyggelselämning enligt den översiktliga arkeologiska 
utredningen.  

Sökanden avser i dagsläget att bygga 30 vindkraftverk. Att antalet ökat med ett vindkraftverk sedan 
länsstyrelsens beslut om att godkänna föreslagen layout (555-9491-2019) beror på att elnätet kan komma 
att medge en högre inmatad effekt och att Sökanden därmed skulle kunna bygga fler av de vindkraftverk 
som beslutat layout medger.  

Att Sökanden ansöker om en layout som omfattar 31 positioner beror på att bolaget under projektering vill ha 
möjligheten att styra placeringen av vindkraftverken till de positioner som slutligen anses mest lämpliga. En 
av de presenterade positionerna av vindkraftverk i denna miljökonsekvensbeskrivning, se Figur 2, kommer 
alltså inte att bebyggas.  
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Figur 2: Karta med beslutade stoppområden i mark och miljödomstolens dom. Observera att kommunens riktlinje för avstånd till bostad 
(Hus) har ändrats sedan domstolens beslut, gällande avstånd är numera 1000 meter till bostäder eller sex gånger vindkraftverkets 
totalhöjd för sammanhållen bebyggelse. Inget bostadshus ligger inom 1000 meter från ett vindkraftverk.  
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I och med att vindkraftverken blir högre kommer den totala permanent hårdgjorda ytan att bli marginellt 
större (5 %) än vad som tidigare angivits i befintlig layout. Uppställningsytorna kommer anläggas utanför 
utpekade stoppområden.  

I denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas förutsättningar, effekter och konsekvenser för vindkraftverk 
med en totalhöjd på 270 m och en rotordiameter på 158 m. Beroende på val av leverantör skulle dock 
rotordiametern kunna komma att öka något, cirka 10–15 %, till följd av längre rotorblad. Det utgör ett värsta 
scenario i denna handling. 

I övrigt kommer verksamheten i huvudsak att bedrivas i enlighet med befintligt tillstånd.  

3.4 Terminologi 

Nedan redovisas vad som avses med den terminologi som används i dokumentet. 

Influensområde  

Influensområdet är definierat som det område inom vilka identifierade skyddsintressen (boende, rennäring, 
fågel mm) skulle kunna komma att påverkas av effekter (ljud, skugga, synintryck mm) från vindkraftverk med 
en högre totalhöjd. Influensområdet har en radie på cirka 15 kilometer.  

Projektområde 

Projektområdet är det område som omfattar lokaliseringen av redan prövad vindkraftsanläggning med 
tillhörande layout, se Figur 1.  

Stoppområde 

Områden inom vilka vindkraftverk inte kommer att placeras, se Figur 2. Inom stoppområden skulle dock 
vägar kunna komma att anläggas. Förslag på skyddsåtgärder sker vid planering av vägdragningar för att 
minimera effekten på utpekade stoppområden. Slutlig layout godkänns av tillsynsmyndighet.  

3.5 Samråd 

Syftet med samrådet är att tidigt få kunskap om sådant som kan vara av betydelse för prövningen. Avsikten 
är att lyfta fram problemställningar, visa på alternativa lösningar och ge underlag för avgränsningen och 
omfattningen på miljökonsekvensbeskrivningen.  

Samrådet delas in i två delar undersökningssamråd och avgränsningssamråd. Förenklat så syftar 
undersökningssamrådet till att utreda verksamhetens miljöpåverkan och därigenom avgöra omfattning av 
den kommande prövningen. Avgränsningssamrådet syftar i huvudsak till att klargöra vad som ska ingå i 
miljökonsekvensbeskrivningen så att den får en lämplig omfattning och detaljeringsgrad.  

För vissa verksamheter är det fastställt genom 6 § miljöbedömningsförordning (2017:966) att verksamheter 
alltid ska anses medföra en betydande miljöpåverkan. Då ska ansökan omfatta en specifik miljöbedömning 
och en ”stor” miljökonsekvensbeskrivning. För övriga verksamheter kan miljöpåverkan utredas under ett 
undersökningssamråd och beslutas av Länsstyrelsen i ett beslut om betydande miljöpåverkan. Beslutar 
länsstyrelsen att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan krävs bara en liten 
miljökonsekvensbeskrivning, se Figur 3.  
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Figur 3: Länsstyrelsen i Västerbottens illustration över samrådsprocessen (MKB står för miljökonsekvensbeskrivning och BMP för beslut 
om betydande miljöpåverkan). 

I förekommande fall har sökanden valt att genomföra en specifik miljöbedömning och en ”stor” 
miljökonsekvensbeskrivning, som om verksamheten innebar en betydande miljöpåverkan. Sökanden 
behöver då inte genomföra ett undersökningssamråd eller invänta länsstyrelsen beslut. Sökanden har istället 
genomfört ett avgränsningssamråd enligt 6 kap 30 miljöbalken direkt med berörda myndigheter, 
organisationer, föreningar, samebyar, allmänheten och övriga särskilt berörda.  

Ett samrådsunderlag har skickats till Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå kommun, Robertsfors kommun, 
Ran och Gran samebyar, övriga myndigheter, organisationer och föreningar, samt direkt till berörda 
fastighetsägare, se Bilaga 2 Samrådsredogörelse till Ansökan.  

Samrådsmöten via Skype har hållits med Länsstyrelsen och berörda kommuner den 1 april 2020 och med 
Ran sameby den 20 april. Sökanden har även genomfört ett Skype möte med representanter för Umeå 
kommuns politiker den 19 mars 2020.  

Under rådande förhållanden (pandemin covid -19) har dock Sökanden, i samråd med Länsstyrelsen, 
beslutat att inte genomföra något fysiskt samrådsmöte med allmänheten. Samrådet har i stället genomförts 
genom: 

• kungörelse i lokala tidningar (VK och VF) den 23 och 25 mars 2020,  

• utskick av samrådsunderlag till särskilt berörda,  

• genom anslag på nio lokala anslagstavlor i Sävar samhälle, i anslutning till Ivarsboda och Holmön 
färjeläge och 

• genom information via webben (https://www.fortum.se/savar).  

På webben har man kunnat ta del av skriftlig information. Både i utskick, på anslag, på webben och i 
kungörelsen har kontaktuppgifter till Fortum och Sweco angivits för den som haft frågor eller önskat samtala 
med anledning av pågående samråd och aktuell ansökan.  

Ett informationsmöte kommer att hållas för allmänheten när risken för smittspridning minskat, detta möte 
ingår dock inte i den formella samrådsprocessen.  

Inlämnade synpunkter och minnesanteckningar från möte med myndigheter har sammanställts och bemötts i 
samrådsredogörelsen.  
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4. Energipolitik och mål 

4.1.1. Energipolitiska mål 

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.  

Det har under senare år skett en enorm teknikutveckling avseende vindkraften. På tio år har den årliga 
produktionen per vindkraftverk näst intill fördubblats och en av anledningarna till den ökade produktionen är 
att vindkraftverken blivit högre.  

För att på ett effektivt sätt nå de politiska målen behövs en utbyggnad av vindkraft ske där vindresurserna 
nyttjas på bästa möjliga sätt med ny och modern teknik. 

4.1.2. Kommunal planering 

Den aktuella vindkraftsanläggningen är lokaliserad till två kommuner; Umeå och Robertsfors. En 
översiktsplan för Umeå kommun antogs år 2018 och för Robertsfors kommun år 2019. Gällande 
översiktsplan för respektive kommun lämnar viss information om kommunernas avsikter gällande vindkraft. 
Som ett komplement till kommunernas översiktsplaner utarbetade kommunerna i Umeåregionen ett tillägg 
avseende vindkraft år 2010. Tillägget innehåller generella riktlinjer och utpekade områden som anses 
särskilt lämpliga för utbyggnad av vindkraft, se Figur 4. År 2016 gjordes en översyn av de delar av tillägget 
som ligger inom Umeå kommun.  

Översynen innebar inga ändrade rekommendationer avseende det utpekat området vid Ivarsboda. I 
översynen anges att områdesspecifika riktlinjer avseende hänsyn till fåglar, våtmarker, rekreationsområden 
och kulturvärden i huvudsak har beaktats vid tillståndsprövningen av vindkraftsanläggningen i Ivarsboda – 
Gryssjön. Rekommendationen från översynen var att vindbruksområdet kvarstod, men att avgränsningen 
borde anpassas efter det projektområde som tillståndet avser och som kommunen tillstyrkt. 

4.1.3. Hushållning med naturresurser 

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 %. I Tabell 1 
redovisas hur energiproduktionen vid den aktuella vindkraftsanläggningen förändras med en ökad totalhöjd 
på vindkraftverken. Beräkningen har utgått från ett exempel på en typ av ett modernt vindkraftverk med en 
rotordiameter på 158 m. 

Tabell 1: Beräknad energiproduktion 

Antal vindkraftverk 30 30 

Navhöjd 121 m 191 m 

Rotordiameter 158 m 158 m 

Totalhöjd 200 m 270 m 

Energiproduktion/år 450 GWh/år 600 GWh/år 

Antal villors hushållsel* 90 000 120 000 
   

*avser 5000 kWh per villa och år 
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Figur 4. Utpekade områden lämpliga för vindkraft och riksintresseområde för vindbruk. Sedan tillägget utarbetats har dock 
teknikutvecklingen gjort att de vindkraftverk som nu planeras är högre och därmed får ett större influensområde. År 2016 gjordes därför 
en översyn av förutsättningarna för vindkraften i Umeå kommun.  
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5. Alternativ 

5.1 Alternativ lokalisering 

Lokaliseringen är given och prövad. Platsen har funnits lämplig för etablering av vindkraft. Med anledning av 
detta redovisas inga ytterligare lokaliseringsalternativ. 

5.2 Nollalternativ 

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som avser situationen om den planerade verksamheten (i detta 
fall ändringen av tillståndet) inte genomförs. Nollalternativet för detta ändringstillstånd är att etableringen 
sker enligt det gällande tillståndet, se avsnitt 3.3.1.  

Nollalternativet innebär då att vindkraftverken inte höjs, vilket i sin tur innebär att en ökad produktion av 
förnyelsebar energi motsvarande cirka 150 GWh/år uteblir.  

Klimatomställning, minskade utsläpp och en övergång till förnybar energi ligger högt på regeringens agenda 
och frågor kring omställning av energianvändningen, energieffektivisering och nyttjande av förnybar energi 
är centrala uppgifter för flera av Miljömålsrådets myndigheter. Sverige har högt ställda klimatambitioner och 
mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå dit krävs en kraftsamling där både 
myndigheter och andra intressenter bidrar. Att få till stånd en storskalig utbyggnad av vindkraften kan vara 
avgörande för att åstadkomma omställningen till ett förnybart energisystem. Verksamheten får en lägre 
positiv effekt på miljömål såsom begränsad klimatpåverkan och ren luft jämfört med sökt verksamhet då 
nyttjande av vindresursen inte blir lika effektiv.  

6. Verksamhetsbeskrivning (teknisk beskrivning)  

6.1 Vindkraftverk 

6.1.1. Beskrivning av vindkraftverk 

Vindkraftverken består idag oftast i huvudsak av ett maskinhus monterat på ett svagt koniskt ståltorn och en 
trebladig rotor som är förbunden med växellådan och generatorn i maskinhuset. Rotorns tre blad är 
ytbehandlade för att eliminera störande ljusreflexer. En skiss av hur ett tänkbart vindkraftverk skulle kunna 
se ut visas i Figur 5. 

Figur 5. Principskiss för vindkraftverk (Källa: Vindkraftshandboken, Boverket 2009) 

Utvecklingen av vindkraftverk har under de senaste åren gått mycket snabbt och har bland annat inneburit 
en högre totalhöjd och rotorer med större diameter. Syftet är att nyttja goda vindresurser så effektivt som 
möjligt.  

Rotordiame
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Vilken typ av vindkraftverk som kommer att användas är idag inte bestämt, men en totalhöjd på 270 meter 
ger ett bra urval av modeller för att optimera energiutbytet. Storlek och effekt på vindkraftverken varierar 
något mellan leverantörerna. Val av leverantör och slutliga dimensioner kommer att bestämmas genom 
upphandling och kan därför inte anges mer exakt i nuläget.  

Den aktuella ändringen innebär att högre torn och fler tornsegment kommer att användas, troligen ytterligare 
2–3 stycken. I underlaget till beslut om att godkänna justeringar i layout (dnr 555-9491-2019) användes en 
rotordiameter på 158 meter. Beroende på val av leverantör skulle dock rotordiametern kunna öka ytterligare, 
med cirka 10–15 %, till följd av längre rotorblad.  

Vindkraftverken är försedda med ett kontrollsystem som styr de olika komponenterna som ett vindkraftverk 
består av. Förekomsten av is på rotorbladen kan minimeras genom att bladens vinkel ändras med relativt 
små och snabba steg så att isen skakas av från bladen. Detta görs med hjälp av kontrollsystemet. 
Kontrollsystemet används också för att stänga av vindkraftverken när ispåbyggnaden orsakar höga laster på 
bladen. En aktiv uppföljning av vindkraftverkens operationella data möjliggör en god förståelse av 
förekomsten av is på bladen vilket, tillsammans med kontrollsystemets funktionalitet i att ändra bladens 
vinkel, i.e. skaka av isen, är lämpliga åtgärder för att minimera förekomsten av is på rotorbladen tills risken 
för iskast är försumbar. 

6.1.2. Skuggdetektorer 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende skuggdetektorer jämfört med vad som beskrivits i 
MKB 2012 (avsnitt 3.3.3 Skuggdetektorer). 

6.1.3. Hindermarkering 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring i hindermarkering jämfört med vad som beskrivits i MKB 
2012 (avsnitt 3.3.4 Hindermarkering). 

6.2 Fundament 

Utvecklingen avseende fundament för vindkraft har lett till framtagande av nya tekniska lösningar. Utöver 
bergförankrat fundament och gravitationsfundament som beskrivits i MKB från 2012 (avsnitt 3.5 Fundament) 
finns idag ytterligare lösningar. Exempel på sådana är PowerFoot som är ett prefabricerat, vajerstadgat 
fundament samt hybridversioner med ett flertal förankringspunkter. Val av fundamentsdesign är beroende av 
markförhållanden samt slutgiltig turbintyp och görs i samband med detaljprojektering. 

Ett större vindkraftverk ger en högre belastning, vilket innebär behov av ett större fundament. Storleken på 
fundamenten beror på markförhållanden, val av turbinmodell och fundamentdesign. En bedömning av 
fundamentens ungefärliga storlek framgår i avsnitt 5.6 Materialbehov.  

6.3 Uppställningsytor 

Behovet av uppställningsytor vid vindkraftverken skiljer sig åt för olika turbinleverantörer och deras krav på 
kranar, utrymme för lyftmoment och lagring av vindkraftsdelar. Ett högre vindkraftverk kräver normalt ett 
något större utrymme än ett lägre vindkraftverk, främst till följd av markanspråk för den kran som används för 
montage av verken.  

I underlaget till beslut om godkännande av layout år 2019 angavs en utformning av samtliga kranplaner 
uppdaterade utifrån turbinleverantörens specifika behov, ytan uppgick då till cirka 3500 m2 per 
vindkraftverket. För de högre vindkraftverken bedöms behovet motsvara ca 4000 m2. Utformning av 
uppställningsytor är beroende av turbintyp och typ av kran, slutlig utformning och görs i samband med 
detaljprojektering.  

I jämförelse med tidigare layout för den totala permanent hårdgjorda ytan är ökningen dock marginell (ca 
5%). Uppställningsytorna kommer att anläggas utanför utpekade stoppområden. Behovet av yta för de något 
större fundamenten, ryms inom de nu ansökta etableringsområdenas flyttmån, på 50 m radie kring varje 
verkskoordinat, vilka framgår av layouten, se Figur 1. Behovet av tillfälliga ytor, så som exempelvis 
mötesplatser bedöms bli den samma som tidigare.  



    

    

   

   

   
 

 

 

19 
 

 

6.4 Elnät 

6.4.1. Internt elnät 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende internt elnät jämfört med vad som beskrivits i 
MKB från 2012 (avsnitt 3.7.1 Internt elnät). En ökad produktion från respektive vindkraftverk kan innebära 
något ökade dimensioner på kablar. Detta har dock i sin tur ingen eller mycket marginell betydelse för 
förläggningen av kablarna.  

6.4.2. Anslutning till externt elnät 

För att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningen till överliggande nät söktes koncession för en  
145 kV- ledning mellan ställverk i vindkraftsanläggningen och ställverk i Sävar. Koncession erhölls 2012. 

6.5 IT/Fiber 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende IT/Fiber jämfört med vad som beskrivits i MKB 
från 2012 (avsnitt 3.8 IT/Fiber).  

6.6 Materialbehov  

Precis som beskrivs i MKB från 2012 (avsnitt 3.9 Materialbehov) kommer massbalans att eftersträvas.  

En högre tornhöjd kan innebära bredare och tyngre torndelar. Detta bedöms dock inte föranleda breddning 
av väg eller förändringar i vägens uppbyggnad. Som beskrivs i avsnitt 5.3 Uppställningsytor bedöms 
ökningen av markanspråk till följd av uppställningsytor öka något och därmed även ökningen i behov av 
material till dessa.  

Ökningen i behov av material till förstärkningslager och bärlager, inklusive vägar och uppställningsytor för 
hela vindkraftsanläggningen, bedöms öka med ca 5 %, se Tabell 2.  

Tabell 2. Behov av massor för uppställningsytor, nollalternativet och ansökt alternativ. Behov av material till vägar bedöms inte påverkas 
av ansökt ändring.  

Material Volym m3 (uppst.ytor) 
Nollalternativet 

Volym m3 (uppst.ytor)  
Ansökt alternativ 

Förstärkningslager 61 000 73 000 

Bärlager 12 000 15 000 

 

Som beskrivs i avsnitt 5.2 Fundament kommer större fundament att användas. I Tabell 3 redovisas normal 
åtgång av betong för gravitationsfundament respektive bergförankrat fundament samt förväntat behov av 
betong för nollalternativet och ansökt alternativ. Val av fundamentsdesign görs i samband med 
slutprojektering och baserat på vald turbintyp och resultat från geotekniska undersökningar.  

Tabell 3. Behov av betong för fundament vid användande av gravitationsfundament eller bergsförankrat fundament. 
Gravitationsfundament kräver större yta än bergsförankrat funament.  

 Betong / 
vindkraftverk m3 
Nollalternativet 

Betong / 
vindkraftverk m3 
Ansökt alternativ 

Total mängd m3 
Nollalternativet  

Total mängd m3  
Ansökt alternativ 

Gravitations-
fundament 

900 1 400 27 000 42 000 

Bergförankrat 
fundament 

600 900 18 000 27 000 
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En första bedömning för projektet är att en kombination av gravitationsfundament och bergsförankrade 
fundament kommer att användas. Beslut om fundament för respektive vindkraftverk kommer att bestämmas i 
projekteringsfasen, baserat på bland annat av resultaten av geoteknisk undersökning. 

6.7 Infrastruktur och vägar 

6.7.1. Transportvägar till området 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende transportvägar till området jämfört med vad som 
beskrivits i MKB från 2012 (avsnitt 3.10.1 Transportvägar till området). 

6.7.2. Internt vägnät 

Den aktuella ändringen innebär i huvudsak ingen förändring i det interna vägnätet jämfört med vad som 
beskrivits i MKB från 2012 (avsnitt 3.10.2 Internt vägnät) och länsstyrelsens beslut om godkännande av 
layout förutom en ny vägsträcka på ca 140 meter till vindkraftsposition 18.  

De ytterligare torndelar som ska transporteras föranleder ingen förändring i design av det interna vägnätet.  

Trädfria korridorer längs vägarna dimensioneras utifrån vägbyggnationen och påverkas inte av fler 
transporter.  

6.7.3. Transporter 

På grund av aktuella ändringar kommer antalet transporter under anläggningsskedet att öka något jämfört 
med vad som beskrivits i MKB från 2012 (avsnitt 3.10.3 Infrastruktur och vägar). Detta beror på något större 
behov av betong till fundament och fler transporter vid leverans av delar till verken, till följd av fler 
tornsektioner, se Tabell 4. 

Mängden transporter för betong och armering är beräknade baserat på att gravitationsfundament används. 

Det är troligt att slutlig fundamentsdesign kommer att utgöras av en kombination av gravitationsfundament 

och bergsförankrade fundament vilket skulle minska antalet transporter.  

Transportbehovet under drift bedöms bli detsamma. 

Tabell 4. Transporter av betong och material till uppställningsplatser, nollalternativet och ansökt alternativ. Behov av material till vägar 
bedöms inte påverkas av ansökt ändring.  

 
m3  
Nollalternativet 

m3  
Ansökt alternativ 

m3/transport 
Antal transporter 
Nollalternativet 

Antal transporter 
Ansökt alternativ 

Lastbil 270 000 280 000 8–10 30 000 31 000 

Alternativ 
semitrailer 

270 000 280 000 17–19 15 000 16 000 

Betong 27 000 42 000 7 4 000 6 000 

Armering 3 500 5 000 40 ton/släp 90 125 
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6.8 Kringanläggningar 

6.8.1. Betongstation  

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende betongstation jämfört med vad som beskrivits i 
MKB från 2012 (avsnitt 3.11.1 Kringanläggningar). En förändring av vindkraftverkens totalhöjd från 200 m till 
270 m innebär att större mängder betong kommer att behövas. Detta beskrivs i avsnitt 5.6 Materialbehov.   

6.8.2. Krossanläggning 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende krossanläggning jämfört med vad som beskrivits 
i MKB från 2012 (avsnitt 3.11.2 Krossanläggning). En förändring av vindkraftverkens totalhöjd från 200m till 
270m innebär att större mängder material kommer att behövas. Detta beskrivs i avsnitt 5.6 Materialbehov.   

6.8.3. Byggbaracker, vatten, avlopp och avfall 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende byggbaracker, vatten, avlopp och avfall jämfört 
med vad som beskrivits i MKB från 2012 (avsnitt 3.11.3 Byggbaracker, vatten, avlopp och avfall). 

6.8.4. Kemiska produkter 

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring avseende kemiska produkter jämfört med vad som 
beskrivits i MKB från 2012 (avsnitt 3.12 Kemiska produkter). 

6.8.5. Drift och underhåll  

Den aktuella ändringen innebär ingen förändring i driftförhållanden jämfört med vad som beskrivits i MKB 
från 2012 (avsnitt 3.13 Drift och underhåll). 

6.8.6. Avveckling 

Vid avveckling av vindkraftsanläggningen kommer en marginellt ökad mängd material att forslas bort och 
hanteras i enlighet med gällande regler för avfallshantering. Detta gäller främst ytterligare torndelar samt 
eventuellt mer material till följd av längre rotorblad.  

6.9 Säkerhet 

Ägaren till en vindkraftsanläggning är ansvarig för säkerheten. Nedan följer en beskrivning av 
säkerhetsrisker med vindkraftsproduktion samt hur riskerna ska hanteras och minimeras.  

6.9.1. Nedisning  

Isbildning 

Isbildning på vindkraftverk sker under vissa kombinationer av temperatur, fukt och vindhastighet. 
Sannolikheten för isbildning är störst vid temperaturer under 0˚C i kombination med dimma eller låga moln. 
Under dessa väderförhållande är frekvensen och mängden isbildning nära kopplad till höjden över havet då 
högbelagda område påverkas normalt sett mer av isbildning än lågbelagda område. Kjeller Vindteknikk, ett 
företag med marknadsledande kunskap inom ismodellering och iskast, har utfört en oberoende studie med 
huvudsyfte att kvantifiera isförhållandena i parkområdet, dra slutsatser om den förväntade skaderisken 
orsakad av iskast från anläggningens vindkraftverk och ge ett expertutlåtande om nödvändiga åtgärder. En 
sammanfattning av Kjeller Vindteknikks slutsatser finns i bilaga H Expertutlåtande om iskastrisk. Kjeller 
Vindteknikks huvudslutsatser är att den förväntade isbildningen i området är mycket låg och att risknivån 
redan är låg utan åtgärder. 

I de klimatmodeller som Fortum har att tillgå kan det inte utläsas om det föreligger en eventuell ökad risk för 
påbyggnad av is på vindkraftverken om havet utanför det aktuella området i större utsträckning ligger öppet 
på grund av klimatförändringar. Vad som kan konstateras är dock att vindkraft som produktionskälla är en 
viktig del för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vindkraften är det mest kostnadseffektiva sättet att 
producera elektricitet och på det sättet det mest effektiva sättet att fasa ut mer klimatpåverkande 
produktionskällor såsom kol och olja.  
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Allmänt om avisningsteknologi 

Ett avisningssystem består huvudsakligen av två huvuddelar: ett isdetekteringssystem och ett 
uppvärmningssystem. Isdetekteringssystemet kan vara sensorer som monteras på bladen eller på 
vindkraftverkets nacelle (maskinhus), och/eller en signal som beräknas utifrån den producerade energin som 
visar isbildningspåverkan på vindkraftverkets prestanda. Uppvärmningssystemet kan vara fläktar som 
installeras inne i varje rotorblad och som blåser ut varm luft längs bladen och/eller en elektrisk matta som 
monteras under bladens yta. Trots att avisningsteknologin har utvecklats under de senaste åren 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. Normalt sett reduceras produktionsbortfallet orsakade av isbildning på bladen med 
cirka 30% till 40% vilket motsvarar en låg verkningsgrad. När det gäller möjligheten att installera ett 
avisningssystem för att minska risken för iskast så är inte detta nödvändigtvis lämpligt eftersom det inte har 
bevisats att dessa system faktiskt minskar risken. Värt att notera är att avisningssystem är utformade för att 
optimera produktionen under ispåbyggnad och inte för att minska risken för iskast. Effekten av ett 
avisningssystem för att minska iskastrisken oklar och inte nödvändigtvis riskreducerande. Slutsatsen är 
därmed att installation av ett avisningssystem inte är motiverat i området, där den förväntade isbildningen är 
mycket låg, varken av påverkan den kommer att ha på produktionsbortfallet orsakade av isbildning eller av 
påverkan den kommer att ha på skaderisken orsakad av iskast.  

Vindkraftverken är försedda med ett kontrollsystem som styr de olika komponenterna som ett vindkraftverk 
består av. Förekomsten av is på rotorbladen kan minimeras genom att bladens vinkel ändras med relativt 
små och snabba steg så att isen skakas av från bladen. Detta görs med hjälp av kontrollsystemet. 
Kontrollsystemet används också för att stänga av vindkraftverken när ispåbyggnaden orsakar höga laster på 
bladen. En aktiv uppföljning av vindkraftverkens operationella data möjliggör en god förståelse av 
förekomsten av is på bladen vilket, tillsammans med kontrollsystemets funktionalitet i att ändra bladens 
vinkel, i.e. skaka av isen, är lämpliga åtgärder för att minimera förekomsten av is på rotorbladen tills risken 
för iskast är försumbar. 

Allmänt om skaderisk orsakad av iskast 

IEA Task 19 är en internationell expertgrupp som verkar under Internationella Energirådets (IEA) regi där 
Sverige också är medlem. IEA Task 19:s arbete har bland annat som mål att definiera internationella 
riktlinjer för iskast- och isfallsberäkningar. Rapporten International Recommendations for Ice Fall and Ice 
Throw Risk Assessments 1är ett resultat av IEA Task 19:s arbetet och presenterar riktlinjer för definition av 
säkerhetszoner kring vindkraftverk som kan orsaka isfall eller iskast.  

Kvantifiering av skaderisken orsakad av iskast görs oftast med hjälp av parametern Individual Risk Per 
Annum (IRPA). IRPA beskriver sannolikheten för att en hypotetisk person förolyckas på grund av exponering 
för iskast under en period av ett år. IRPA tar hänsyn till hur ofta personen exponerar sig för iskast. De 
rekommendationer som presenteras i rapporten International Recommendations for Ice Fall and Ice Throw 
Risk Assessments definierar ett maximalt IRPA-värde för en individ på 1.0 x 10-7, och maximalt 1.0 x 10-5 
för samhällsrisken d.v.s. för en grupp människor (Tabell 1 i Kjeller Vindteknikks expertutlåtande i bilaga H). 
IRPA lika med 1.0 x 10-7 innebär en risk av 1 på 10 000 000 för att en hypotetisk person att förolyckas under 
en period av ett år på grund av exponering för iskast. 

Om en person utsätter sig för en risk som är lägre än 1 på 10 000 000, och en grupp personer utsätter sig 
för en risk som är lägre än 1 på 100 000, då är de utsatta för risker som är lägre än de risker människor 

 

 
1 IEA Wind Task 19, International Recommendations for Ice Fall and Ice Throw Risk Assessments, 2018 
https://community.ieawind.org/task19/viewdocument/international-recommendations-for-i 
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normalt utsätter sig för i sin vardag. Exempelvis, för biltrafiken i Norden är risken för att en person 
omkommer i en bilolycka mellan 1 på 25 000 och 1 på 50 000 per år. 

Resultat för Ivarsboda-Gryssjön vindkraftsanläggning 

Studien som Kjeller Vindteknikk utförde för Ivarsboda-Gryssjön visar att den förväntade isbildningsnivån är 
mycket låg. Produktionsbortfallet förväntas vara mindre än 1.5 % per år vilket är lågt. Studien innefattar en 
analys av iskast i hela vindkraftsområdet med särskilt fokus på risken vid länsvägen 652 och vid skoterleden 
där fler människor förväntas passera jämfört med övriga vindkraftsområdet. Kjeller Vindteknikk har använt 
sig av en marknadsledande beräkningsmetodik och av acceptanskriterier2  som utarbetats av den 
internationella expertgruppen IEA Task 19. 

Tabell 5 visar resultaten från analysen där den maximala IRPA-värde förväntat vid länsvägen 652 
presenteras tillsammans med det rekommenderade maximalt IRPA-värde för tre olika exempel. 

Tabell 5: Resultat risk för länsvägen 652 (samma som Tabell 2 i bilaga H). 

 Maximalt IRPA-värde 
förväntat vid länsvägen 652 

Rekommenderade 
maximalt IRPA-värde 

Exempel 1 

En person promenerar (5 km/timme) längs 
länsvägen 652 en gång per dag, varje dag, under 
ett år 

1 på 500 000 000 1 på 10 000 000 

Exempel 2 

En bil kör längs vägen, 80 km/timme, en gång per 
dag, varje dag, under ett år 

< 1 på 4 000 000 000 1 på 10 000 000 

Exempel 3 

680 bilar kör längs vägen, 80 km/timme, en gång 
per dag, varje dag, under ett år 

< 1 på 5 000 000 1 på 100 000 

 

Det estimerade maximala IRPA-värdet längs länsvägen 652 är betydligt lägre än den rekommenderade 
gränsen för alla tre fall: 50 gånger lägre än riktvärdet för Exempel 1; 400 gånger lägre än riktvärdet för 
Exempel 2, och cirka 50 gånger lägre för Exempel 3. Skaderisken för förbipasserande längs länsvägen 652 
orsakad av iskast från anläggningens vindkraftverk bedöms därför vara försumbar.  

Förslagna åtgärder  

Utifrån slutsatsen att skaderisken orsakad av iskast för förbipasserande längs länsvägen 652 och längs den 
nya skoterleden förväntas vara försumbar och att användandet av ett avisningssystem inte nödvändigtvis 
eliminerar isbildning, är Kjeller Vindteknikks expertutlåtande att installation av ett avisningssystem inte är 
motiverat. Istället rekommenderar Kjeller Vindteknikk andra åtgärder, såsom skyltning, se exempel i Figur 6, 
prognoser av isrisken som kan delas på parkens hemsida, samt allmän uppföljning baserad på operationell 
data och på observationer från parken för att vid behov kunna kalibrera prognosmodellen. Utförandet och 
placeringen av skyltarna kan bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten för att anpassa skyltningen till 
lokala förhållanden och till hur besökare rör sig i området.  

 

 
2 IEA Wind Task 19, International Recommendations for Ice Fall and Ice Throw Risk Assessments, 2018 
https://community.ieawind.org/task19/viewdocument/international-recommendations-for-i 
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Figur 6: Exempel på skylt med varningstext för iskast 

6.9.2. Haveri och brand 

De vindkraftverk som uppförs kommer att vara CE-märkta. CE-märket innebär att vindkraftverket, enligt 
tillverkarens bedömning, uppfyller tillämpliga EU-bestämmelser 

Att hela eller delar av ett vindkraftverk lossnar är mycket ovanligt. I de fall det händer kan möjliga orsaker 
vara konstruktionsfel, felaktig montering, bristande underhåll, bränder m.m. Ett sätt att minimera riskerna är 
att inom ramen för den obligatoriska egenkontrollen noggrant och regelbundet genomföra översyn, underhåll 
och service under hela vindkraftverkets verksamhetstid och att tillse att den personal som genomför 
kontroller och underhåll har rätt utbildning för uppgiften.  

Risken för brand bedöms som liten, men kan uppkomma till följd av t.ex. bristande service och underhåll, 
läckage eller felaktiga komponenter. Genom att utföra regelbunden service och tillsyn som utförs av 
servicetekniker med fackutbildning, kan risken för brandutveckling avsevärt minimeras. I vindkraftverkens 
maskinhus finns även brandsläckare tillgängliga för snabba insatser vid brand- och rökutveckling.  

Förändringen i enlighet med nu aktuellt ändringstillstånd bedöms inte medföra några ökade risker för brand 
eller haveri. 

6.9.3. Blixtnedslag 

Risken för blixtnedslag i ett vindkraftverk skiljer sig inte från risken hos andra höga konstruktioner och 
moderna vindkraftverk levereras således med åskledarsystem. På rotorbladen finns elektroder som 
förhindrar att blixten går igenom plasten på bladen. Från elektroderna går åskledare till maskinhuset och 
därifrån förs laddningen genom tornet till elektroder i botten av tornet eller till armeringen i vindkraftverkets 
fundament. Därifrån överförs laddningen till den omkringliggande marken genom ett s k jordtag. 

Förändringen i enlighet med nu aktuellt ändringstillstånd bedöms inte medföra några ökade risker för 
blixtnedslag. 

6.9.4. Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Magnetfält finns alltid i vår 
omgivning. Det mest utbredda magnetfältet är det fält som omger jorden, jordmagnetismen, som får 
kompassnålen att rikta sig mot norr. Detta fält är statiskt vilket innebär att det inte ändras med tiden. Sådana 
fält bildas också kring likström.  

Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, d.v.s. kring kraftledningar, 
transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten. I våra bostäder och på arbetsplatser 
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finns många källor till magnetiska fält. Sådana källor kan vara lysrör, dammsugare, hårtorkar, 
mikrovågsugnar etc. Det magnetiska fältet avtar snabbt med ökat avstånd från källan till magnetfältet.  

För att minska spridningen av magnetfält markförläggs det interna elnätet enligt rådande praxis. 
Förändringen i enlighet med nu aktuellt ändringstillstånd bedöms inte medföra några ökade risker för 
elektromagnetiska fält. 

6.9.5. Skydd mot olyckor 

Sökanden har ett väl utvecklat säkerhetsarbete och rutiner för skyddsarbete. 

Inom anläggningen finns vägvisningsskyltar till de olika vindkraftverken som hjälper räddningstjänsten att 
hitta rätt vid en eventuell olycka. 

I varje vindkraftverk finns nödlägesanslag med information om rutin vid nödläge, telefonnummer samt 
koordinater. Inför uppförande av ett vindkraftverk planeras och säkerställs följande punkter: 

• Projektering, planering och byggnation av vindkraftverk samordnas ur arbetsmiljösynpunkt av en 

byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för att minska risken för ohälsa och olycksfall.  

• Riskanalys genomförs för respektive projekt innan byggnation påbörjas. Riskanalyser görs 

ytterligare några gånger under byggtiden.  

• Skydds- och miljörond genomförs regelbundet under byggnationen av anläggningen. 

• All personal som ska utföra arbete i vindkraftverken ska genomgå en särskild höghöjdsutbildning.  

I vindkraftverken finns brandsläckningsutrustning och första hjälpen och vid personalbaracken i området 
finns utrustning för livräddning och första hjälpen.  

7. Identifierade miljöaspekter och avgränsning  

7.1 Miljöaspekter 

En vindkraftsanläggning ger upphov till vissa miljöeffekter. Vilka dessa effekter är kan variera under 
anläggningens livstid och delas vanligen in i tre faser: anläggning, drift och avveckling. Typiska miljöeffekter 
kan vara förlust av mark, buller, skugga eller liknande.  

Med miljöaspekt menas de olika objekt eller skyddsvärden där miljöeffekter kan uppstå. Dessa listas i 6 
kapitlet 2 § miljöbalken och avser exempelvis människors hälsa, boendemiljö, mark, luft, klimat, vatten, djur 
och natur. 

De miljöaspekter som analyserats i denna miljökonsekvensbeskrivning har identifierats med utgångspunkt 
från gällande lagstiftning, miljömål, erfarenheter från den tidigare prövningen samt vad som framkommit 
under genomförda samråd.  

För ökad läsförståelse påminner Sävar Vindkraft AB om att föreliggande miljökonsekvensbeskrivning avser 
ett ändringstillstånd och att fokus därför ligger på att beskriva de miljöaspekter som särskilt påverkas till följd 
av den ändrade totalhöjden.  

7.1.1. Miljöaspekter under anläggningsfasen 

Den aktuella ändringen av vindkraftverkens totalhöjd innebär ett något större markanspråk för större 
fundament och kranuppställningsplatser, fler transporter då varje vindkraftverk transporteras i fler sektioner, 
en större åtgång av betong för större fundament och en ny anslutningsväg till vindkraftsposition 18.  

Den ändrade totalhöjden bedöms dock inte medföra några ytterligare miljöeffekterna under 
anläggningsfasen i förhållande till vad som redan medgivits i befintligt tillstånd.  
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7.1.2. Miljöaspekter under driftsfasen 

Den aktuella ändringen av vindkraftverkens totalhöjd innebär att vindkraftsanläggningen blir synlig inom ett 
större område samt att ljuseffekter (skugga, reflexer och hinderbelysning) och ljud kan spridas till ett större 
område.  

Högre vindkraftverk bedöms därför innebära en viss effekt på landskapsbilden, boendemiljön, naturmiljön, 
kulturmiljön, rennäringen och friluftslivet inom området.  

Som en positiv effekt av högre vindkraftverk uppstår ett bättre nyttjande av vindresursen och att mer 
förnybar energi kan produceras per uppfört vindkraftverk.  

7.1.3. Miljöaspekter avveckling 

Den sökta verksamheten bedöms dock inte medföra några ytterligare miljöeffekter under avvecklingsfasen i 
förhållande till redan tillståndsgiven verksamhet.  

7.2 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Syftet med avgränsning är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad. 
Alla miljöaspekter är inte relevanta för varje enskild prövning. Genom att göra lämpliga avgränsningar kan 
miljöbedömningen fokusera på de miljöaspekter som efter samrådet bedömts som mest relevanta. 
Utredningsresurser läggs därigenom på rätt områden och miljökonsekvensbeskrivningens omfattning kan 
begränsas så att dokumentet inte omfattar onödiga beskrivningar.  

Eftersom verksamheten redan har tillstånd är denna miljökonsekvensbeskrivning utformad för att belysa 
vilka skillnader som uppstår som en följd av nu ansökta ändringar jämfört med befintligt tillstånd.  

Sökanden har bedömt att området inte är aktuellt för naturkatastrofer i form av större jordbävningar, 
översvämningar eller stormar. Inte heller risk för ras föreligger inom området. Detta kommer därför inte att 
utredas vidare inom denna miljökonsekvensbeskrivning.  

Inte heller Norrbotniabanans framtida verksamhet bedöms bli påverkad av den ändrade totalhöjden varför 
inte heller detta kommer att redovisas vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning.  

Bedömning av den sökta verksamhetens effekter på rennäringen har begränsats till betesbortfall, ljud, ljus, 
rotation och risk för iskast. Övriga miljöeffekter bedöms bli likvärdiga med vad som redan prövats i befintligt 
tillstånd.  

Tillsammans med andra aktiviteter i närområdet kan kumulativa effekter uppstå. Kumulativa effekter har 
redovisats för ljud, rennäring och landskapsbild.  
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8. Miljöeffekter och miljökonsekvenser till följd av sökt 
verksamhet 

8.1 Bedömningsgrunder 

Eftersom verksamheten redan har tillstånd är denna miljökonsekvensbeskrivning utformad för att belysa 
vilka skillnader som uppstår i samband med ansökt ändring jämfört med den verksamhet som redan 
bedömts tillåtlig (befintligt tillstånd). De förändrade miljöeffekterna och konsekvenserna av planerad 
verksamhet redovisas i följande kapitel.  

Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är 
tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller 
lång sikt. 

Konsekvensen utgörs av en analys av effekterna på miljöaspekten (värdet) och en bedömning av i vilken 
grad konsekvensen är negativ eller positiv.  

Konsekvenserna värderas utifrån följande graderingar: stora, måttliga, små, inga/obetydliga eller positiva. 
Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden (miljöaspekter) och att ingreppets eller störningens 
omfattning påverkar konsekvensens storlek, se Tabell 6 

. 
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Tabell 6: Skala för bedömning av miljökonsekvenser. 

Effekter Värde av miljöintresse 

Litet Måttligt Stort 

Negativ 

effekt 

Obetydlig (0) (0) (0) 

Liten (0) (-) (- -) 

Måttlig (-) (- -) (- - -) 

Stor (- -) (- - -) (- - -) 

Positiv effekt  (+) (+) (+) 

Konsekvens Värdering 

Stora negativa 

konsekvenser  

(- - -) 

Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt med aktuellt 

miljöintresse. Möjligheten att uppnå en eller flera miljömål 

försämras i betydande grad. 

Måttliga negativa 

konsekvenser  

(- -) 

Värdet minskar, skador uppstår, människor som inte tidigare 

belastats av aktuell olägenhet drabbas, konflikt med intresse. 

Risk för möjligheten att inte uppnå en eller flera miljömål 

föreligger. 

Små negativa 

konsekvenser  

(-) 

Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men behöver inte 

innebära skada. Möjligheten att uppnå en eller flera miljömål 

bedöms sannolikt inte påverkas. 

Inga/obetydliga 

konsekvenser (0) 

Värdet ändras inte eller i mindre och obetydlig grad. 

Miljömålen bedöms inte alls påverkas. 

Positiva konsekvenser 

(+) 

Värdet förstärks. Bidrar till att miljömålen uppfylls. 
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8.2 Landskapsbild  

8.2.1. Förutsättningar 

Topografi 

Projektområdet ligger mellan E4 och Bottenvikens kustremsa inom det som benämns Kustnära kulturbygd i 
rapporten Landskapskaraktärisering Västerbottens län. Terrängen med de låga moränhöjderna ligger 
mestadels 15 - 40 meter över havet med någon enstaka höjd upp mot 50 meter över havet.  

Landskapet karakteriseras av ett flackt, svagt kuperat barrskogslandskap uppbrutet av talrika myrar och 
några få små sjöar. Längs de mindre landsvägarna närmare kusten öppnar sig skogslandskapet för 
odlingsmarker kring de små byarna. Detta är det landskapet som framträder när man färdas längs väg E4 
förbi området för den planerade vindkraftsanläggningen eller på skogsbilvägar inom området.  

Landskapsrum 

De öppna ytorna i landskapet i form av myrar och odlingsmark bildar rum, så kallade landskapsrum, med 
omgivande barrskog som ”väggar”. Rummen intill byarna är omkring 500 m stora, se exempel i Figur 7. De 
vid myrarna är större. Den längsta, Gryssjömyran, är ca 3 km lång och 200–300 m bred. Landskapsrummen 
förändras över tiden genom det aktiva skogsbruket i området med olika hyggen som tas upp och bildar nya 
rum för att sedan åter bli sluten skogsmark.  

  

Figur 7: Öppet landskap, vy från Södra Norum i riktning västerut mot den tillståndsgivna vindkraftsanläggningen. 

Riktningar 

Det finns ingen stark, utmärkande riktning inne i området. De låga höjdryggarna och våtmarkerna ligger dock 
utsträckta i nord-sydlig riktning. Kusten och vägarna utanför och i områdets utkanter är mer påtagliga 
riktningsgivare. Flera vägar har långa raksträckor antingen ungefär i samma riktning som kusten eller mer i 
öst-västlig riktning. Några få raksträckor har riktningen in mot den planerade vindkraftsanläggningen, varav 
de flesta med en riktning som berör vindkraftsanläggningens ytterkanter. En i landskapet osynlig sydöstlig-
nordvästlig riktning, är den trafikerade färjelinjen mellan Holmön - Norrfjärden, sydöst om den planerade 
vindkraftsanläggningen.  

Landmärken 

Några utmärkande höjdryggar eller några byggda landmärken finns inte i området. Landmärken från de 
senaste århundradena ligger längre österut, synliga för dagens sjöfarare, i form av öar och kobbar med fyrar 
t.ex. de på Holmöarna, uppförd 1760. Vindkraftsanläggningar är våra senaste och mer storskaliga 
landmärken. Närmast liggande befintliga vindkraftsanläggningar är nio vindkraftverk vid Sikeå, tre 
vindkraftverk i Holmsund och 12 vindkraftverk i Hörnefors.  

Fotomontage och synbarhet 

Hur en vindkraftsanläggning uppfattas beror på många olika faktorer, dels var betraktaren befinner sig, nära 
eller långt bort, om vindkraftsanläggningen syns, hur stor del av anläggningen som är synlig, i vilken riktning 
vindkraftverken står, vilken utsikt som påverkas m.m. Upplevelsen påverkas också av vilken inställning 
betraktaren har till vindkraft.  
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Hur dominerande vindkraftverken uppfattas beror bl.a. på hur stor del av betraktarens synfält som påverkas. 

En människas synfält täcker ca 180 i horisontalled och 120 i vertikalled. Det innebär att på nära håll är det 
synfältet främst i vertikalled som påverkas, ögat ser få och höga vindkraftverk. På längre håll tar ögat in 
många fler vindkraftverk och dessa tar inte så stort utrymme i synfältets höjdled, se Figur 8 Ögat har dock en 
förmåga att fokusera på rörelse och avvikande former. Hur stor del av ett vindkraftverk som kommer att bli 
synligt beror även på avståndet mellan betraktaren och skogskanten och vindkraftverkens höjd. På långt håll 
får siktförhållandena beroende på väder större betydelse. Dis och moln gör vindkraftverken svårare att se.  

 

Figur 8: Principillustration som visar hur vindkraftverken ter sig på nära respektive längre håll från en vindkraftsanläggning och att 
betraktaren behöver en öppen yta framför sig för att vindkraftverken ska kunna ses (Källa: Malin Bernhardsson, Sweco). 

För att beskriva skillnaden mellan den tillståndsgivna verksamheten med totalhöjd på 200 meter och den 
verksamhet som nu söks med vindkraftverk med totalhöjd 270 meter har synbarhetsanalyser och 
fotomontage tagits fram.  

Synbarhetsanalyser med skog visar var vindkraftverken teoretiskt syns i landskapet. Dessa redovisas i 
Bilaga A Synbarhetsanalys. Analysen visar var vindkraftverkens rotorblad syns och därmed det största 
möjliga område som påverkas. Om bara en del av vingen syns över terrängen eller skogen blir effekten dock 
i praktiken obetydlig, särskilt på långt håll. 

Fotomontage i Bilaga B Fotomontage har tagits fram för att illustrera hur vindkraftsanläggningen kan komma 
att påverka landskapsbilden i området. Montagen är framställda i WindPRO 3.3. 

Synbarhetsanalysen visar var och i vilken omfattning vindkraftverken syns i landskapet och är ett 
grundläggande teoretiskt underlag för bedömning i detta avsnitt. Synbarhetsanalysen kompletteras av 
fotomontagen som ger en mer realistisk bild av hur vindkraftverken kan komma att se ut i verkligheten. 
Tillsammans med erfarenheter och foton från fältbesök i omgivande landskap ger dessa ett gott underlag för 
att bedöma effekter och konsekvenser för landskapsbilden.  

I skogslandskapet är det få platser på land varifrån vindkraftsanläggningen kommer att kunna ses i sin 
helhet. Det beror på att landskapsrummen i barrskogen är små och att marken är flack. Panoramavyer är 
främst möjliga där betraktaren står utanför vindkraftsanläggningen, t.ex. invid en mer än en kilometer stor 
vattenyta, minst omkring två-tre kilometer från vindkraftsanläggningen. Exempelvis kommer stora delar av 
vindkraftsanläggningen att bli synlig vid Stranden (ca 3 km), norra Sandskäret söder om 
vindkraftsanläggningen (ca 5 km) och från Sandskäret (ca 5,5 km ifrån).   

Inne i projektområdet och strax utanför blir vindkraftverken synliga över skogskanten när utblick sker över en 
öppen yta. Det gäller odlingsmarken vid byarna, myrarna, hyggena och de raka delarna av vägarna där 
avståndet till skogskanten ökar.  

Vilket väderstreck som vindkraftverken placeras i, i förhållande till exempel en bostad, kan få betydelse för 
synbarheten. Uteplatser och större fönster ligger ofta i riktning mot sydväst-sydöst. Placeras vindkraftverken 
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i dessa lägen i förhållande till bebyggelse riskerar de att hamna i synfältet i högre grad än om 
vindkraftverken ligger norr om.  

Hindermarkering 

Vindkraftverken kommer att utrustas med hinderbelysning för flygsäkerhetens skull, vilket främst påverkar 
landskapsbilden nattetid. Belysningen kommer att bestå av högintensivt blinkande vitt ljus i 
vindkraftsanläggningens ytterkanter och fast lågintensivt rött ljus på övriga vindkraftverk. Belysningen 
kommer att sitta på vindkraftverkens högsta fasta punkt. Ljusintensiteten begränsas och är lägre under 
skymning, gryning och natt. Transportstyrelsens föreskrifter innebär att ljusstrålen ska skärmas av så att den 
först träffar marken 5 km bort från vindkraftsanläggningen för att inte ge upphov till bländning.  

För att illustrera hur vindkraftverkens hinderljus kan komma att se ut har en hinderljusanimering tagits fram, 
se Bilaga C.  

Visuella effekter av vindkraft 

Vindkraftverken kommer att innebära lokala effekter på landskapsbilden, dels för att vindkraftverken är stora, 
dels för att de placeras högt i terrängen där det blåser bra och även för att de måste förses med 
hindermarkeringar i form av blinkande ljus. Vindkraftverkens höjd, hur de placeras inom 
vindkraftsanläggningen och den omgivande terrängen är några aspekter som har betydelse för hur stor den 
visuella effekten kan bli. Om den visuella effekten upplevs positiv eller negativ är till stor del personlig och 
hänger samman med betraktarens förväntningar och värderingar. 

Landskap med en storskalig terräng tål större vindkraftverk och fler grupper än ett mer småskaligt landskap. 
Vindkraftverk placerade i ett öppet landskap, t.ex. till havs där vindkraftverken syns tydligt, ger ofta en större 
effekt än i ett mer slutet skogslandskap. Effekterna i det aktuella området blir något mindre med tanke på att 
vindkraftverken placerats i skogen jämfört med om de skulle stått inne i de små landskapsrummen, som 
jordbruksmarken utgör. Upplevelsen av att de står en bit bort förstärks på så vis. 

I närheten av bostäder på landsbygden kan en vindkraftsanläggning uppfattas mer som en störning än i 
tätorter där den visuella bilden redan är påverkad av verksamheter och där bakgrundsljudnivån ofta är högre 
än på landet. Studier visar även att om man ser vindkraftverken från sin bostad ökar risken för störning 
genom att ögat dras till det som rör sig. Det kan i sin tur bidra till att man uppmärksammar ljudet i högre 
grad. Dock störs de flesta mer av det visuella intrycket än av ljudet från vindkraftverken. Vindkraftverkens 
rotation har också betydelse för upplevelsen. Stora vindkraftverk upplevs rotera långsammare än små, vilket 
upplevs mer positivt. Den visuella upplevelsen kan också vara positiv om man förknippar vindkraft med en 
”ren” och förnybar energikälla.  

Den visuella effekten av vindkraftverk upplevs starkare i en miljö som är lite påverkad, speciellt i områden dit 
människor söker sig för att uppleva orördhet och finna ro i naturen, t.ex. skärgården. Effekten kan också bli 
mer tydlig om vindkraftverk placeras intill känsliga landmärken, såsom exempelvis kyrkor, historiska byar och 
gravhögar. Om vindkraftverken står nära ett föremål som vi vet storleken av, t.ex. ett kyrktorn, så upplevs 
vindkraftverket som väldigt stort. Risken med stora objekt, så som ett vindkraftverk, är att de tar över och 
dominerar karaktären på landskapet. Områden i anslutning till större industrietableringar och andra tekniska 
anläggningar, t.ex. hamnar, större täkter och större ledningsstråk, har förhållandevis större tålighet för 
etablering av vindkraftverk.   

Effekter av nollalternativet 

En förändring av landskapsbilden är oundviklig med vindkraftverk i området. Den planerade 
vindkraftsanläggningen kommer att ligga inom ett relativt flackt landskap som till stor del består av 
skogsmark med inslag av sjöar, våtmarker och jordbruksmarker med få och mestadels lokala 
upplevelsevärden. Konsekvenserna för landskapsbilden definieras här som en sammanvägning av 
effekternas storlek och landskapsbildens värde. 

Visuella effekter uppstår för de som bor i byarna med öppen jordbruksmark närmast vindkraftsanläggningen 
och då främst de som bor norr om vindkraftsanläggningen, i Gryssjön och Gräsnäs. Även om effekten blir 
stor vid de närmaste byarna bedöms konsekvenserna som måttliga eftersom upplevelsevärdena är lokala 



    

    

   

   

   
 

 

 

32 
 

 

och för att få människor berörs. Effekten är särskilt påtagligt ca en kilometer ifrån vindkraftsanläggningen, 
men även från ca 3 km håll från Stranden norr om Sävar. 

För Holmöarkipelagen kommer effekterna för landskapsbilden att bli begränsade eftersom avståndet till 
vindkraftsanläggningen är mer än ca 10 km. Dock kommer skogslandets flacka horisontlinje att brytas på 
grund av vindkraftverken. Det blir desto mer påtagligt ju närmare man närmar sig området, t.ex. med färjan 
från Holmön eller från Sandskäret. 

Effekterna på landskapsbilden från höjningen av vindkraftsanläggningen Ivarsboda Gryssjön 

För de 270 m höga vindkraftverk som behandlas i ändringsansökan blir den generella effekten och de 
konsekvenser som beskrivs ovan av samma slag som för de tillståndsgivna vindkraftverken.  

Att vindkraftverken blir högre innebär att de syns på ett längre avstånd. På ett mycket långt avstånd, t.ex. på 
Holmön, blir dock effekterna fortfarande små. På närmare håll, vilket får större betydelse för upplevelsen av 
vindkraftsanläggningen, kommer fler vindkraftverk att synas där de inte döljs av topografi eller skog. Detta 
illustreras på kartorna i den synbarhetsanalys som gjorts, se Figur 9.  

Figur 9: Utsnitt ur synbarhetsanalysen som visar skillnaden mellan 200 m (t.v.) och 270 m höga 
vindkraftverk (t.h.) i samma positioner.  

De områden där de högre vindkraftverken syns blir något större. Antalet 
vindkraftverk som syns ökar beroende på att fler vindkraftverk som står längre från 
betraktaren blir synliga över skogskanten. Kartorna visar synbarhet med hänsyn till 
befintlig skog. Det speglar verkligheten bättre än en bild utan skog, även om 
skogens förekomst och höjd påverkas över tid av det pågående skogsbruket. 

Högre vindkraftverk blir också mer dominerande i landskapet, vilket märks mest på närmare håll. De 
fotomontage som tagits fram ger en bild av hur vindkraftverken kommer att upplevas från några olika platser 
i landskapet. I Figur 10 och Figur 11 visas exempel på fotomontage som jämför 200 m och 270 m höga 
vindkraftverk. Fler fotomontage finns i Bilaga B Fotomontage. 
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Figur 10: Vy från östra Gryssjön i riktning sydväst, ca 2 km bort 

   

Figur 11: Vy från Sandskäret i riktning nordnordväst, ca 6 km bort. 

8.2.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för landskapsbilden att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med 

villkor och åtaganden i befintligt tillstånd: 

• Sävar Vindkraft AB har beaktat samtliga de riktlinjer som finns i Umeå och Robertsfors kommuners 

respektive vindbruksplaner.  

• Vindkraftverken kommer att vara antireflexbehandlade.  

• Återställning av tillfälliga upplagsytor görs efter färdiganvändning (Villkor 14). 

Inga ytterligare försiktighetsmått föreslås med anledning av nu aktuell ändringsansökan.  

8.2.3. Konsekvenser 

Sammanfattningsvis kommer de högre vindkraftverken i ändringsansökan att medföra att vindkraftverk syns 
på i stort sett samma platser som de tillståndsgivna vindkraftverken. De områden där vindkraftverken syns 
blir något större och fler vindkraftverk syns från de olika platserna. 

De vindkraftverk som syns kommer att få större effekter på landskapsbilden än de tillståndsgivna 
vindkraftverken eftersom de är högre och därmed mer dominerade i landskapet. Dessa effekter bedöms 
vara störst på ”mellandistans”, 2–5 km, se och jämför de två miljöerna i Figur 10 och Figur 11 där skillnaden 
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upplevs som större på det övre bildparet. Där vindkraftverken syns inne i vindkraftsanläggningen och just 
intill dominerar vindkraftverken landskapet oavsett höjd. 

För boende och miljöer där denna ökade synlighet uppkommer bedöms den sökta verksamheten medföra 
en måttlig effekt under bygg- och driftskedet jämfört med befintligt tillstånd och konsekvenserna på 
landskapsbilden bedöms som måttlig.  

För boende och miljöer på längre avstånd och i/intill vindkraftsanläggningen bedöms den sökta 
verksamheten medföra liten effekt på landskapsbilden under bygg- och driftskedet jämfört med befintligt 
tillstånd. Konsekvenserna bedöms som små.  

Där inga vindkraftverk syns uppkommer inga konsekvenser. 

8.2.4. Kumulativa effekter 

Uppbyggnaden av vindkraft går snabbt i Sverige och även i Västerbotten. I Västerbottens län har många 
anläggningar hittills byggts i inlandet, men ett antal projekt har även etablerats längs kusten. Närmast 
liggande befintliga vindkraftsanläggningar är tre vindkraftverk i Holmsund ca 27 km söder om projektområdet 
och nio vindkraftverk vid Sikeå cirka 28 kilometer norr om projektområdet.  

Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön syns endast samtidigt som vindkraftverken i Holmsund och Sikeå 
när man befinner sig på delar av Holmön, dvs på långt avstånd och med öppet hav i mellan. 
Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjöns kumulativa effekt bedöms som obetydlig med tanke på det långa 
avståndet mellan de andra anläggningarna. 

8.3 Ljud och boendemiljö  

8.3.1. Förutsättningar 

Allmänt om ljud 

Ljud från vindkraftverk delas vanligtvis in i mekaniskt och aerodynamiskt ljud. Det mekaniska ljudet alstras 
av bland annat fläktar och växellådor. Detta ljud kan framförallt höras i närheten av vindkraftverket och är 
normalt inte ett problem på längre avstånd för moderna vindkraftverk. Aerodynamiskt ljud uppkommer 
primärt när rotorbladen bryter ner i luften och kan uppfattas som ett ”svischande” ljud. Det beror bland annat 
på bladens utformning, bladvinkel och varvtal. Många moderna vindkraftverk har möjlighet att reglera dessa 
parametrar för att sänka ljudnivån från vindkraftverket. Rotorbladen kan förses med så kallade ”serrations” 
eller ”hajtänder”, som ändrar luftens flöde kring bladen vilket sänker ljudnivån. Genom att ändra bladvinkel 
och varvtal kan man också sänka ljudnivån, vilket brukar kallas för ”ljudreglering”. Ljudreglering innebär dock 
normalt även att vindkraftverket producerar mindre elektrisk effekt. Generellt är ljudnivån från moderna 
större vindkraftverk inte högre än för äldre mindre vindkraftverk. En av anledningarna till detta är att moderna 
vindkraftverk har generellt lägre varvtal än äldre vindkraftverk. 

Ljudnivån anges i enheten decibel (dB) som är en logaritmisk skala. I jämförelse mot enheter med linjär 
skala blir ljudnivån alltid 3 dB högre om två lika stora värden adderas. Att det är en logaritmisk skala spelar 
även in på ljudupplevelsen. För att ett ljud ska upplevas som dubbelt så högt ska ljudnivån öka med mellan 
6–10 dB beroende på ljudets frekvensinnehåll.  

Det finns ett flertal olika akustiska storheter vid bedömning av buller i samhället, den storhet som används 
för ljud från vindkraftverk kallas för ekvivalent ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån är ett så kallat 
tidsmedelvärde över en angiven tidsperiod. Under denna tidsperiod varierar ljudnivån upp och ner, men det 
är varken det högsta eller lägsta värdet som ska användas i bedömningen. 

Lågfrekvent ljud definieras som ljud mellan frekvenserna 20–200 Hz. Ljud från vindkraftverk innehåller, 
precis som många andra bullerkällor i samhället, både lågfrekvent ljud och ljud vid högre frekvenser. Det ljud 
som i huvudsak ger upphov till störning vid en bostad är inte lågfrekvent, utan ljud i frekvensintervallet 500–
1000 Hz. Det är ljudenergin vid dessa frekvenser som ger stort bidrag till den ekvivalenta ljudnivån, det ljud 
som brukar förknippas med ett ”svischande ljud”.  
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Upplevelsen av ljud 

Det är viktigt att hålla isär begreppen ljud och buller. Ett ljud benämns som buller först när någon känner sig 
störd. Detta är individuellt och upplevelsen skiljer mellan olika människor. När det gäller riktvärden på buller i 
Sverige sätts de generellt inte utifrån principen att ingen ska bli störd. För ljud från vindkraftverk nämner 
Naturvårdsverket att 6% kan bli mycket störda vid ekvivalenta ljudnivåer på 35–40 dBA. Det finns även 
studier som visar att fler människor störs av ljud om vindkraftverken är synliga. Även inställningen till 
utbyggnad av vindkraft samt ekonomisk vinning kan påverka hur man störs. Upplevelsen av ljudet kommer 
även variera under ett år, både meteorologin och andra bakgrundsljud i omgivning påverkar ljudupplevelsen. 

Riktvärden  

Ekvivalent ljudnivå 

När det gäller riktvärden på ljud från vindkraftverk tillämpas enligt praxis normalt ekvivalent ljudnivå 40 dBA. 
Detta riktvärde har både fastställts i svenska miljödomstolar och är det som rekommenderas av 
Naturvårdsverket. Riktvärdet gäller utomhus vid bostadshus. Enligt rättspraxis krävs ingen marginal till 
riktvärdet, varken vid beräkning i en tillståndsprövning eller i efterföljande kontroll. I en tillståndsprövning är 
det dock viktigt att kunna visa att det finns faktiska och tekniska möjligheter att innehålla riktvärdet. Detta kan 
säkerställas genom att det finns möjlighet till ytterligare ljudreglering, vilket brukar kallas för 
”skyddsmarginal”. 

Lågfrekvent ljud 

För att även ta hänsyn till lågfrekvent ljud i tillståndsprövning av vindkraftverk har Folkhälsomyndigheten 
fastställt riktvärden på lågfrekvent ljud i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMS 
2014:13. Dessa riktvärden har tillämpats i många nya tillstånd för vindkraftsanläggningar. Riktvärdena 
reglerar lågfrekvent ljud inomhus i 1/3-oktavband (tersband) mellan 31,5–200 Hz. Dessa riktvärden är satta 
för att undvika olägenhet för människors hälsa. Det är således viktigt att poängtera att dessa riktvärden inte 
är satta rakt av utifrån hörbarheten, ljudet kan således vara hörbart så länge det inte överskrider de angivna 
riktvärdena.  

Beräkning av ljud från höjningen av vindkraftsanläggningen Ivarsboda Gryssjön 

Ljudberäkningar 

Beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus har utförts för vindkraftsanläggning Ivarsboda Gryssjön, för 
en exempellayout med 31 vindkraftverk och totalhöjd 270 m. Beräkningarna är utförda med den nordiska 
beräkningsmetoden Nord2000. Nord2000 rekommenderas av Naturvårdsverket för detaljerade beräkningar 
av ljud från vindkraftverk och är även godkänd för villkorsreglering av svenska miljödomstolar. De 
antaganden som gjorts för beräkningarna är i enlighet med praxis, även det fastställt av miljödomstolar. 
Praxis innebär att beräkningarna utförts för medvind 8 m/s på 10 m höjd. Som indata till beräkningarna antas 
vindkraftverkens ljudeffektnivå eller källjud. Här har det högsta värdet, för det exemplifierade vindkraftverket, 
oavsett vindhastighet använts i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendation. Beräkningen av ekvivalent 
ljudnivå redovisas i sin helhet i Bilaga D1 Ljudberäkning 270 m. 

Beräkningarna visar att riktvärdet för A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus, 40 dBA, innehålls vid samtliga 
närliggande bostadshus. Det finns ytterligare en skyddsmarginal, möjlighet till ljudreglering, om kontrollen 
visar att riktvärdet överskrids. Beräkningarna visar att det finns faktiska och tekniska möjligheter att innehålla 
riktvärdet. 

För att utreda lågfrekvent ljud har beräkningar av lågfrekvent ljud inomhus utförts för vindkraftsanläggning 
Ivarsboda Gryssjön, för en exempellayout med 31 vindkraftverk och totalhöjd 270 m. Beräkningen av 
lågfrekvent ljud redovisas i sin helhet i Bilaga D1 Ljudberäkning 270 m. 

Beräkningarna visar att Folkhälsomyndighetens riktvärden på lågfrekvent ljud inomhus innehålls med 
marginal, vid alla närliggande bostadshus.  
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Vid jämförelse med nollalternativet visar resultaten från ljudberäkningar för vindkraftverk med en totalhöjd på 
270 m att ljudnivåskillnaden är liten. Som högst är skillnaden i ekvivalent ljudnivå 1 dB, en skillnad som inte 
går att uppfatta för normalt hörande människor. Skillnaden i ljudnivå bedöms således som obetydlig.  

Kumulativa effekter 

Vindkraft  

Kumulativ riskbedömning har gjorts med hänsyn till det befintligt tillstånd för vindkraftsanläggningen Täfteå. 
Vid kumulativ riskbedömning är det av vikt att bedöma vilka bostadshus som är kritiska, primärt där det finns 
en risk att riktvärdet 40 dBA överskrids kumulativt. De bostadshus som är kritiska i aktuellt fall är de som 
ligger mellan de båda vindkraftsanläggningarna och samtidigt nära respektive vindkraftsanläggning. Vid 
dessa bostadshus styrs ljudnivån på avstånd av att riktvärdet 40 dBA måste innehållas av respektive 
vindkraftsanläggning. Enligt Vindbrukskollen är det minst 5 km mellan de två projektområdena. Det stora 
avståndet och det faktum att 40 dBA måste innehållas vid närliggande bostadshus gör sammantaget att 
ljudnivån på avstånd inte bedöms ge upphov till ljudnivåer, vid respektive närliggande vindkraftsanläggning, 
som innebär risk för kumulativt överskridande av riktvärdet 40 dBA. Här ska även tilläggas att då det blåser 
medvind från en vindkraftsanläggning, mot kritiska bostadshus mellan vindkraftsanläggningarna, blåser det 
alltid motvind från den andra vindkraftsanläggningen. Detta göra att det aldrig kan bli maximal ljudnivå vid 
dessa bostadshus samtidigt, även detta ligger till grund för den kumulativa riskbedömningen.  

Övriga verksamheter 

När det gäller villkorsreglering av ljud från vindkraft är det vedertagen praxis att kumulativ hänsyn inte ska 
tas till andra samhällsbullerkällor som väg- och tågtrafik. En anledning är att det rör olika bullerkällor, vilka 
har helt olika typer av riktvärden. För vägtrafik tillämpas normalt tex. dygnsekvivalent ljudnivå 55 dBA vid 
bostadshus och det finns även riktvärden på momentan ljudnivå. Vid jämförelse mot riktvärdet för vindkraft, 
ekvivalent ljudnivå 40 dBA, skiljer det således 15 dBA mot riktvärdet för vägtrafik.  

Det bostadshus som ligger närmast väg E4 och den planerade Norrbotniabanan är ljudkänslig punkt O, se 
karta på sida 10 i Bilaga D1 Ljudberäkning, som ligger på ett avstånd om cirka 700 m. Den dygnsekvivalenta 
ljudnivån från väg E4 bedöms genom överslagsberäkning ligga under 45 dBA, med antagande om 5900 
fordon varav 22 % tunga enligt mätårsperiod 2019 och hastighet 110 km/h. Den ekvivalenta ljudnivån från 
Norrbotniabanan bedöms ligga i samma härad eller lägre, dock har ingen överslagsberäkning gjorts. Både 
väg- och tågtrafikbuller underskrider således gällande riktvärden för respektive bullerkälla med mycket god 
marginal i den ljudkänsliga punkten O. Som nämnts är det dock principiellt fel och ej i enlighet med 
vedertagen praxis att väga in varken väg- eller tågtrafikbuller vid villkorsreglering av ljudnivåer från en 
vindkraftsanläggning.  

En anledning till att det är principiellt fel är att ljudberäkning av dessa tre bullerkällor utförs med olika 
förutsättningar, vilket gör att ljudnivåerna inte är direkt jämförbara. Den nordiska beräkningsmetoden för 
vägtrafikbuller antar t.ex. en vindhastighet på 1,5 m/s, medan beräkning av ljud från vindkraftverk utförs för 8 
m/s. Detta gör att man, i en beräkning eller mätning, inte antar att bullerkällorna avger höga ljudnivåer vid 
samma tidpunkt. Då ljudkänslig punkt O ligger mellan vindkraftsanläggningen och väg E4 samt 
Norrbotniabanan är det även osannolikt att bullerkällorna ger höga ljudnivåer samtidigt i ljudkänslig punkt O, 
då högst ljudnivåer normalt uppkommer då det blåser medvind från en bullerkälla.  

Då alla andra relevanta bostadshus, ljudkänsliga punkter, ligger minst 2 km från väg E4 och 
Norrbotniabanan bedöms de ha försumbara ljudnivåer från dessa bullerkällor. 

8.3.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för boendemiljön att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med 
villkor och åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Vid slutlig utformning av anläggningslayout kommer hänsyn tas vid placering av vindkraftverk så att 

bullerriktvärdet på 40 dB(A) inte riskerar att överskridas vid bostäder. Detta innebär att en beräkning 

av ljudnivåer genomförs i samband med framtagandet av slutlig anläggningslayout (Villkor 11).  
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• Under anläggningstiden kommer omfattning av buller från byggverksamheten att minimeras så långt 
detta är möjligt. Avståndet till närboende är förhållandevis långt för de allra flesta platser men där så 
erfordras kommer hänsyn visas, exempelvis genom att eventuella sprängningar ej utförs nattetid 
eller helger om detta riskerar störningar hos närboende.  

• Inom ett år från att vindkraftsanläggningen tagits i drift kommer en ljudmätning i form av 
närfältsmätningar att genomföras för kontrollberäkning av ljudnivåer vid bostadshus. Denna kontroll 
ska också upprepas under nästföljande år. 

Inga ytterligare försiktighetsmått föreslås med anledning av nu aktuell ändringsansökan.  

8.3.3. Konsekvenser 

Utöver vindkraftverkens normala drift kommer anläggningsarbete och uppförande av vindkraftverken ge visst 
ljud till omgivningen. Detta kommer att ske under en begränsad tidsperiod och när arbetena är färdiga 
kommer detta ljudbidrag försvinna. Den sökta verksamheten medför ingen förändring av effekterna på ljud 
och boendemiljö under byggtiden jämfört med befintligt tillstånd. Den sökta verksamhetens effekt på ljud och 
boendemiljön under byggskedet bedöms som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 

Sammanfattningsvis medför den sökta verksamheten ingen förändring av bullervillkoret på ekvivalent 
ljudnivå jämfört med befintligt tillstånd. Den ökade totalhöjdens effekt på ljud och boendemiljön under 
driftskedet bedöms som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga.  

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas behov av kumulativ reglering för vindkraftsanläggning 
Ivarsboda-Gryssjön i relation till vindkraftsanläggning Täfteå. Vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön 
kan således villkorregleras enligt praxis med 40 dBA för samtliga närliggande bostadshus. 

8.4 Skugga 

8.4.1. Förutsättningar 

Allmänt om skugga 

Skuggstörningar uppkommer när vindkraftverket befinner sig mitt emellan solen och platsen där man 
befinner sig. När turbinbladen roterar klipps solens strålar och det uppstår en roterande skugga. Risken för 
skuggstörningar är störst då vindkraftverk placeras nära och i en sektor söder om störningskänsliga platser.  

Aktuell ändringsansökan omfattar ökad totalhöjd till 270 meter. En högre totalhöjd resulterar i längre skuggor 
därför att ytan som orsakar skuggan blir större. Skuggorna blir mer diffusa på större avstånd och kan normalt 
inte uppfattas på längre avstånd än cirka 1,8–2,0 kilometer. För en totalhöjd av 270 meter är den längsta 
skuggan som Ivarsboda-Gryssjön vindkraftsanläggning kan orsaka ca 1,9 kilometer från närmast 
störningskänslig plats.  

Praxis i tillstånd för vindkraftverk är att sannolik skuggbildning inte får överskrida 8 timmar per år eller 30 
minuter per dag vid bostadsbebyggelse, d.v.s. byggnader med året runt- eller säsongsboende.  

Reflekterande solljus från exempelvis rotorbladen kan upplevas som störande och synas från längre 
avstånd. Alla moderna vindkraftverk har sedan många år en anti-reflex behandlad yta som eliminerar 
problemet, vilket kommer att vara fallet för de vindkraftverk som kommer att installeras i Ivarsboda-Gryssjön 
vindkraftsanläggning. 

Beräkning av skugga från höjningen av vindkraftsanläggningen Ivarsboda – Gryssjön 

En beräkning av exponeringstiden för rörliga skuggor har utförts med modellen SHADOW i windPRO 3.3 
vilket är ett branschstandard datorprogram för beräkningar av energiproduktion, ljud och skuggor från 
vindkraftsanläggningar. Bilaga E Skuggberäkning visar skuggkartan för en layout som består av 31 
vindkraftverk med 191 meter navhöjd och 158 meter rotordiameter vilket motsvarar en totalhöjd om 270 
meter.  
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Dessa vindkraftverksstorlekar har bedömts vara realistiska. Valet av vindkraftverksmodell styrs dock av olika 
faktorer och bestäms senare under en upphandlingsprocess. Detta innebär att navhöjden och 
rotordiametern kan bli andra än de storlekar som har använts i skuggberäkningen; den maximala tillåtna 
totalhöjden blir dock detsamma (270 meter). Skuggbildning styrs huvudsakligen av totalhöjden. Detta 
innebär att valet av vindkraftverksmodell inte har en markant effekt på skuggbildning så länge totalhöjden är 
detsamma.  

Skuggkartan, se Bilaga E visar högsta teoretiskt möjliga skuggpåverkan mätt i antal timmar per år som 
bebyggelse kan påverkas av gällande rörlig skugga från vindkraftverken (”worst case scenario”). Detta 
innebär att beräkningen utgår från att himlen alltid antas molnfri, att vindkraftverken alltid antas vara i 
produktion, att ingen skogsridå finns som kan skymma sikten, att rotorskivan alltid är vänd vinkelrätt mot 
solen, samt att rotorskivan alltid är vänd vinkelrätt mot fönstret.  

Resultatet visar att det förekommer skuggpåverkan vid vissa omkringliggande störningskänsliga platser och 
att det högsta teoretiskt möjliga antalet timmar med rörlig skugga överstiger åtta timmar per år vid några av 
platserna. För att säkerställa att villkoret åtta timmar per år inte överskrids kommer skuggorna att styras med 
en välbeprövad lösning som används i ett stort antal vindkraftsanläggningar i Sverige och i övriga länder. 
Skuggstyrning utförs genom att de berörda vindkraftverken utrustas med en ljusmätare bestående av ett 
programmerbart tidrelä. Utifrån de värden som framkommer vid skuggberäkningen programmeras tidreläet 
med tider då parametrar som solens höjd och väderstreck skulle kunna innebära skuggbildning för bostaden. 
Hänsyn tas även till rotorns position och aktuellt ljus. Om det finns risk för att exponeringstiden överskrider 
åtta timmar per år stoppas vindkraftverket till dess att skuggbildning inte längre kan ske. På så sätt kommer 
vindkraftsanläggningen att efterleva tillståndets villkor om maximal åtta timmar per år.  

8.4.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för boendemiljön att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med 
villkor och åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Rörliga skuggor från vindkraftsanläggningen får inte överstiga 8 timmar per år på störningskänslig 

plats vid bostäder. Som störningskänslig plats räknas uteplats, eller en yta på 25 m2, som används 

för till exempel rekreation, vila eller arbete, i anslutning till bostäder (Villkor 12). 

• Kontroll av villkoret ska utföras genom att den faktiska skuggtiden ska beräknas och/eller mätas för 

de bostäder som teoretiskt kan utsättas för rörliga skuggor överstigande 8 timmar per år (Villkor 12). 

• I det fall att vindkraftverk genom sin placering riskerar att ge upphov till skuggtider över angivna 

riktvärden kommer dessa att vara utrustade med styrautomatik vilket innebär att verken då kan 

stängas av under den potentiellt beräknade störningsperioden. 

Inga ytterligare försiktighetsmått föreslås med anledning av nu aktuell ändringsansökan.  

8.4.3. Konsekvenser 

Den sökta verksamheten innebär ingen ökning av maximal tillåten skuggbildning. Villkoret om maximalt åtta 
timmar per år vid störningskänsliga platser vid bostäder, definierat i det befintliga tillståndet, skall fortsatt 
gälla. Den sökta verksamheten effekt när det gäller skuggbildning under driftskede bedöms som obetydlig 
och konsekvenserna bedöms som obetydliga.  
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8.5 Naturmiljö  

8.5.1. Förutsättningar 

Genomförd utredning 

Inom ramen för den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen genomförde Ecogain (tidigare Enetjärn 
Natur) 2010 – 2011 en naturvärdesinventering inom projektområdet och delar av dess omgivning. 
Naturvärdesinventeringen genomfördes innan inventeringsstandarden (SS 199000:2014) som används idag 
tagits i bruk. Klassningarna skiljer sig därför något från numer gällande standard, men kan trots detta i 
huvudsak anses jämförbara med de bedömningar som utförs enligt gällande standard idag. 

Allmänt om naturen i projektområdet  

Sävaråns huvudfåra och skärgården utanför Skeppsvik utgör båda områden av riksintresse för naturvården 
enligt 3§ 6 kap miljöbalken, se Figur 12.  

Sävarån och dess biflöden ligger cirka 2,7 kilometer väst om vindkraftsanläggningen och är även utpekat 
som Natura 2000-område och delvis som naturreservat (Nedre Sävarån) enligt 4§ 6 kap miljöbalken. 
Naturreservatets bevarandemål handlar om att gynna Natura 2000-arter och livsmiljöer på biogeografisk 
nivå. Vidare ska reservatets betydelse som en viktig rast- och häckningsplats för fåglar säkerställas. 
Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet. 

Skeppsviks skärgård är ett av landets bäst bildade drumlinlandskap i landhöjningsskärgård och ligger cirka 
3,5 kilometer nordöst om vindkraftsanläggningen. Inom riksintresset är flera delar skyddade som 
naturreservat och Natura 2000-området. De flesta av bevarandemålen för de delar av Skeppsviks skärgård 
som utgörs av Natura 2000-område handlar om att bevara de utpekade naturmiljöerna. Det finns även 
bevarandemål som anger att antalet häckande par av typiska fågelarter för områdets naturtyper ska vara 
konstant eller öka.  

Projektområdet består enligt data från Nationella marktäckedata (NMD) till drygt 60% av skog, varav 
närmare 20 procent utgörs av kalhygge, och till drygt 30% av öppen eller trädklädd våtmark. En ansenlig 
andel av våtmarken utgörs av stora våtmarkskomplex, där det största enskilda komplexet Gryssjömyran, se 
Figur 13, täcker en yta av ca 300 ha. Utöver våtmarker och skogsmiljöer förekommer även ett antal sjöar, 
tjärnar, gölar och mindre vattendrag samt mindre ytor övrig öppen mark och exploaterad mark. 

De flesta vattendragen inom projektområdet är små och till stor del utgrävda eller uträtade till diken som så 
småningom mynnar i havet. Strax väst om projektområdet rinner Forstorpbäcken som ingår i Sävaråns 
avrinningsområde och avvattnas därmed mot Sävarån. Eftersom Forstorpbäcken mynnar ut i Sävarån ingår 
den därmed i Natura 2000-området Sävarån (SE0810436). I den västra delen av projektområdet finns ett 
antal diken som mynnar ut i Forstorpbäcken.  

Inom projektområdet finns åtta våtmarker som ingår i länsstyrelsens våtmarksinventering där Gryssjömyran 
bedömts hålla mycket höga naturvärden (klass 1), tre våtmarker bedömts hålla vissa naturvärden (klass 3) 
och fyra våtmarker bedömts hålla låga naturvärden (klass 4).  

Skogarna inom projektområdet utgörs med få undantag av hårt brukade barrskogar. Trots detta finns ett 
antal områden med sedan tidigare kända naturvärden inom projektområdet. Det rör sig om två 
nyckelbiotoper, två områden med naturvärde och två sumpskogar som samtliga utpekats av skogsstyrelsen. 
Den ena nyckelbiotopen omfattas av biotopskydd, medan det andra naturvärdet har avverkats. Båda 
sumpskogarna är starkt påverkade av skogsbruk och håller därför tämligen låga naturvärden. 

Utöver de sedan tidigare kända naturvärdena identifierade Ecogain vid naturvärdesinventeringen sex objekt 
med mycket höga naturvärden och 57 objekt med höga naturvärden som ligger helt eller delvis inom 
projektområdet. En övervägande majoritet av naturvärdesobjekten utgörs av olika typer av öppna, halvöppna 
och trädklädda myrar. Övriga naturvärdesobjekt utgörs av äldre skogspartier samt vattendrag och mindre 
sjöar, tjärnar. 
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Figur 12. Karta över registrerade naturintressen och riksintresse för kulturmiljövård i det näraliggande landskapet 
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Figur 13. Karta över projektområdet med registrerade naturintressen och tidigare inventerade naturobjekt 

 

Arter av intresse för naturvården 

Inom projektområdet finns det sedan tidigare registrerat 5 fynd av naturvårdsarter, undantaget däggdjur och 
fåglar, hos ArtDatabanken. Det finns inga registrerade fynd av arter som omfattas av sekretess inom 
projektområdet. Inga av fyndplatserna ligger tillräckligt nära vare sig uppställningsytor eller vägar för att 
påverkas negativt vid uppförande av vindkraftsanläggningen.  
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Effekter från höjningen av vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda Gryssjön 

I och med att vindkraftverken kommer att bli högre kommer den totala permanent hårdgjorda ytan endast att 
bli marginellt större (5 % mer än vad som angivits i befintligt tillstånd). Alla uppställningsytorna kommer 
anläggas utanför utpekade stoppområden. Behovet av yta för de något större fundamenten, ryms inom 50 m 
radie kring varje verkskoordinat, vilka framgår av den nya layouten, se Figur 1. 

8.5.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer, till skydd för naturmiljön, att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med villkor 
och åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Slutlig utformning av parklayout samt väglayout kommer att ske med stor hänsyn till de naturvärden 
som finns i området.  

• Inför anläggningsarbeten markeras områden med höga naturvärden i terrängen, om dessa ligger i 
nära anslutning till planerade anläggningsytor eller nya vägdragningar.  

• Vid anläggande av vindkraftverk och vägar kommer strandskyddsområden att beaktas och inga 
vindkraftverk kommer att placeras inom strandskyddsområde.  

• 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 samt transporttider. Försiktighetsåtgärder mot påverkan på skyddsvärda 
natur-och kulturvärden samt från damning, ska redovisas i planen (Villkor 4).  

• Förstärkning av vägar kommer att ske med stor hänsyn till befintliga vattendrag för att inte effekter i 
form av grumling eller vandringshinder ska uppstå i dessa eller i nedströms belägna vattendrag.  

• För att undvika markavvattning grävs inte vägdiken över våtmarker eller i anslutning till vattendrag 
eller andra vattenmiljöer.  

• Vägpassager över öppna vattendrag anläggs med trummor, så att vatten och vattenlevande djur kan 
passera under vägen. Anläggande av nya trummor anmäls enligt gällande krav.  

• Bolaget ska senast en månad efter att anläggningsarbetena är slutförda anmäla det till 
tillsynsmyndigheten. Monterings-, uppställnings-, upplagsytor och liknande, som inte behövs för 
driften ska återställas inom två år från det att anläggningsarbetena har avslutats. Återställningen ska 
godkännas av tillsynsmyndighet. 

• Återställning av tillfälliga upplagsytor görs efter färdiganvändning (Villkor 14).  

Inga ytterligare försiktighetsmått föreslås med anledning av nu aktuell ändringsansökan.  

8.5.3. Konsekvenser 

På grund av det långa avståndet bedöms inte den sökta verksamheten medföra någon förändring av den 
visuella effekten på upplevelsevärden i naturreservaten, Natura 2000-områdena och riksintresseområdena 
för naturvård jämfört med befintligt tillstånd. Den sökta verksamhetens effekt på dessa områden bedöms 
liten och konsekvenserna bedöms som små.  

I och med att effekter på områden med naturvärden inte kommer att skilja från den tillståndsgivna 
anläggningen kommer den sökta verksamheten inte att leda till andra konsekvenser gällande naturvärden än 
de för den redan tillståndsgivna vindkraftsanläggningen.   

Efter vidtagande av försiktighetsåtgärder medför den sökta verksamheten ingen förändring av effekt på 
naturmiljön jämfört med befintligt tillstånd. Det ökade markintrånget kommer inte att påverka 
förutsättningarna för arter att leva kvar. Den sökta verksamhetens effekt på naturmiljön under bygg- och 
driftskede bedöms som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 
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Ingen artskyddsdispens behöver sökas då inga av fyndplatserna ligger tillräckligt nära vare sig 
uppställningsytor eller vägar för att påverkas negativt vid uppförandet av vindkraftsanläggningen. 

I och med att varken vägnät eller placering av vindkraftverk i huvudsak inte kommer att skilja mot den 
tillståndsgivna anläggningen kommer den sökta verksamheten inte leda till andra konsekvenser gällande 
vattendrag och hydrologi än den tillståndsgivna vindkraftsanläggningen.  

8.6 Fågel 

8.6.1. Förutsättningar 

Genomförd utredning 

Inom ramen för den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen genomförde Ecogain 2010–2011 en 
häckfågelinventering och en sträckfågelinventering inom projektområdet och delar av dess omgivning. 
2019–2020 har Ecogain genomfört häckfågelinventeringar med fokus på utvalda fågelarter i enlighet med 
det kontrollprogram som upprättats för vindkraftsparken, se Bilaga F Kontrollprogram fågel 2019. 

Beskrivning av arter 

Fåglar 

Projektområdet ligger mitt i det stråk av barrdominerad skogsbygd uppbrutet av myrmarker som från inlandet 
i nordväst sträcker sig ut mot Umeåkusten mellan Hörnefors och Bygdeå. Området är skogspräglat men 
ligger kustnära, samtidigt som större stråk av odlad mark finns i närheten. Betydande områden med 
våtmarker och vattendrag finns också spridda i och runt området. Sammantaget betyder detta att den 
närliggande traktens fågelfauna är rik och varierad.  

Kunskapen om projektområdets fåglar är god. Fågelinventeringar i och kring området genomfördes i ett 
första steg 2010–2011 inför ansökan för befintligt tillstånd, med inriktning mot häckande och sträckande 
fåglar enligt Vindvals rekommendationer (Rydell m.fl. 2011). Därefter har fler utredningar och 
fågelinventeringar genomförts 2019–2020 inom ramen för ett kontrollprogram med inriktning på några 
utvalda arter som omfattas av särskilda villkor i befintligt tillstånd. Detta har gett en uppdaterad och värdefull 
bild av förekomsten av de mest intressanta fågelarterna i området.  

Vindkraft och fåglar 

Kunskapsläget angående vindkraftens effekter på fåglar finns utförligt sammanställt i rapporter från Vindval 
(Rydell m.fl. 2011, 2017). Kort sammanfattat sker effekter oftast genom kollisioner, habitatförluster och olika 
typer av undvikelse- och barriäreffekter. För de flesta fåglar, dock undantaget större rovfåglar, är 
habitatförluster och undvikelseeffekter av större betydelse än kollisioner.  

Effekter på fåglar av större vindkraftverk med en ökad totalhöjd är oklar och forskningen visar inte några 
entydiga resultat (Rydell m.fl. 2017). Särskilt om svepytan ökar så kan det påverka kollisionsrisken. Några 
studier antyder att mortaliteten räknat som kollisioner/vindkraftverk i vissa fall kan öka men dessa studier har 
inte inkluderat så pass höga vindkraftverk som de som nu uppförs på många håll med totalhöjd över 200 m. 
Det är långtifrån alla fågelarter som rör sig frekvent på sådana höjder. Räknat per produktion så blir 
dödligheten i regel alltid lägre eftersom större vindkraftverk producerar mer. 

Fågeldirektivet, FD 

Fågeldirektivet är ett EU-direktiv från 1979. Det innehåller regler till skydd för samtliga naturligt 
förekommande och vilt levande fågelarter inom EU, totalt 200 fågelarter. I en bilaga till direktivet listas de 
fågelarter som är särskilt skyddsvärda. 

Fågeldirektivet har implementerats i den svenska artskyddsförordningen. Alla i Sverige vilt levande fåglar 
omfattas av fridlysningsbestämmelserna i Artskyddsförordningen. I Naturvårdsverkets handledning framgår 
att det är arter som är markerade med B i bilaga 1 till förordningen samt rödlistade arter som ska prioriteras i 
artskyddssammanhang. I denna utredning tas därför endast sådana arter upp. Dessa benämns i MKB:n som 
skyddade fågelarter. 
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Inom projektområdet finns säkra eller troliga förekomster av ett tjugotal fågelarter som omfattas av 
Artskyddsförordningens bilaga 1. Dessa redovisas i sin helhet i MKBn från 2012 som togs fram inför 
befintligt tillstånd. Under flyttning och födosök tillkommer några fler skyddade fågelarter som regelbundet rör 
sig över/genom området, bl.a. sädgås, brushane och rovfågelarter.  

Med utgångspunkt från rådande kunskapsläge om vindkraftens effekter på fåglar (Rydell m.fl. 2017) så läggs 
huvudfokus i denna utredning på skyddade fågelarter som anses särskilt utsatta för vindkraftspåverkan. Av 
häckfåglarna är det stora rovfåglar (havsörn, fiskgjuse), smålom, olika våtmarksfåglar och skogshönsen orre 
och tjäder. 

Utredningarna visar att de skyddsvärda fåglarna i och kring projektområdet till stor del är koncentrerade till 
våtmarker och skogstjärnar. De två viktigaste kärnområden som har identifierats är Gryssjömyran (inkl. 
Oxtjärnen) och området kring Stor-Tryssjön. Inom många delar av det inventerade området är skogarna hårt 
brukade och mycket lite gammal skog finns kvar. Vid de fågelutredningar som utfördes i samband med 
tillståndsprövningen för projektet identifierades fyra häckningsplatser av smålom, två häckningsplatser av 
fiskgjuse och ett revir med häckningsplats av havsörn inom 2 km från det då aktuella utredningsområdet för 
vindkraft (Enetjärn Natur 2012). I kringliggande områden finns bland annat ytterligare några kända 
häckplatser för havsörn och fiskgjuse. 

Kärnområden och enskilda häckningsplatser i projektområdet för ett urval av skyddade fåglar från 2010 och 
2011 års häckfågelinventering finns redovisade i MKB från 2012, men för havsörn, fiskgjuse och smålom har 
förändringar i förekomsterna skett sedan dess. Mer om det i respektive artavsnitt nedan. 

Havsörn 

Havsörnen är en prioriterad art i Artskyddsförordningen och arten är rödlistad som Nära hotad (NT). 
[Maskerat]

Projektområdet ligger i ett kärnområde för havsörn längs Västerbottenskusten, d.v.s. i ett område med ett 
stort antal havsörnsrevir och med en god häckningsframgång (Länsstyrelsen i Västerbotten 2010). 
Havsörnspopulationen i Sverige har från en bottennivå ökat markant de senaste 40 åren (bl.a. Ottosson m.fl. 
2012), vilket även gäller Västerbotten.  

I närområdet kring Sävar-Ivarsboda finns tre kända havsörnsrevir och populationen har ökat från ett par i 
början av 2000-talet till tre par under 2019–2020. Ett av dessa revir ligger delvis inom projektområdet. De två 
angränsande havsörnsreviren har sina boplatser [Maskerat]  

Längs hela sträckan från Nordmaling till Bygdeå rör sig också större antal havsörnar under hela året. Några 
områden som ofta drar till sig kringströvande havsörnar, ibland i större ansamlingar (10–15 ex.) är t.ex. 
Sävaråns utloppsområde, Dåvamyrans återvinning, samt Skeppsviks skärgård och Täftehalvön. Dessa örnar 
kan förväntas röra sig över projektområdet ibland.  

Fiskgjuse 

Fiskgjusen är en prioriterad art i Artskyddsförordningen men arten är inte rödlistad. Beståndet av fiskgjuse i 
Sverige uppskattas till ca 4 100 par, varav 350 par i Västerbottens län (Ottosson m.fl. 2012). 

Fiskgjusen häckar relativt talrikt längs Västerbottenskusten samt även i sjörika områden i länets inre delar. 
Det finns inga säkra uppgifter på fiskgjusens beståndsutveckling under 2000-talet men det finns indikationer 
på att populationen regionalt kan vara minskande (Ottosson 2012). En möjlig orsak till att fiskgjusen minskar 
på lokal och regional nivå kan vara konkurrensen med havsörn om boplatser och födosökningsområden. 

Då det finns få större fiskrika sjöar inom området födosöker fiskgjusarna i första hand i havet och i de djupare 
havsvikarna och avsnörda sjöarna längs kusten. Det finns dock inga rapporter av häckande fiskgjuse i eller 
inom 2 km från projektområdet efter 2016 (Artportalen 2019, Jan-Erik Wallin, muntl. 2019). Precis som för 
smålom har den lokala populationen av fiskgjuse i området kring Sävar-Ivarsboda minskat markant, och det 
finns idag inga häckande par kvar i området. Den senaste observationen av häckande fiskgjuse inom 2 km 
från projektområdet gjordes år 2016, vilket kan jämföras med år 2006 då tre säkra 
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häckningar noterades i samma område. Det är med stor sannolikhet den ökade populationen av havsörn 
som konkurrerat ut fiskgjusarna. Flera tidigare fiskgjusebon har efter hand tagits över av havsörnar, och 
havsörnar har setts jaga iväg samt ta fångad fisk från förbiflygande fiskgjusar i området (Jan-Erik Wallin, 
muntl. 2019). Arten har generellt minskat i kustbandet i takt med att havsörnspopulationen har ökat. 

Endast ett av de sedan tidigare kända gjusebona är i dagsläget tillgängligt för häckning, men det har inte 
byggts på de senaste åren. Övriga bon har rasat ner eller har övertagits av havsörn.   

Smålom 

Smålommen är en prioriterad art i Artskyddsförordningen och är rödlistad som Nära hotad (NT). Beståndet 
av smålom i Sverige uppskattas till ca 1 600 par, varav ca 210 par i Västerbottens län (Ottosson m.fl. 2012) 
och av dessa häckar ca 50% i kustnära delar, företrädesvis inom ca 1 mil från kustlinjen.  

Projektområdet ligger inom ett kärnområde för smålom i Västerbotten (Olsson & Wiklund 1999) och i nära 
anslutning till den kanske tätaste populationen av smålom i Sverige vilken återfinns på Holmöarna 
(Svensson m.fl. 1999). Häckplatserna ligger i denna region inom 1 mil från havet och smålommen fiskar 
alltid i havet och flyger frekvent med fisk till ungen som ligger i häckningssjön (ofta fiskfattiga myrtjärnar). På 
grund av att lommen dagligen rör sig mycket i luftrummet på sin väg mellan häckningsplats och 
födosöksområden i havet kan den vara i riskzonen för att kollidera med vindkraftverk. 

Inga par av smålom häckade under 2019 i eller inom 2 km från projektområdet och inga smålommar 
observerades vid de fyra tidigare utpekade (2010) häckningsplatserna i eller nära området, vilka valts ut för 
uppföljning inom ramen för det befintliga kontrollprogrammet. Utredningen av smålom kring Sävar-Ivarsboda 
visar också på en tydlig generell nedgång av antalet häckande par under de senaste 10 åren (Ecogain 
2020). Orsakerna är oklara. Smålommen är dock känd för att av olika anledningar välja att byta häcktjärn då 
och då, varför det inte kan uteslutas att arten återetablerar sig framöver.  

Skogshöns 

De skyddade arter av skogshöns som förekommer i området är tjäder, orre och järpe. De är samtliga 
prioriterade i Artskyddsförordningen, men bara järpen är rödlistad. På samtliga arter bedrivs jakt och den 
årliga avskjutningen är betydande, även i Västerbotten.  

Inom projektområdet finns en stor population av orre och ett flertal större spelplatser på myrar hittades under 
utredningen. De viktigaste spelplatserna i området bedöms vara på Gryssjömyran och vid Kummelstjärnen. 
Området har också en relativt stark tjäderstam för att ligga i Västerbottens kustland även om bara tre mindre 
spelplatser har identifierats. 

Järpen förekommer sparsamt i området, men samlas inte på gemensamma spelplatser och den flyger 
mycket sällan över trädtoppshöjd. Eftersom arten inte anses som särskilt påverkad av vindkraftsutbyggnad 
så läggs framöver inget stort utredningsfokus på järpe. 

Övriga rovfåglar och ugglor 

I och kring projektområdet har enstaka observationer gjorts av mer utbredda arter av rovfåglar som duvhök, 
sparvhök, tornfalk och lärkfalk, men utan att häckningar lokaliserats. Utredningen av ugglor inom 
projektområdet visade att artförekomsten är låg i förhållande till andra områden längs Västerbottens kustland 
och inland. Av ugglor är det endast de två skyddade, men vanliga, arterna pärluggla och sparvuggla som 
tros häcka regelbundet i området. Förekomster av dessa arter förväntas i huvudsak finnas i skogsmiljöer 
med högre naturvärden som gammal skog, sumpskog och kantzoner mot våtmarker och vattendrag.  

Sjö- och våtmarksfåglar 

Inventeringen visar att det inom projektområdet finns flera våtmarker och skogstjärnar som har förekomster 
även av andra skyddade våtmarksfåglar förutom smålom. Kärnområden för skyddade våtmarksfåglar som 
vadare, doppingar, andfåglar och trana finns bl.a. redovisade i MKB från 2012. 
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Sträckande fåglar 

Umeåtrakten är en knutpunkt för sträckande fåglar där geografin (kustlinjen, Umeälvens delta och dalgång 
samt Norra Kvarken) samverkar till att flera olika sträckleder knyts ihop och koncentreras. Detta leder till att 
kustlandet runt Umeå passeras av många flyttande fåglar vår och höst. Det finns en stor mängd data 
tillgängligt från olika sträckstudier i Sävarområdet som visar på att betydande sträckrörelser ofta berör denna 
del av kusten. Observationer från många års sträckstudier visar dock att vårsträcket av landfåglar passerar i 
ett ganska brett stråk inåt från kusten. Det är tydligt att många vårflyttande svanar, gäss, rovfåglar och duvor 
börjar sprida ut sig efter att de passerat Umeå. På hösten är sydsträcket något mer förskjutet till kusten men 
lika koncentrerat sträck som det som kan upplevas strax söder om Umeå (t.ex. vid Sörmjöle och Hörnefors) 
bildas sällan här, med undantag för några få arter som t.ex. trana och fjällvråk. Dessa, tillsammans med 
några andra arter, flyttar till stor del över Kvarken och inte längs kusten, se Figur 14 

 

Figur 14: Schematisk skiss över de stråk av flyttande landbundna fåglar som är kända vid utbredningsområdet. Det havsbundna 
sjöfågelsträcket längs kusten är inte markerat. Kartan är från ansökan 2014 och är fortfarande aktuellt. 
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Fjällvråk 

Fjällvråken är en prioriterad art i Artskyddsförordningen och är rödlistad som Nära hotad (NT). Beståndet av 
fjällvråk i Sverige uppskattas till ca 3 000 par, varav ca 800 par i Västerbottens län (Ottosson m.fl. 2012), de 
allra flesta i lappmarksdelarna. 

De svenska fjällvråkarna övervintrar främst i centrala och östra Europa. Under främst april sträcker tusentals 
fjällvråkar in från Finland över kuststräckan mellan Nordmaling och Bygdeå. Väder och vind styr var och hur 
flödet når kusten, men en stor andel brukar sträcka in där Kvarken är som smalast mellan Holmsunds 
skärgård och Norum. När de nått kusten fortsätter merparten med sikte mot inlandet och fjällen, på bred 
front i riktning väst och nordväst. Höststräcket går i motsatt riktning, möjligen med något större andel åt 
sydväst längs kusten. 

Mellan 1997 och 2003 räknades vårsträckande fjällvråkar mellan Norrfjärden i norr och Järnäs i söder. 
Ca 75 % av de 1263 fjällvråkar som räknades under april månad sträckte in söder om Sävarfjärden och 
25 % mellan Sävarfjärden och Norrfjärden, dvs. delvis över projektområdet (Enetjärn Natur 2012).  

Sträckstudien vid projektområdet som genomfördes 2011 gav en tydlig bild av att detta berörs av 
vårflyttande fjällvråkar, samt att de passerar på ganska bred front över området mot väst och nordväst. 
Flyghöjden skattades till mellan 30 och 100 meter. 

Trana 

Tranan är en prioriterad art i Artskyddsförordningen men är inte rödlistad, och arten har ökat kraftigt i 
Sverige på senare år. Beståndet av trana i Sverige uppskattas till ca 30 000 par, varav ca 2 900 par i 
Västerbottens län (Ottosson m.fl. 2012). Tranan häckar i området med några par på våtmarkerna men 
området berörs framför allt av ett mycket omfattande sträck av flyttande tranor vår och höst. 

Tranan är en av de arter som sträcker i stora antal genom Kvarkenområdet vår och höst. Häckande tranor 
från Västerbotten och Norrbotten passerar kustlandet längs två sträckleder; ett stråk längs kusten och vid 
projektområdets östra gräns och ett mellan Sävar och den centrala delen av projektområdet. Huvuddelen av 
det i sträckfågelstudien 2011 observerade sträcket gick i det västra stråket. Eftersom en stor andel av 
tranpopulationen i Västerbotten och Norrbotten häckar inom några mil från kusten så följer sträcket i 
kustlandet i högre grad en mer nord-sydlig riktning än fjällvråkarna. Tranornas flyghöjd över området 
observerades ligga på i huvudsak 50–120 meters höjd. 

Kollisionsrisk  

Den samlade forskningen om fåglar och vindkraft som sammanfattas i Vindvals rapporter (Rydell m.fl. 2011, 
2017) visar med stor tydlighet att det är betydande skillnader i kollisionsrisker för olika fågelgrupper. Fåglar 
som visar starka undvikelsebeteenden kolliderar i betydligt mindre omfattning med vindkraftverk och 
kollisionstalen är i regel låga eller mycket låga. Till dessa grupper hör vadare och många sjöfåglar som 
lommar, svanar, gäss och änder. Dessa arter uppfattar vindkraftverken på långt håll och gör 
kursförändringar som gör att de undviker att passera i sådan närhet att de riskerar att kollidera. 
Sträckrörelser av dessa arter behandlas därför inte närmare i denna utredning. 

Till mer utsatta arter hör däremot rovfåglar, speciellt arter som örnar, glador och vråkar som ofta använder 
sig av glidflykt i termik under sina förflyttningar. Tranan har också ett liknande flygbeteende även om arten 
inte är så väl undersökt med avseende på kollisionsrisk. I projektområdet är det i första hand flyttande 
fjällvråk och trana som skulle kunna påverkas av större vindkraftverk. 

Effekter från höjningen av vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda Gryssjön 

En förändring i form av ökad totalhöjd på vindkraftverk från 200 meter till 270 meter kan påverka flygande 
fåglar genom ökad kollisionsrisk eller möjligen barriäreffekter. En viss ökning av rotordiametern skulle också 
kunna förstärka effekterna något.  
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Allmän beskrivning av skyddszoner 

Att inte tillåta vindkraftverk nära boplatser eller på platser med regelbundna koncentrationer av fåglar, t.ex. 
vid våtmarker, är ett bra sätt att minimera risker för olyckor eller störningar. Den befintlig litteratur som finns 
på området bedömer att skyddszoner är den lämpligaste vägen för att minimera den effekt på fågellivet som 
just vindkraftverk ger (Rydell m.fl. 2011, 2017).  

Förekomster av häckande, skyddade fågelarter resulterade i att det i tillståndsbeslutet för 
vindkraftsanläggningen finns villkor på skyddsområden för smålom, havsörn och fiskgjuse 
(Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Västerbotten, 2014-04-10). Tillståndsbeslutet 
tillstyrktes efter överklagan i Mark- och miljödomstolen (MMD) vid Umeå tingsrätt (M 1132-14, 2015-03-12), 
och utökade stoppområden fastställdes kring häckningsplatser för smålom, havsörn och fiskgjuse.  

Ett kontrollprogram har i enlighet med beslutet upprättats som särskilt ska redovisa hur effekten på havsörn, 
fiskgjuse, smålom, fjällvråk följs upp (Ecogain 2019). 

Inga förändringar av placeringen av vindkraftverk eller vägnät kommer att ske i samband med 
ändringsansökan. Revideringar eller tillägg till skyddszonerna är inte heller planerade i samband med 
ändringsansökan.  

Vid placering av vindkraftverk och väg har hänsyn tagits (och kommer även att tas vid detaljprojekteringen) 
till skyddszoner för skyddsvärda häckfåglar och naturmiljöer. Detta kommer att minimera risker för kollisioner 
och störningar eller annan effekt i enlighet med beskrivningar i MKBn från 2012. Skyddszonerna bygger på 
expertbedömningar och baseras på Vindvals rekommendationer (Rydell m.fl. 2011) som utgår från 
försiktighetsprincipen. Genom att beakta skyddszonerna är riskerna för effekter på fågellivet avsevärt 
minskade.  

För att kunna bedöma effekten av de ansökta ändringarna gentemot nollalternativet, dvs nuvarande tillstånd, 
belyses förändringarna i relation till de skyddade fågelarter eller artgrupper där det kan medföra en ändrad 
effekt. 

Havsörn 

Eftersom havsörnar rör sig inom stora höjdintervaller, från trädtoppshöjd till flera hundra meter, så bedöms 
dock inte en höjning medföra en generellt ökad kollisionsrisk. 

De skyddsområden inom projektområdet som tillämpas är oförändrade. De har som syfte att bl.a. minska 
effekten på havsörn genom att undvika störningar på häckplats, samt minska risken för kollisioner vid in- och 
utflygningar från boplatsen. Projektområdets lokalisering och avgränsning där en zon på ca 1 km mot 
kustlinjen hålls fri gör också att de områden där havsörnar oftast födosöker och förflyttar sig undantas. 
Sammantaget undviks därmed de områden där örnrörelser sker frekvent. En höjning av vindkraftverken, och 
även en något ökad svepyta, bedöms därmed ge en liten effekt på havsörn jämfört med befintligt tillstånd. 

Fiskgjuse 

Det skyddsområde [Maskerat] som tillämpas för de tidigare kända boplatserna av fiskgjuse har dock 
utformats med syfte att undvika störningar på häckplats samt minska risken för kollisioner [Maskerat]. En 
höjning av vindkraftverken, och även en något ökad svepyta, bedöms därmed ge en liten effekt på fiskgjuse 
jämfört med befintligt tillstånd. 

I dagsläget bedöms det osäkert om fiskgjuse, pga. havsörnarnas närvaro, kommer att återetablera sig i 
området. Fiskgjusen kan dock återkomma till boplatser efter några års bortavaro, i synnerhet om det gamla 
boet eller boträdet finns kvar. Därför är det fortsatt av stor betydelse att de i tillståndet beslutade 
skyddszonerna för arten tillämpas. 
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Smålom 

De skyddsområden inom projektområdet som lagts ut för de fyra platser där förekomster av häckande 
smålom noterats har utformats med syfte att undvika störningar på häckplats samt minska risken för 
kollisioner vid in- och utflygningar från häcktjärnarna.  

Smålommen flyger upp till 10–15 gånger per dygn mellan botjärnen och havet vilket kan göra den utsatt för 
effekter. Eftersom smålommens flygrörelser enligt svenska studier sker på mellan 25-250 m höjd så bedöms 
inte en större verkshöjd ge en ökad kollisionsrisk för smålom. Möjligen kan risken t.o.m. minska något 
eftersom havet ligger nära och smålommen flyger på högst höjd framförallt vid långa fisketurer, enligt studier 
på Holmön och i Hälsingland (MKBn från 2012).  

Lommar visar också starka väjningsbeteenden och är en fågelgrupp som löper låg risk att kollidera med 
vindkraftverk jämfört med många andra fåglar (t.ex. Thaxter m.fl. 2017). I häckområdena har inga kollisioner 
med vindkraftverk konstaterats för någon art lom i Nordeuropa eller Nordamerika (Furness 2015).  

Det viktigaste för eventuell häckning är dock att inte störa botjärnen. Smålommen är känd för att över tid 
växla häcktjärnar bland, och det är inte ovanligt att arten återkommer till lokaler efter några års bortavaro. 
Därför är det fortsatt av stor betydelse att de i tillståndet beslutade skyddsområdena för arten tillämpas. En 
höjning av vindkraftverken, och även en något ökad svepyta, bedöms därmed ge en liten effekt på smålom 
jämfört med befintligt tillstånd. 

Skogshöns 

En ökad verkshöjd bedöms dock ge en obetydlig effekt på skogshönsen. Detta eftersom skogshöns mycket 
sällan förflyttar sig på så höga höjder, och de kollisioner som inträffar sker enligt litteraturen i huvudsak med 
verkstornen, vilka inte kommer att förändras i något väsentligt avseende. En eventuell ökning av tornens 
dimensioner (diameter) bedöms inte öka riskerna, eftersom synbarheten sannolikt samtidigt ökar. 

Övriga effekter på skogshönsarterna ökar inte i större grad genom de planerade ändringarna eftersom 
layouten med skyddszoner inte förändras jämfört med befintligt tillstånd. Därigenom kommer de mest 
betydelsefulla miljöerna för skogshönsens spel och födosök, som våtmarker, sumpskog och kantzoner samt 
skog med höga naturvärden, även fortsättningsvis att skyddas från effekter. 

Möjligen kan undvikelsebeteenden göra att större verk medför en lokalt något större påverkanszon, men 
antalet berörda skogshönsindivider är begränsat i relation till goda stammar även i omgivande landskap. En 
höjning av vindkraftverken, och även en något ökad svepyta, bedöms därmed ge en liten effekt på 
skogshöns jämfört med befintligt tillstånd.  

Övriga sjö- och våtmarksfåglar 

En ökad storlek på vindkraftverken bedöms ge en liten eller obetydlig effekt på sjö- och våtmarksfåglar, t.ex. 
svarthakedopping och storspov. Dessa arter uppvisar starka väjningsbeteenden vilket gör att kollisionsrisken 
fortsatt är liten.  

Övriga effekter på arterna bedöms inte öka i större grad genom de planerade ändringarna eftersom 
placeringen av vindkraftverk eller vägnät samt skyddszoner för tjärnar, våtmarker, sumpskog och kantzoner 
inte förändras jämfört med befintligt tillstånd. Möjligen kan undvikelsebeteenden göra att större verk medför 
en lokalt något större påverkanszon, men antalet berörda revir av aktuella arter är litet. En höjning av 
vindkraftverken, och även en något ökad svepyta, bedöms därmed ge en liten effekt på sjö- och 
våtmarksfåglar jämfört med befintligt tillstånd. 

Övriga skogslevande fåglar 

En ökad storlek på vindkraftverken bedöms ge en liten eller obetydlig effekt på övriga skogslevande fåglar, 
som mindre rovfåglar, ugglor och hackspettar. Detta eftersom arter som ugglor och hackspettar sällan 
förflyttar sig på så höga höjder och mindre rovfågelsarter som t.ex. kärrhökar, hökar och falkar genom sitt 
flyktbeteende inte är så utsatta för kollisionsrisk som större rovfågelsarter som örnar. Störningsavstånden är 
också små jämfört med t.ex. sjö- och våtmarksfåglar.  
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Övrig effekt på arterna bedöms inte förändras genom de planerade ändringarna eftersom placeringen av 
vindkraftverk eller vägnät samt skyddszoner inte förändras jämfört med befintligt tillstånd. Effekter på mindre 
rovfåglar, ugglor och hackspettar minimeras genom att lämpliga habitat hålls intakta. En höjning av 
vindkraftverken, och även en något ökad svepyta, bedöms därmed ge en obetydlig effekt på skogslevande 
fåglar jämfört med befintligt tillstånd. 

Sträckande fåglar 

En förändring av i form av större vindkraftverk med en höjd på 270 meter kan påverka flyttande fåglar.  

Sträcket av tranor och rovfåglar, främst fjällvråk, berör detta område både vår och höst. Ingenting i 
sträckstudierna visade på att projektområdet attraherar eller kanaliserar flyttande fåglar, genom t.ex. 
höjdryggar eller termikbildande terräng. Sträckstudierna 2011 antyder också att fjällvråk och trana oftast 
passerar på lägre höjder (30–120 m) vilket gör att en ökad verkshöjd till 270 m därmed inte medför ökade 
risker.  

Forskningen visar också samstämmigt att vadare och sjöfåglar (t.ex. svanar, gäss, änder, lommar) visar 
starka undvikelsebeteenden och därigenom förväntas väja undan i god tid. Det har t.ex. visats av både 
danska studier och studier i Kalmarsund (Rydell m.fl. 2011). Även studier från vindkraftsanläggningen i 
Hörnefors söder om Umeå visar att flyttande fåglar tydligt undviker en vindkraftsanläggning (Umeå Energi 
2012). Detta bedöms inte förändras med en ökad verkshöjd. Snarast kan undvikelsebeteenden tvärtom bli 
ännu starkare om verkens synlighet på håll ökar än mer. Större vindkraftverk innebär troligen att färre fåglar 
väljer att flyga mellan verken och istället väljer att passera förbi. En ökad synbarhet ger fåglarna möjlighet att 
göra kursändringar och undvika området redan på långt håll under flyttningen. En förlängd flyttsträcka 
kommer dock att vara av försumbar betydelse och därigenom gör en högre totalhöjd ingen skillnad jämfört 
med nollalternativet.  

En något ökad svepyta kan innebära ökade kollisionsrisker för arter som fjällvråk och trana men detta 
uppvägs sannolikt helt eller delvis av en ökad synbarhet. Även för rovfåglar finns det belägg för att 
sträckande individer mer sällan förolyckas jämfört med stationära och häckande individer (Rydell m.fl. 2011). 
En höjning av vindkraftverken, och även en något ökad svepyta, bedöms därmed ge en liten effekt på 
sträckande fåglar jämfört med befintligt tillstånd. 

Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter av den sökta verksamheten bedöms utifrån samlad effekten av vindkraftsanläggningen 
Ivarsboda-Gryssjön tillsammans med de kustnära vindkraftsanläggningarna Granberget, Hörnefors och 
Obbola (i drift) och Täfteå (tillståndsgiven). 

Sammantaget bedöms de kumulativa effekterna på fåglar bli små av den sökta verksamheten. Samtliga 
vindkraftsanläggningar är etablerade med hänsyn till fågellivet genom bl.a. skyddsavstånd till känsliga 
fågelförekomster och med en fri passage mot kustlinjen. Förskjutningar av fågelsträcket bedöms endast ha 
försumbar effekt på fåglarna sett till deras långa flyttrutt. Inga etableringar påverkar viktiga rast- och 
övernattningsplatser för fåglar. Hörnefors vindkraftsanläggning är särskilt väl undersökt med avseende på 
flyttande fåglar (Umeå Energi 2012). Där visar utförd uppföljning att flyttande fåglar visar starka 
undvikelsebeteenden och att dödligheten är låg. Studierna 2008–2011 visade också att det mesta sträcket 
sker på 20–60 m höjd och endast en mycket begränsad del av fågelsträcket inklusive rovfåglar och trana 
sker på höjder över 100 m. 
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8.6.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för fågel att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med villkor och 
åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Vindkraftverk kommer inta att uppföras närmare än 1 km från befintlig boplats för havsörn (Villkor 3).  

• Avverkningar och anläggningsarbeten kommer att undvikas så långt möjligt i direkt anslutning till 

utpekade stoppområden för smålom under perioden 1 maj –15 juli eller i direkt anslutning till kända 

boplatser förfiskgjuse under tiden april-augusti. Exakt avstånd för skyddszoner under 

anläggningsarbeten kommer att bestämmas efter slutlig placering av vindkraftverk och vägar då 

hänsyn kan tas till eventuell befintlig vegetation, terräng m.m. Detsamma gäller skyddszoner under 

anläggningsarbeten för havsörnsbon.  

• Om nya bon av stora rovfåglar eller ugglor påträffas under fortsatt utredningsarbete eller under 

anläggningsarbetet ska samråd ske med länsstyrelsen.  

• Internt elnät blir markförlagt vilket minskar risken för kollision med fågel.  

• Vägdragningen planeras så att effekten på fåglar minimeras. Förslag till slutlig utformning av väg 

samråds med tillsynsmyndigheten.  

Inga ytterligare försiktighetsmått föreslås med anledning av nu aktuell ändringsansökan.  

8.6.3. Konsekvenser 

Med planerade försiktighetsåtgärder medför den sökta verksamheten fortsatt liten effekt på fågellivet och de 
skyddade fågelarterna jämfört med befintligt tillstånd. Effekter på förekomster av skyddade fågelarter ökar 
inte jämfört med den tillståndsgivna anläggningen.  

Väsentlig hänsyn har redan inarbetats vid placering av vindkraftverk och väg, dvs att lokalisering sker 1 km 
från kustlinjen, att skyddszoner tillämpas kring kända häckningsplatser för framför allt havsörn, smålom och 
fiskgjuse, samt att kantzoner och områden med högre naturvärden undantas. De områden där rörelser av 
skyddade fågelarter sker frekvent kommer att fortsatt undvikas. 

Den sökta verksamheten kommer inte att leda till andra effekter gällande fåglar än de för den redan 
tillståndsgivna vindkraftsanläggningen. Den sökta verksamhetens konsekvenser för fågellivet under drift- och 
byggskede bedöms som små. 

Ett flertal fågelarter som påträffats i de genomförda inventeringarna är prioriterade arter i 
artskyddsförordningens bilaga 1. Med de försiktighetsåtgärder som redan planeras kommer den sökta 
verksamheten inte medföra negativa effekter på skyddade fågelarters bevarandestatus. Det innebär att 
förändringarna inte medför en otillåtlig effekt på bevarandestatusen för havsörn, smålom, fiskgjuse och 
andra skyddade arter. 

8.7 Övrig fauna 

8.7.1. Förutsättningar 

Fladdermöss 

Fladdermöss är nattaktiva däggdjur som i huvudsak är insektsätare och fångar sin föda i flykten. De är 
långlivade och har låg reproduktionstakt (1–2 ungar per år) vilket gör att fladdermuspopulationer är extra 
sårbara för ökad dödlighet. Under sommaren samlas fladdermushonor i yngelkolonier på lämpliga platser 
där ungarna föds. Under vintermånaderna går fladdermössen i dvala och övervintring sker vanligen på 
fuktiga, kyliga platser med jämn temperatur, t.ex. gruvor eller grottor, i norra Sverige troligtvis ofta i 
byggnader. Vissa arter är migrerande och kan flytta långa sträckor höst och vår, men hur utbrett detta är, 
särskilt hur det ser ut i norra Sverige, är dåligt känt. Troligtvis är eventuella sträckrörelser som tydligast i 
augusti till mitten av september (Pettersson, muntlig uppgift. 2020). 
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Kunskapen om vilka fladdermöss som förekommer i Västerbottens södra kustland är idag tämligen god och 
den har ökat avsevärt på senare tid genom att allt fler inventeringar gjorts. Fladdermusinventeringar i 
närliggande områden har de senaste åren genomförts bl.a. vid Lantvallen, på Holmöarna, vid Täfteå och 
runtom Umeå och i nuläget vet man att åtminstone 9 arter fladdermöss förekommer i kustnära delar av 
Umeå och Robertsfors kommuner (Schneider & Grellmann 2016, KvarkenFlada 2019, Schneider muntlig 
uppgift. 2020). 

En inventering av fladdermöss inom projektområdet Ivarsboda-Gryssjön och området i anslutning till detta 
genomfördes 2011 inom ramen för arbetet med ansökan för befintligt tillstånd. Inventeringen genomfördes 
under perioden 14–15 juli och 26-28 juli genom en kombination av automatisk punkttaxering med s.k. 
autoboxar och manuella undersökningar med handburen ultraljudsdetektor.  

Totalt identifierades fyra arter; 

• Nordfladdermus (Nordisk fladdermus) 

• Trollpipistrell (Trollfladdermus) 

• Mustasch-/Tajgafladdermus (vanligtvis ogörligt att särskilja arterna vid denna typ av inventering) 

• Vattenfladdermus 

Av dessa är nordfladdermus den överlägset mest vanligt förekommande (mest registrerade) arten i 
projektområdet. Samma mönster kan ses även i de fladdermusinventeringar som skett i närliggande 
områden (se ovan). Arten är spridd över hela Sverige och är vanlig i Västerbottens län, men sannolikt inte 
lika talrik som i de södra delarna av landet. Det kan inte uteslutas att även andra, mer ovanliga, arter rör sig i 
området ibland, som större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus, fransfladdermus och brunlångöra. Detta 
eftersom de är anträffade på närliggande lokaler i Umeå och Robertsfors kommuner (Schneider & Grellmann 
2016). Tre av arterna, större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och trollpipistrell, är migrerande arter.  

Samtliga fladdermöss är prioriterade arter i Artskyddsförordningen, men i projektområdet är endast 
nordfladdermus rödlistad (Nära hotad). Det är möjligt att den rödlistade fransfladdermusen (Nära hotad) kan 
röra sig i området ibland eftersom den hittats på närliggande lokaler. Den anses dock inte som någon 
högriskart i vindkraftsammanhang. 

Inventeringens resultat visar på en generellt låg aktivitet av fladdermöss inom projektområdet. Detta beror 
med all sannolikhet på att livsmiljöerna i området i form av hyggen, brukade barrskogar och myrar är 
lågproduktiva och inte är av hög kvalitet för fladdermöss och att inga yngelkolonier av fladdermöss finns i 
närheten. Några utpräglade ledlinjer som kan tänkas kanalisera rörelser av fladdermöss genom området 
finns inte heller av allt att döma. 

Inventeringen påvisade dock hög aktivitet av fladdermöss öster om projektområdet vid lokaler inom 1 km 
från kusten. Det är inte oväntat eftersom kustnära miljöer erbjuder betydligt bättre födosöksområden som 
strandskogar, våtmarker och grunda havsvikar, samt gott om hus och andra byggnader där fladdermöss kan 
hitta vilo- och yngelplatser. Kusten i sig fungerar också som effektiv ledlinje för fladdermöss i rörelse, både 
under lokala förflyttningar och under regelrätt migration. Liksom fåglar följer även migrerande fladdermöss 
kustlinjer och koncentreras vid halvöar och uddar.  

Kustlokalerna var de enda lokaler där arten trollpipistrell (trollfladdermus) påträffades. Det är en flyttande art 
som först på senare år hittats i norra Sverige, och där nya studier visar att långväga flyttrörelser sker tvärs 
över Kvarken och regelbundet verkar beröra åtminstone kust- och skärgårdsområden i södra Västerbotten 
(Schneider & Grellmann 2016). 

Övriga djur 

Däggdjur 

I och nära projektområdet finns gott om älg vilket bekräftades under fältinventeringarna genom rikliga fynd 
av älgspår, både färska och äldre, och älgspillning. Även rådjur observerades under fältbesöken, främst i 
anslutning till de öppna markerna kring Gryssjön. I övrigt observerades spår och spillning av räv.  
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Andra vanliga och utbredda arter som skogshare, mård, ekorre och olika smådäggdjur antas också 
förekomma. Särskilt i anslutning till odlad mark och bebyggelse kan grävling finnas. Längs bäckar och 
mindre vattendrag kan också mink och möjligen bäver förväntas röra sig. Inga av de stora rovdjuren björn, 
järv, lo och varg, vilka alla är skyddade arter, kan dock förväntas förekomma annat än tillfälligt i området, 
även om samtliga har synts sporadiskt i närheten av projektområdet. 

Uttern är en skyddad art som har ökat starkt på senare år och förekommer både i Sävarån med biflöden, 
samt i kust och skärgårdsmiljö. Den bedöms sporadiskt kunna röra sig genom området. 

Grod- och kräldjur 

Av grod- och kräldjur förekommer sannolikt åkergroda, vanlig groda, vanlig padda, huggorm, skogsödla och 
kopparödla i området. Möjligen kan någon tjärn eller liten våtmark också hysa minde vattensalamander. 
Groddjuren förekommer främst i våtmarker, tjärnar och sjökanter men kan också hittas längs vattendrag och 
diken. Huggorm och skogsödla finns troligtvis spritt i lämpliga miljöer, och kopparödla kan finnas främst i 
anslutning till kulturmark och bebyggelse. Samtliga är skyddade arter och för åkergrodan är även dess 
fortplantningslokaler skyddade enligt artskyddsförordningen.  

Vindkraft och fladdermöss 

Kunskapsläget angående vindkraftens effekter på fladdermöss finns utförligt sammanställt i rapporter från 
Vindval (Rydell m.fl. 2011, 2017). Effekter av vindkraftverk på fladdermöss sker främst genom att djuren 
förolyckas när de dödas av rotorbladen, samt habitatförlust till följd av markanspråk. Stort fokus läggs på 
kollisionsrisker eftersom en ökad dödlighet har potential att ge långsiktiga effekter på 
fladdermuspopulationer.   

Fladdermöss dödas dels genom direkta kollisioner med vindkraftverkens rotorblad, dels till följd av plötsliga 
tryckförändringar nära rotorbladen. Däremot krockar fladdermöss vanligen inte med fasta installationer som 
luftledningar och radiomaster. Förklaringen till att fladdermöss kolliderar med vindkraftverk är sannolikt att 
rotorbladens höga hastighet gör att fladdermössen inte hinner upptäcka rotorbladen i tid för att göra en 
undanmanöver. 

Fladdermöss kan också påverkas negativt av habitatförluster, om anläggning av t ex infrastruktur och 
uppställningsytor gör att miljöer som är viktiga för fladdermöss tas bort eller försämras. Särskilt viktiga miljöer 
är fladdermössens födosökslokaler, yngelkolonier och övervintringslokaler. Det kan utgöras av t.ex. skog 
med höga naturvärden, odlingsmark, rikare våtmarker, vattendrag, grunda sjöar och havsvikar och äldre 
bebyggelse. I norra Sveriges barrskogsområden är effekten av vindkraftens effekter på fladdermushabitat 
vanligen försumbar i jämförelse med den effekt som sker från det produktionsinriktade skogsbruket. 

Fladdermöss uppsöker ofta vindkraftverk aktivt eftersom dessa drar till sig insekter som fladdermössen äter 
(Rydell m.fl. 2017). Aktiviteten av fladdermöss i ett område kan förändras och även öka vid en 
vindkraftsetablering, såväl genom biotopförändringar som att fladdermöss aktivt lockas till och födosöker runt 
vindkraftverken, och genom att uppkommen infrastruktur kan skapa nya ledlinjer för fladdermöss genom 
området. 

Alla fladdermusarter löper inte samma risk att kollidera med vindkraftverk. Risken för kollisioner hänger 
samman med arternas flygbeteende och benägenhet att söka föda vid vindkraftverk. Några av de arter som 
förekommer i eller i närheten av projektområdet – nordfladdermus, större brunfladdermus, gråskimlig 
fladdermus och trollpipistrell – anses som s.k. högriskarter vilka på grund av flygbeteende och benägenhet 
att jaga insekter vid vindkraftverk är särskilt utsatta för kollisionsrisk (Rydell m.fl. 2017), även om 
förhållandena i Norrlands kustland inte är närmare undersökta. 

Vädret har också en mycket stor inverkan på fladdermössens aktivitet vid vindkraftverk. Europeiska studier 
visar att högst aktivitet och flest olyckor inträffar vid gynnsamt väder (dvs. ej kyligt och nederbördsrikt) och 
vindhastigheter lägre än 4 m/s. Aktiviteten avtar sedan med ökande vindhastighet. Mycket få fladdermöss 
omkommer vid vindhastigheter högre än 8 m/s. Undersökningar i norra Norrlands inland visar att aktiviteten 
av nordfladdermus i vindkraftsanläggningar är som högst under relativt varma nätter i slutet av sommaren 
(Rydell m.fl. 2018). 
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Effekter på fladdermöss av större vindkraftverk med en ökad totalhöjd är oklar. Man har tidigare visat att 
vindkraftverkens storlek har betydelse för antalet fladdermöss som dödas, ju högre vindkraftverk desto fler 
dödade fladdermöss. Men detta har inte undersökts närmare avseende moderna vindkraftverk som i många 
fall har en totalhöjd på 200 meter eller mer (Rydell m.fl. 2017). På sådana höjder blåser det oftare med 
sådana vindstyrkor att insekter inte ansamlas.  

Effekter från höjningen av vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda Gryssjön 

En förändring i form av ökad totalhöjd på vindkraftverk från 200 meter till 270 meter kan främst påverka 
fladdermöss genom ökad kollisionsrisk. En viss ökning av rotordiametern kan också förstärka effekten något.  

Inga förändringar av placeringen av vindkraftverk eller vägnät kommer att ske i samband med 
ändringsansökan. Vid utformning av parklayout har hänsyn tagits (och kommer även att tas vid 
detaljprojekteringen) till skyddszoner för naturmiljöer. 

I samband med inventeringen 2011 identifierades inga utmärkande habitat för fladdermusfaunan inom 
projektområdet. Projektområdet utmärker sig också genom att vara väldigt flackt. Den förlust av 
produktionsskog som sker i samband med byggnation av vindkraftverk och vägar kommer sannolikt inte att 
påverka fladdermössen i någon större utsträckning. Genom en anpassad layout tas också sådan hänsyn att 
effekten på hydrologin i våtmarkerna minimeras vid etablering. Detta förhindrar effekten på fladdermöss 
genom minskad insektsproduktion inom större områden.  

Projektområdets habitat har generellt sett låga värden för fladdermöss (t.ex. inga reproduktionsområden eller 
viktiga viloplatser) och effekten minimeras genom att lämpliga habitat hålls intakta. På grund av detta och att 
projektområdet har en låg aktivitet av fladdermöss bedöms förändringens effekt på fladdermöss som liten.  

Topografi och habitat kan samverka och skapa mer eller mindre gynnsamma miljöer för fladdermöss. Den 
viktigaste åtgärden för att minska dödligheten av fladdermöss vid vindkraftverk är att undvika placering av 
vindkraftverk i riskabla lägen. Enligt Vindval är riskabla lägen bl.a. uddar vid kuster, markanta ledlinjer och 
förlängningen av dessa, större sjöar, samt distinkta skogsklädda höjder. Även närhet till områden med stor 
utbredning av våtmarker kan betraktas som riskabelt läge. Lägen med låg risk är bland annat öppna 
jordbruksområden utan ledlinjer eller markerade höjder samt större delen av fjällen. 

De delar av det inventerade området som kan anses ha förhöjd risk är områden närmast kusten. Då 
projektområdet ligger mer än 1 km från kusten bedöms dock effekten på viktiga fladdermushabitat och 
födosökande och migrerande fladdermöss som fortsatt liten. 

För högriskarter, som t.ex. nordfladdermus och trollpipistrell, kan ibland aktiva skyddsåtgärder behövas för 
att ytterligare minska riskerna vid vindkraftverk. Inom projektområdet kommer därför stoppreglering, s.k. ”bat 
mode”, att tillämpas i enlighet med villkor 17 i MPD:s tillstånd (Länsstyrelsen i Västerbotten, 2014-04-10). 
Stoppreglering anses vara en mycket verksam skyddsåtgärd (Rydell m.fl. 2017) och för projektområdet 
innebär det att vindkraftverken kommer att 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. 

Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter av den sökta verksamheten bedöms utifrån samlad effekten av vindkraftsanläggningen 
Ivarsboda-Gryssjön tillsammans med de kustnära vindkraftsanläggningarna Granberget, Hörnefors och 
Obbola (i drift) och Täfteå (tillståndsgiven). 

Sammantaget bedöms de kumulativa effekterna på fladdermöss bli små av den sökta verksamheten. 
Samtliga vindkraftsanläggningar är etablerade med bl.a. skyddsavstånd till känsliga naturmiljöer och med en 
fri passage mot kustlinjen där viktiga födosöksområden och ledlinjer för migrerande fladdermöss finns. Den 
stoppreglering som tillämpas vid Sävar-Ivarsboda kommer att avsevärt reducera effekten ytterligare.  
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8.7.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för fladdermus att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med villkor i 
befintligt tillstånd:  

• 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 (Villkor 17).  

Inga ytterligare försiktighetsmått föreslås med anledning av nu aktuell ändringsansökan.  

8.7.3. Konsekvenser 

Fladdermöss 

Effekter på förekomster av skyddade fladdermöss ökar inte nämnvärt jämfört med den tillståndsgivna 
anläggningen. Effekten av den sökta verksamheten på fladdermöss bedöms bli liten jämfört med befintligt 
tillstånd eftersom lokaliseringen ligger mer än 1 km från kusten och att layouten med skyddszoner inte 
förändras jämfört med befintligt tillstånd. Genom den stoppreglering som tillämpas kommer risken för 
kollisioner att minimeras oavsett att verksamheten medför större vindkraftverk.  

Den sökta verksamheten kommer inte att leda till andra effekter gällande fladdermöss, inklusive rödlistade 
sådana, än de för den redan tillståndsgivna vindkraftsanläggningen. Den sökta verksamhetens 
konsekvenser för fladdermöss under drift- och byggskede bedöms som små. Den sökta verksamheten 
kommer inte att medföra negativ effekt på arternas bevarandestatus. 

Övrig fauna 

På basis av den kunskap som publicerats i bl.a. Vindvals kunskapssammanställning (Helldin m.fl. 2012) 
bedöms viltet i området inte störas i någon större grad av de förändringar i verksamheten som planeras. 
Inga förändringar kommer att ske avseende placeringen av vindkraftverk och väg och utpekade skyddszoner 
kvarstår. Området kommer inte vara omgärdat av stängsel. Viltet i området utgörs av utbredda arter med 
stor anpassningsförmåga vilka inte är ovana vid trafik och mänsklig närvaro i skog och mark. 

De största störningarna på vilt kommer att ske från verksamheten under byggskedet med relaterade 
transporter och de sker under en begränsad tid. Dessa störningar kommer inte att skilja sig jämfört med 
befintligt tillstånd. Effekten på vilt av den sökta verksamheten under bygg- och driftskede bedöms som 
obetydlig jämfört med befintligt tillstånd.  

Vad gäller stora rovdjur så har de inte sådana fasta förekomster att de kan anses beröras av den ansökta 
verksamheten. Uttern bedöms inte heller ha fasta förekomster i området pga. att lämpliga vattendrag och 
strandmiljöer saknas. Den sökta verksamhetens effekt på stora rovdjur och utter bedöms som obetydlig 
jämfört med befintligt tillstånd. Konsekvenserna för vilt, inklusive skyddade arter av däggdjur, under bygg- 
och driftskede bedöms därmed som obetydliga.   

Eftersom inga ändringar planeras avseende placeringen av vindkraftverk och väg samt utbredning av 
skyddszoner kommer den sökta verksamhetens effekt på miljöerna med skyddade grod- och kräldjur att vara 
obetydlig jämfört med befintligt tillstånd. Konsekvenserna för dessa arter under bygg- och driftskede bedöms 
därmed som obetydliga eller inga. 

Den sökta verksamheten kommer inte medföra negativ effekt på bevarandestatusen för några skyddade 
djurarter.  
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8.8 Kulturmiljö 

8.8.1. Förutsättningar 

Genomförd utredning 

Inom ramen för den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen genomförde Landskapsarkeologerna en 
kulturmiljöanalys i april 2011 och en översiktlig arkeologisk inventering i augusti-september 2011. 
Utredningarnas syfte var att redovisa historien och tidigare markanvändning i området för 
vindkraftsanläggningen. Kulturmiljöanalysen redovisade även känd kulturhistoria och utvärderade 
kulturmiljöer i anläggningens omgivning.  

Kulturhistoriska miljöer 

I området finns en lång bebyggelsekontinuitet med flera hundra år gamla jordbruksbyar, som Ivarsboda och 
Sävar, och betydligt yngre nybyggen som Gryssjön och Gräsnäs. Förutom åkrar och ängar nära 
bebyggelsen använde gårdarna även skogen/utmarken för slåtter, virkesuttag, jakt, tjärbränning, täkter m.m. 
Skogen var även betesmark för djuren på gårdarna. Närbelägna bruk i Sävar och Robertsfors, där sågar och 
smedjor uppfördes, har påverkat landskapet runt omkring genom att virke och stora mängder träkol 
behövdes för verksamheten. Detta skedde främst under 1800-talet och har påverkat landskapet genom att 
ett stort antal kolmilor uppfördes i skogarna. Indirekt påverkades landskapet även av att nybyggare hade 
försörjning vid bruken och behövde därmed inte ha full sysselsättning hemma vid gården. 

Före jordbrukslandskapets tid byggdes gravrösen på höjder i landskapet under bronsålder och järnålder 
(tiden ca 1 500 f Kr – 1100 e Kr). I närheten fanns boplatser och aktivitetsplatser i samband med jakt och 
fiske, men spåren efter boplatserna är i regel svåra att identifiera i landskapet. Under förhistorisk tid hade 
landskapet, som berörs av den planerade vindkraftsanläggningen, skärgårdskaraktär. Gravrösena som i dag 
återfinns på bergs- och moränhöjder förmodas ha uppförts vid forntida stränder eller med utsikt mot havet. 
Landhöjningen har därefter förändrat landskapet påtagligt. 

Fornminnesmiljöer (fasta fornlämningar och andra kulturlämningar och deras omgivande landskap) är 
tämligen rikligt förekommande både inom vindkraftsanläggningen och i det större område som omger 
anläggningen. Även om de sammantaget är ganska många är de ofta glest utspridda, dock med inslag av 
påtagliga koncentrationer på några ställen utmed kustlandet och närmast belägna landskap innanför kusten, 
se. Figur 15.  
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Figur 15. Kulturmiljöer och tidigare kända historiska lämningar, samt registrerade lokaler vid den arkeologiska utredningen 

Närmaste riksintressen för kulturmiljövården är Ratan och Holmöns by/Stora Fjäderägg, vilka är belägna ca 

8 km nordöst om, respektive ca 10-16 km sydöst om, vindkraftsanläggningen, se Figur 16. Utvärderade 

miljöer i Länsstyrelsens program för bevarande av odlingslandskapets kulturmiljövärden finns vid 

Djäkneboda, Ratan, Holmön, Sävar och vid Stranden och Gran längs Sävarån. 
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Figur 16. Översikt över kulturmiljöer i vindkraftsanläggningens närområde. 

Effekter på kulturmiljön från höjningen av vindkraftsanläggningen Ivarsboda Gryssjön 

Kulturmiljövärden kan delas in i två typer: direkta värden (t.ex. kolmilor, husgrunder och gravrösen) och 
värden som har med kulturlandskapets karaktär att göra.  

Mot bakgrund av kulturhistorien i kustlandet och kända kulturmiljövärden i och i nära anslutning till 
vindkraftsanläggningen framstår området som lämpligt för vindbruk utan att viktiga kulturmiljöer går förlorade 
eller hotas av negativa konsekvenser.  

Att vindkraftverkens totalhöjd ökar bedöms inte ge någon effekt på några direkta kulturmiljövärden då 
placeringen kommer att vara den samma som för den redan tillståndsgivna anläggningen. I den tidigare 
prövningen har vindkraftverkens placering och anläggningens layout anpassats för att inte beröra några 
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direkta kulturmiljövärden så som kolmilor och gravrösen. Vägdragningen inom vindkraftsanläggningen följer, 
i den mån det är möjligt, befintliga vägar. Vissa av dessa befintliga vägar berör sedan tidigare ett antal 
identifierade kulturmiljövärden (ej fornlämning), men alla nya vägar har placerats så att inga ytterligare 
kulturlämningar ska beröras.  

Att vindkraftverkens totalhöjd ökar innebär en viss effekt på kulturlandskapets karaktär då det visuella 
intrycket förändras. På grund av avstånd, terräng och mellanliggande vegetation bedöms inga nya effekter 
uppstå för kulturmiljöerna i Ratan, Djäkneboda, Sävar och Gran jämfört med befintligt tillstånd. Från 
riksintresset i Holmöns by/Stora Fjäderägg kommer vindkraftverken bli mer synliga men effekten bedöms 
som liten jämfört med de befintligt tillstånd på grund av det låga avståndet. Från det öppna 
jordbrukslandskapet i Stranden bedöms den ökade totalhöjden medföra en måttlig effekt. 

8.8.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för kulturmiljön att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med villkor 
och åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Placeringen av vindkraftverken och dragning av nya vägar sker med hänsyn till de registrerade 
kulturlämningarna. Dessa har markerats som stoppområden på karta med ett skyddsavstånd på 20 
meter (Villkor 3).  

• För att skydda kända kulturlämningar markeras dessa inför byggstart för att förhindra att skada 
uppstår. Om tidigare icke kända fornlämningar påträffas under exploateringen ska dessa hanteras i 
enlighet med gällande lagstiftning (2 kap. Kulturmiljölagen).  

• 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 mot effekter på skyddsvärda natur-
och kulturvärden samt från damning, ska redovisas (Villkor 4). 

Utöver detta kommer Sävar Vindkraft AB att åta sig följande försiktighetsmått med anledning av nu aktuell 
prövning: 

• Entreprenörer som verkar i området kommer att informeras om befintliga fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar.  

8.8.3. Konsekvenser 

Inga nya effekter under driftskedet uppstår för riksintresset i Ratan eller kulturmiljöerna i Djäkneboda, Sävar 
och Gran jämfört med befintligt tillstånd och konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga.  

Från riksintresset i Holmöns by/Stora Fjäderägg kommer vindkraftverken bli mer synliga, men effekten under 
driftskedet bedöms som liten jämfört med befintligt tillstånd på grund av det långa avståndet. Konsekvensen 
bedöms därmed som obetydlig. Effekter och konsekvenser för kulturlandskapet i Stranden bedöms som 
måttlig. 

Under byggskedet bedöms inte den sökta verksamhetens effekter för fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar förändras jämfört med befintligt tillstånd. Den sökta verksamhetens effekt på 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar under bygg- och driftskedet bedöms som obetydlig och 
konsekvenserna bedöms som obetydliga.  
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8.9 Rekreation och friluftsliv 

8.9.1. Förutsättningar 

Inom vindkraftsanläggningens projektområde finns idag inga delar som i översiktsplanerna pekas ut som 
särskilt viktiga för friluftslivet.  

Området nyttjas generellt för jakt, bär-/svampplockning, skoterkörning och övrig rekreation. Jakttornen inom 
vindkraftsanläggningens område är främst placerade på myrar. Skoterleder inom området nyttjas för 
skoterkörning vintertid.  

Effekter på friluftslivet från höjningen av vindkraftsanläggningen Ivarsboda Gryssjön 

En ökning av vindkraftverkens totalhöjd kommer att bidra till att vindkraftverken blir synliga inom ett större 
område. Möjligheten att nyttja marken inom vindkraftsanläggningen för friluftsliv kommer dock inte att 
påverkas.  

Vistelse i vindkraftsanläggningen kan, av säkerhetsskäl, bli begränsat under byggfasen. Störningar orsakas 
då av såväl buller som omfattande bygg- och transportarbete i området. Dessa störningar blir dock kortvarig 
och av icke bestående art. Begränsningar under byggfasen bedöms bli den samma som för redan 
tillståndsgiven anläggning.  

8.9.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för friluftslivet att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med villkor 
och åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Före driftsättning av vindkraftverken ska sökanden sätta upp varningsskyltar med information om 
risk för iskast och nedfallande delar (Villkor 7). 

• Varningsskyltar ska sättas upp längs vägar och skoterleder som går genom området.  

• Inför anläggningsarbeten kommer samråd att ske med berörda jaktlag för att om möjligt begränsa 
konsekvenser under anläggningstiden. 

Utöver detta kommer Sävar Vindkraft AB att åta sig följande försiktighetsmått med anledning av nu aktuell 
prövning: 

• En möjlig justering av skoterleden kommer att ske i samråd med skoterklubben och berörda 
markägarna där hänsyn kommer att tas till beräknade risken för iskast kring varje vindkraftverk. 

• Iskastprognoser för vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön kan inkluderas i åtgärdsplanen i fall det 
anses nödvändigt.  

8.9.3. Konsekvenser 

Under byggskedet kommer tillträdet till området tillfälligt att begränsas. Dock medför höjningen av 
vindkraftverken ingen förändring av effekterna på rekreation och friluftsliv under byggtiden jämfört med 
befintligt tillstånd.  

Efter vidtagande av försiktighetsåtgärder medför den ökade totalhöjden, under drift, ingen förändring av 
effekten på rekreation och friluftsliv jämfört med befintligt tillstånd. Den ökade totalhöjdens effekt på 
friluftslivet och rekreation bedöms som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga under 
driftskedet.  

En ändring av villkor 7, i enlighet med Sökandens yrkande, innebär att andra likvärdig åtgärder vidtas för att 
skydda människor från att träffas av iskast. Flytt av skoterleden inom projektområdet, varningsskyltar och 
webbaserade iskastprognoser bedöms på ett jämförbart sätt minska risken för att människor som rör sig 
inom området vintertid ska träffas av iskast.  
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8.10 Rennäring  

8.10.1. Förutsättningar 

Genomförd utredning 

Inom ramen för den ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes 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, se protokoll i Bilaga 2 Samrådsredogörelse till Ansökan. 

Verksamhetsbeskrivning enligt Ran sameby 

Vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön är belägen inom Rans samebys vinterbetesområde, se Figur 
17. Det innebär att samebyn nyttjar området under framför allt januari-mars under de år området nyttjas. 
Strax väster om väg E4 ligger ett renbetesområde av riksintresse för rennäringen kallat Sävarheden. 
Området används i första hand för vinterbete. Själva projektområdet är inte ett utpekat ”kärnområde” av 
riksintresse. 

Rans sameby är en fjällsameby i Västerbotten län. Samebyns marker sträcker sig från Umeå i söder, 
nordväst utefter Vindelälvens dalgång förbi samhällena Vindeln, Åmsele, Rusksele, Sorsele, upp över 
Ammarfjället och fram till den norska gränsen. 

Befintlig väg E4 utgör en barriär för transport till projektområdet men utgör samtidigt en god avgränsning 
inom vilken renarna kan hålla sig utan alltför stor spridning. Projektområdet anses vara ett viktigt område på 
grund av dess speciella karaktär. Genom sin närhet till Östersjön tillhör området en annan klimatzon än 
samebyns övriga vinterområden (vilka är belägna mestadels i trakten kring Åmsele). Denna närhet till 
Östersjön innebär att det ofta inte ligger lika mycket snö här som på andra platser i vinterbeteslandet. Betet 
kan därför vara mer lättillgängligt och när vinterbetet är ”låst” (infruset) längre inåt landet så kan tillgången till 
betet nära kusten vara avgörande för att renarna skall kunna få tillgång till naturligt vinterbete.  

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 de år det i övrigt varit ett katastrofår. 

2019 fraktades renarna ner i slutet på november och var där till slutet på mars. Samebyn nyttjade hela 

området öst om E4an mellan Ratan i norr och Skeppsvik. Två-fyra familjer har nyttjat området samtidigt med 

en hjord denna vinter 2019/20. Vid vägen till Gryssjön finns ett naturligt samlingsområde för renarna och där 

har samebyn en hage. Samebyn anger att området blivit mer viktigt under senare år då motsvarande 

områden söder om Umeå blivit begränsade till följd av andra verksamheter (Botniabanan) 
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Figur 17. Rennäringens intressen 

Effekter på rennäringen från höjningen av vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön 

Bedömningen av ändringsansökans effekter på rennäringen har begränsats till betesbortfall, ljud, ljus, 
rotation och risk för iskast. Övriga aspekter bedöms likvärdiga med befintligt tillstånd. 

Analysen av projektets konsekvenser har delats upp i direkta, indirekta och kumulativa effekter. Direkta 
effekter omfattar t.ex. fysiska landförluster, såsom förlust av betesmark samt effekter på fri strövning. Så 
kallad indirekta effekter uppkommer t.ex. då en kontinuerlig störning i ett område gör att renskötarna 
undviker att nyttja området för vinterbete eller att renar undviker närområdet och sprider sig från området. 
Detta kan då innebära ökat tryck på omgivande markområden och på angränsande samebyar. Kumulativa 
effekter anger hur projekt, tillsammans med alla andra pågående och kommande 
projekt/samhällsverksamheter, påverkar samebyns förutsättningar för renskötsel. 

Konsekvenser kan även delas upp i konsekvenser under anläggningsfas respektive driftsfas. Konsekvenser 
under anläggningsfas är starkt beroende av under vilken tid på året som denna fas genomförs. Om 
anläggningsfasen kan genomföras under den tid på året då projektområdet inte nyttjas för vinterbete blir 
konsekvenserna för denna fas liten. 
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Betesbortfall genom direkt ianspråktagen yta 

Tillståndsgiven verksamhet 

Vägar, fundament, upplagsplatser, servicebyggnader och tillfartsvägar kommer att medföra en direkt förlust 
av betesmark. Därefter är det svårare att förutse exakt i vilken omfattning betesmark kommer att gå förlorad. 
Renskötarna tror att de kommer att tvingas nyttja andra område i framtiden. Det är möjligt att de i framtiden 
ändå kommer att tvingas nyttja området på grund av kvarvarande betesmarker inte räcker till.  

Störningen kommer förvisso att finnas där varje år, men samebyn använde vid tidpunkten för tillståndet inte 
området varje år, varför det faktiska betesintag som kommer från detta område inte kommer att gå förlorat 
varje år. 

Den ytterligare störning som vindkraftsanläggningen kan orsaka väst om E4:an bedömdes vid 
tillståndsgivningen som låg, då E4:an och samhället Sävar i dag är barriärer och en störning i sig. Därför 
borde inte betet på Sävarheden (riksintresse för rennäring) påverkas negativt. 

Under nödår, då betet längs kusten är nödvändigt för att renarna ska överleva utan stödutfodring, kommer 
konsekvenserna av det minskade betesområdet att bli mycket stora. 

Sökt verksamhet 

Vindkraftverken kommer att bli högre men den totala permanent hårdgjorda ytan kommer endast att bli 
marginellt större än vad som angivits i befintligt tillstånd. Något mer mark än vad som angivits i den 
ursprungliga ansökan kommer dock att tas i anspråk. Därutöver kommer höjningen av vindkraftverken inte 
leda till några förändringar i vägnät eller placering av vindkraftverk jämfört med tillståndsgiven 
vindkraftsanläggning.  

Undvikande av området  

Tillståndsgiven verksamhet 

Effekter för renskötseln bedömdes vid tillståndsgivningen bestå av störning och minskad betesro på grund 
av ljud, ljus och rörelse (rotorblad), ökad mänsklig aktivitet i området, samt även risk för iskast. Risk för 
iskast är större ju närmare vindkraftverket man är och förhindras inte av ett avisningssystem. Risken för 
iskast bedömdes i den fördjupade rennäringsanalysen lunna medföra en ökad risk för spridning och 
sammanblandning av renar, men omfattningen och påverkansgraden är beroende på i hur stor grad 
projektområdet och kringliggande marker nyttjas av samebyn. 

Sökt verksamhet 

Vindkraftverken kommer på grund av ökad höjd bli mer synliga. Ljudnivåerna förändras marginellt vilket 
styrks av att riktvärden klaras utan extra åtgärder vid alla hus även efter höjning. Rotorbladen kommer att 
röra sig på en högre höjd, men kommer inte att öka i frekvens vilket innebär att risken för störning utifrån 
rotationshastigheten inte förändras. Risken för iskast utan avisningssystem kvarstår, men bedöms som liten 
(se tidigare avsnitt). Den samlade effekten bedöms därmed som liten.  

Vid samråd med samebyn framkom att de har för avsikt att fortsätta att nyttja området, men med ett färre 
antal renar och eventuellt under kortare period även om det finns risk för undvikande. Norrbotniabanan är 
planerad längs med E4an. I och med Norrbotniabanan kommer det att byggas en ekodukt, vilket underlättar 
passeringen och därmed nyttjandet av området öst om E4an.  

Kumulativa effekter 

Tillståndsgiven verksamhet 

Konkurrerande markanvändning till rennäringen utgörs av skogsbruk, vattenkraft, mineralprospektering och 
gruvverksamhet, täkter, vindkraftverk, väg och järnväg samt kraftledningar, se Bilaga G Kumulativa effekter 
för rennäringen.  
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Byggandet av Norrbotniabanan förväntas att kräva ytterligare täkter vilket bidrar till kumulativ effekt. Alla 
dessa verksamheter som bidrar till kumulativa effekter kan medföra ett högre betestryck på samebyns 
kvarvarande betesområden. Även rovdjur påverkar möjligheten att nyttja betesmarkerna. Annan mark- och 
vattenanvändning som påverkar samebyns markanvändning över tid är till exempel tätortsutvecklingen, men 
även turism och friluftsliv. Klimatförändringarna är också en aspekt som kommer att kräva anpassningar för 
rennäringen då förändrade årstidsland med kortare vinterbetesperioder kan förväntas. Kvarvarande 
betesområden blir därigenom viktigare. 

8.10.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för rennäringen att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med villkor 
och åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Efter slutlig utformning av parklayout och infördetaljprojektering av väg och inför anläggningsarbeten 

kommer samråd att ske med Rans sameby. Detta för att om möjligt minimera intrång på 

renbetesmarker. 

• Under drift kommer frågor kring rennäringen att följas upp enligt överenskommelse med Rans 

sameby.  

• Rans sameby är av uppfattningen att ledningsåtgärderna och andra arbeten ska utföras under 

vinterhalvåret vilket är ett önskemål som Sävar Vindkraft avser att tillmötesgå.  

Utöver detta kommer Sävar Vindkraft AB att åta sig följande försiktighetsmått med anledning av nu aktuell 

prövning: 

• Iskastprognoser för vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön kan inkluderas i åtgärdsplanen i fall det 
anses nödvändigt.  

• En dialog mellan Sävar Vindkraft AB och Ran kommer att upprätthållas både under 

anläggningsfasen och drifttiden för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte. 

8.10.3. Konsekvenser 

Sökt verksamhet 

Den sökta verksamheten medför marginell förändring av förutsättningarna för rennäringen att nyttja området 
inom eller i närheten av vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön jämfört med befintligt tillstånd. 
Sammanfattningsvis bedöms ändringsansökans effekt på rennäringen som liten under bygg- och driftskede 
och konsekvenserna bedöms som små. 

Tillkommande kumulativa effekter 

Rennäringen är en sammansatt verksamhet och det är en mängd faktorer som sammantaget ger 
förutsättningar för en framgångsrik renskötsel. En väl fungerande och långsiktigt hållbar renskötsel 
förutsätter ändamålsenliga och störningsfria kalvningsland, fungerande flyttleder med rastbeten samt 
centrala sammanhängande betesområden med olika kvaliteter och funktionaliteter för varje årstid. 
Rennäringens mångfasetterade karaktär understryker nödvändigheten av ett helhetsperspektiv på 
intrångseffekterna, vilket medför att exploatörer måste flytta fokus från den effekt de anser sig göra på 
berörd samebys marker, till hur samebyn och renskötseln påverkas.  

Området i och kring vindkraftsanläggningen används när vinterbetet är ”låst” (infruset) längre inåt landet. 

Den tillståndsgivna verksamheten leder, tillsammans med andra verksamheter, till att flexibiliteten för 
rennäringen minskar vad gäller betesmarker och flyttleder. Samebyn beskriver den oro de känner i och med 
att ostörda områden minskar i samebyns betesområde, samt oro kring vad den planerade verksamheten kan 
innebära för rennäringen i framtiden. 
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Den sökta verksamheten bedöms i sammanhanget ha betydelse ur ett helhetsperspektiv. För att minska 
effekten på renskötseln så har försiktighetsåtgärder föreslagits. I jämförelse med tillståndsgiven verksamhet 
bedöms den sökta verksamheten, efter vidtagande av försiktighetsåtgärder, endast ge en liten kumulativ 
effekt. Värdet på betesmarken i och kring vindkraftsanläggningen finns fortfarande kvar och efter vidtagande 
av försiktighetsåtgärder innebär ansökan om ändringstillstånd att samebyn fortfarande kommer att kunna 
nyttja marken. 

8.11 Avfall och kemikalier  

8.11.1. Förutsättningar 

En ökning av totalhöjden innebär att vindkraftverk med större generator kan komma användas. Detta skulle 
kunna medföra en något större mängd olja och kylvätska i varje vindkraftverk. Dock förblir rutinerna för 
kemikaliehantering densamma oberoende av modell, märke eller storlek på vindkraftverket.  

8.11.2. Försiktighetsåtgärder 

Sävar Vindkraft AB kommer till skydd för miljön att vidta följande försiktighetsmått i enlighet med villkor och 
åtaganden i befintligt tillstånd:  

• Petroleumprodukter, oljor och andra flytande kemiska produkter ska förvaras i tank eller liknande 
med invallning/tråg som rymmer hela tankens volym. Det ska finnas regnskydd över tanken som 
hindrar nederbörd från att fylla invallningen/tråget. Dubbelmantlad tank eller tank med inbyggd 
invallning får ersätta invallning/tråg. Tanken ska vara försedd med påkörningsskydd. Tankar och 
förvaringsutrymmen ska kontrolleras regelbundet (Villkor 13). 

• All hantering av flytande kemiska produkter, som vid exempelvis tankning, får endast ske på 
hårdgjord och tät yta så att eventuellt spill kan samlas upp (Villkor 13).  

• Oljeprodukter och drivmedel lagras och hanteras enligt gällande krav utan risk för spill till omgivande 
mark och vatten och utan risk för påkörning.  

• Bolaget ska, senast sex månader innan verksamheten slutligen upphör, redovisa en avvecklingsplan 
till tillsynsmyndigheten. I planen ska bland annat redovisas hur och inom vilken tid som 
vindkraftverken ska nedmonteras och omhändertas samt hur marken ska återställas. Planen ska 
godkännas av tillsynsmyndigheten (Villkor 15).  

• Senast två år efter att planen godkänts ska återställningen vara utförd. Avvecklingen inklusive 
återställningsarbeten ska vara genomförd i sin helhet vid tillståndstidens utgång (Villkor 15). 

Det har under senare år även visat sig att det finns en väl utbredd andrahandsmarknad för vindkraftverk och 
delar till vindkraftverk, vilket innebär att mängden avfall vid underhåll eller avveckling skulle kunna 
minimeras.  

Inga ytterligare försiktighetsmått föreslås med anledning av nu aktuell ändringsansökan.  

8.11.3. Konsekvenser 

Den sökta verksamheten innebär ingen förändring av hanteringen av avfall och kemikalier jämfört med 
befintligt tillstånd. Konsekvensen bedöms därmed som obetydlig.  
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8.12 Samlad bedömning 

I Tabell 7 ges en samlad konsekvensbedömning av ändringsansökans verksamhet på de miljöaspekter som 
hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Den sökta verksamheten jämförs med befintligt tillstånd. 

Tabell 7: Samlad konsekvensbedömning av ändringsansökans verksamhet på de miljöaspekter som hanteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

MILJÖASPEKT SÖKT 

VERKSAMHET 

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV KONSEKVENSER AV SÖKT 

VERKSAMHET 

Landskaps-

bild 

0 / - / - - För boende och miljöer där den ökade synligheten uppkommer 

(”mellandistans”, 2–5 km) bedöms den sökta verksamheten medföra en måttlig 

effekt under bygg- och driftskedet jämfört med befintligt tillstånd och 

konsekvenserna på landskapsbilden bedöms som måttlig.  

För boende och miljöer på längre avstånd och i/intill vindkraftsanläggningen 

bedöms den sökta verksamheten medföra liten effekt på landskapsbilden 

jämfört med befintligt tillstånd. Konsekvenserna under bygg- och driftskede 

bedöms som små. 

Där inga vindkraftverk syns uppkommer inga konsekvenser. 

Ljud & 

boendemiljö 

0 Den ansökta ändringen innebär ingen förändring av bullervillkoret jämfört med 

befintligt tillstånd. Den ökade totalhöjdens effekt på ljudmiljön vid närliggande 

bostäder bedöms därför inte ändras. Både effekten och konsekvensen för 

bostäder bedöms därmed bli obetydlig i förhållande till befintligt tillstånd. 

Skugga  0 Den sökta verksamheten innebär ingen ökning av maximal tillåten 

skuggbildning. Villkoret om maximalt åtta timmar per år vid störningskänsliga 

platser vid bostäder, definierat i det befintliga tillståndet, skall fortsatt gälla. Den 

sökta verksamheten effekt när det gäller skuggbildning under driftskede 

bedöms som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 

Naturmiljö 0 Efter vidtagande av försiktighetsåtgärder medför den sökta verksamheten 

ingen förändring av effekt på naturmiljön jämfört med befintligt tillstånd. Det 

ökade markintrånget kommer inte att påverka förutsättningarna för arter att 

leva kvar. Den sökta verksamhetens effekt på naturmiljön under bygg- och 

driftskede bedöms som obetydlig och konsekvenserna bedöms som 

obetydliga. 
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MILJÖASPEKT SÖKT 

VERKSAMHET 

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING AV KONSEKVENSER AV SÖKT 

VERKSAMHET 

Fågel & övrig 

fauna 

0 / - Nu aktuell ändringsansökan innebär i huvudsak inga förändringar av 

anläggningens layout. Konsekvenserna för fågellivet under drift- och 

byggskede bedöms därmed som små. 

Den sökta verksamheten kommer inte att leda till andra effekter gällande 

fladdermöss, inklusive rödlistade sådana, än de för den redan tillståndsgivna 

vindkraftsanläggningen. Den sökta verksamhetens konsekvenser för 

fladdermöss under drift- och byggskede bedöms som små. Den sökta 

verksamheten kommer inte att medföra negativ effekt på arternas 

bevarandestatus. 

Konsekvenserna för övrig fauna bedöms under bygg- och driftskede som 

obetydliga eller inga. 

Kulturmiljö 0 / - - Under byggskedet bedöms inte effekterna för fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar förändras till följd av den sökta verksamheten jämfört 

med befintligt tillstånd. Konsekvenserna bedöms som obetydliga.  

För riksintresset i Ratan eller kulturmiljöerna i Djäkneboda, Sävar och Gran 

bedöms konsekvensen som obetydliga.  

För riksintresset i Holmöns by/Stora Fjäderägg kommer vindkraftverken bli mer 

synliga, men konsekvensen bedöms bli obetydlig.  

Effekter och konsekvenser för kulturlandskapet i Stranden bedöms som 

måttlig. 

Rekreation & 

friluftsliv 

0 Den ökade totalhöjdens effekt på och konsekvenser för friluftslivet och 

rekreation bedöms som obetydlig i förhållande till befintligt tillstånd. 

Rennäring - Den sökta verksamheten medför marginell förändring av förutsättningarna för 

rennäringen att nyttja området inom eller i närheten av vindkraftsanläggningen 

Ivarsboda-Gryssjön jämfört med befintligt tillstånd. Sammanfattningsvis 

bedöms ändringsansökans effekt på rennäringen som liten under bygg- och 

driftskede och konsekvenserna bedöms som små.  

Avfall och 

kemikalier 

0 Ansökt ändringstillstånd innebär ingen förändring av hanteringen av avfall och 

kemikalier jämfört med befintligt tillstånd. Effekten som ansökan om 

ändringstillstånd innebär för omgivningen avseende avfall och kemikalier 

bedöms som obetydlig och konsekvenserna som obetydliga. 
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8.13 Nationella miljömål  

Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige, se Tabell 8. Det övergripande målet är att till nästa 
generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Etappmål har 
antagits som anger vilka steg som måste tas för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. 
Miljökvalitetsmålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten.  

Tabell 8: Sveriges 16 nationella miljömål. 

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt och djurliv 

 

En riktningsanalys har gjorts för att utvärdera ändringsansökans verksamhet i förhållande till 
miljökvalitetsmålen. Endast de nationella och regionala miljömålen där ändringsansökans verksamhet har en 
betydelse jämfört med befintligt tillstånd har valts ut. De konsekvensbedömningar som gjorts i föregående 
kapitel ligger till grund för analysen. I Tabell 9 presenteras den analys som gjorts i förhållande till miljömålen.  
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Tabell 9: Miljöuppfyllelse av ändringsansökans verksamhet och vindkraftanläggningens sammanvägda effekt under anläggningens 
livstid. I listan är endast de mål som bedömts ha betydelse för sökt verksamhet.  

MILJÖMÅL EFFEKT KOMMENTAR Sammanvägd 

effekt  

Begränsad 

klimat-

påverkan 

Positiv  Ändringsansökan förväntas ge en positiv effekt på miljömålet 

genom att en högre totalhöjd på vindkraftverken innebär ett 

mer effektivt nyttjande av vindresursen.  
 

Frisk luft Positiv  Uppförande av vindkraftsanläggningen innebär produktion av 

tekniska delar, transporter och byggarbeten som kan bidrar till 

luftutsläpp. Under driften kommer anläggningen endast att 

bidra till vissa begränsade utsläpp i samband med 

underhållsarbeten.  

Den ökade totalhöjden bedöms inte innebära någon betydande 

förändring av utsläppen under uppförandet eller driften.  

På lång sikt bedöms dock en högre totalhöjd bidra till en bättre 

måluppfyllelse genom en större produktion av el som kan 

ersätta en större andel luftförorenande elproduktion. 

 

Bara 

naturlig 

försurning 

Positiv  Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak är de ämnen som 

har störst betydelse för försurningen.  

Uppförande av vindkraftsanläggningen innebär produktion av 

tekniska delar, transporter och byggarbeten som kan bidrar till 

luftutsläpp. Under driften kommer anläggningen endast att 

bidra till vissa begränsade utsläpp i samband med 

underhållsarbeten.  

Den ökade totalhöjden bedöms inte innebära någon betydande 

förändring av utsläppen under uppförandet eller driften.  

På lång sikt bedöms dock en högre totalhöjd bidra till en bättre 

måluppfyllelse genom en större produktion av el som kan 

ersätta en större andel luftförorenande elproduktion. 

 

 
Ja, verksamheten bedöms bidra till att målet uppnås. 

 
Verksamheten har ingen betydelse för möjligheten att uppnå målet. 

 
Nej, verksamheten bedöms motverka att målet uppnås 
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MILJÖMÅL EFFEKT KOMMENTAR Sammanvägd 

effekt  

Giftfri miljö Ingen effekt 

på 

möjligheten 

att uppnå 

målet 

I samband med uppförande av vindkraftsanläggningen finns 

viss risk för att föroreningar sprids i miljön genom t.ex. läckage 

från arbetsfordon eller turbiner.  

Med normala försiktighetsåtgärder bedöms dock risken som 

begränsad.  

 

Ingen över-

gödning 

Positiv  Övergödning orsakas av allt för höga halter av t.ex. kväve i 

mark eller vatten. Kväve kan hamna i miljön via t.ex. utsläpp till 

luft av kväveoxider från biltrafik, sjöfart eller kraftverk. 

Uppförande av vindkraftsanläggningen innebär produktion av 

tekniska delar, transporter och byggarbeten som kan bidrar till 

luftutsläpp. Under driften kommer anläggningen endast att 

bidra till vissa begränsade utsläpp i samband med 

underhållsarbeten.  

Den ökade totalhöjden bedöms inte innebära någon betydande 

förändring av utsläppen under uppförandet eller driften.  

På lång sikt bedöms dock en högre totalhöjd bidra till en bättre 

måluppfyllelse genom en större produktion av el som kan 

ersätta en större andel luftförorenande elproduktion. 

 

Levande 

skogar 

Ingen effekt 

på 

möjligheten 

att uppnå 

målet 

Den ökade totalhöjden bedöms inte påverka markanspråkets 

då placeringen och layouten förblir den samma som för 

befintligt tillstånd.  

 

Ett rikt växt- 

och djurliv 

Ingen effekt 

på 

möjligheten 

att uppnå 

målet 

Den ökade totalhöjden bedöms inte påverka markanspråkets 

då placeringen och layouten förblir den samma som för 

befintligt tillstånd. 

 

 

8.14 Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten i mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller 
störningsnivåer som människor eller miljön tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft, 
fisk- och musselvatten, yt- och grundvatten samt omgivningsbuller. 

Inga miljökvalitetsnormer berörs av ändringsansökans verksamhet. Sammantaget bedöms ändringsansökan 
verksamhet inte påverka fastställda miljökvalitetsnormer.  
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8.15 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som gäller vid alla åtgärder som inte är av 
försumbar betydelse. Dessa ska följas av alla. Vid tillståndsprövning eller liknande prövning är 
verksamhetsutövaren skyldig att visa att miljöbalkens allmänna hänsynsregler följts.  

Ändringsansökans verksamhet överensstämmelse med hänsynsreglerna redovisas i Tabell 10.  

Tabell 10: Miljöbalkens hänsynsregler samt ändringsansökans verksamhets uppfyllelse av reglerna. 

HÄNSYNSREGLERNA UPPFYLLELSE AV HÄNSYNSREGLERNA 

1 § Bevisbörderegeln  

Den som bedriver en verksamhet eller har för avsikt 

att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska 

kunna visa att verksamheten kan bedrivas eller 

själva åtgärden vidtas på ett miljömässigt 

godtagbart sätt i förhållande till hänsynsreglerna. 

I MKB:n och tillhörande utredningar har de allmänna 

hänsynsreglerna beaktats.  

2 § Kunskapskravet  

Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd, skall skaffa sig 

den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning 

för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skada eller olägenhet. 

Miljökonsekvenserna av verksamheten klargörs i 

denna MKB. Kunskap har inhämtats under hela 

projektets gång genom det utredningsarbete som 

ingår i tillståndsansökan. I arbetet har erforderlig 

expertis anlitats och uppgifter från samrådet har 

beaktats. 

3 § Försiktighetsprincipen  

Regeln innebär att redan risken för skador och 

olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder 

som behövs för att negativa effekter på hälsa och 

miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. 

Principen om bästa möjliga teknik innebär att man 

för yrkesmässig verksamhet ska använda sig av 

bästa möjliga teknik för att förebygga skador och 

olägenheter. Tekniken måste, ur teknisk och 

ekonomisk synpunkt, vara industriellt möjlig att 

använda inom branschen i fråga. 

I MKB:n och ansökan redovisas, i de fall där det 

anses motiverat, förslag på åtgärder för att förhindra 

eller minska miljökonsekvenserna för den sökta 

verksamheten.  

Beslutade åtgärder förs vidare som miljökrav till 

entreprenörer. Vid bygg-, drift- och 

avvecklingsskedet kommer försiktighet att iakttas för 

att minska störningen på boende och miljön. 

4 § Produktvalsprincipen  

Produktvalsprincipen (utbytesregeln) innebär att alla 

ska undvika att använda eller sälja kemiska 

produkter eller biotekniska organismer som kan 

innebära risk för människors hälsa eller miljön om 

produkterna kan ersättas med andra, mindre farliga 

produkter. 

Vid drift och underhåll kommer val av metoder och 

produkter att anpassas utifrån risker för människors 

hälsa och miljön.  
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HÄNSYNSREGLERNA UPPFYLLELSE AV HÄNSYNSREGLERNA 

5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna  

Hushållningsprincipen innebär att all verksamhet 

skall drivas och alla åtgärder ske på ett sådant sätt 

att råvaror och energi används så effektivt som 

möjligt och att förbrukningen samt avfallet 

minimeras. Kretsloppsprincipen innebär att det som 

utvinns ur naturen ska kunna användas, 

återanvändas, återvinnas och bortskaffas på ett 

uthålligt sätt med minsta möjliga resursförbrukning 

och utan att naturen skadas. För bedömning av hur 

principerna bäst ska tillämpas bör aktuell 

verksamhet eller åtgärd bedömas ur ett vaggan-till-

graven-perspektiv, genom t.ex. livscykelanalys.  

Produktion av vindkraftsel stämmer väl överens 

med hushållnings- och kretsloppsprinciperna. Med 

högre vindkraftverk kan vindresurserna nyttjas på 

bästa möjliga sätt.   

I samband med nedmontering återvinns eller 

återanvänds vindkraftdelarna, kablarna och 

transformatorerna så långt det är möjligt. Det har 

under senare år visat sig att det finns en väl utbredd 

andrahandsmarknad för vindkraftverk och delar.  

Fundament täcks av vegetation.  

6 § Lokaliseringsprincipen  

För alla verksamheter och åtgärder som inte är av 

försumbar betydelse, ska en sådan plats väljas att 

ändamålet kan nås med minsta intrång och 

olägenhet för människors hälsa och för miljön.  

Lokaliseringen är given och prövad. Platsen har 

funnits lämplig för etablering av vindkraft.  

Nu aktuell ändringsansökan avser en ändring av 

vindkraftsverkens totalhöjd i syfte att bättre hushålla 

med vindresursen.  

7 § Skälighetsregeln  

Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt 

motiverade utan att vara orimliga att uppfylla. 

Hänsynsreglerna skall tillämpas efter en avvägning 

mellan nytta och kostnader. 

De försiktighetsåtgärder som inarbetats i MKB:n har 

bedömts som skäliga.  

8 § Skadeansvar  

Innebär att alla som bedriver eller har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört 

skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess 

skadan eller olägenheten har upphört för att denna 

avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt 

enligt MB 10 kap. 

I MKB:n och tillståndsansökan redovisas förslag för 

att avhjälpa och motverka att skada eller olägenhet 

uppkommer. Om skador eller olägenheter ändå 

uppstår, ansvarar Sökanden för att avhjälpa eller 

ersätta dessa i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Sammanfattning

Sammanfattning av utförda beräkningar
Sävar Vindkraft AB (bolaget) har ett lagakraftvunnet tillstånd för vindkraftanläggning Ivarsboda-Gryssjön i Umeå och Robertsfors kommuner. Bolaget ansöker 
nu om höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 270 m. I samband med detta ska ljudberäkningar utföras för den sökta totalhöjden. Bolaget har 
anlitat Akustikkonsulten i Sverige AB (Akustikkonsulten) för att utföra dessa ljudberäkningar av A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus samt lågfrekvent ljud 
inomhus för totalhöjd 270 m.

Beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå  utomhus utförs för vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön, 31 vindkraftverk av verkstyp GE 5.3/5.5-158 med 
navhöjd 191 m och totalhöjd 270 m, med den vedertagna nordiska beräkningsmetoden Nord2000 i enlighet med praxis. Praxis innebär bl.a. att beräkningarna 
utförts för medvind 8 m/s på 10 m höjd. De beräkningsförutsättningar som antagits i beräkningarna har godkännts av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i 
ett stort antal domar, för villkorsreglering av ljud från vindkraftverk. Därutöver beräknas lågfrekvent ljud inomhus mellan 31,5-200 Hz, baserat på beräknad 
ljudnivå i samma frekvensband utomhus och en antagen konservativ fasaddämpning. Beräkningarna redovisas som A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus samt 
lågfrekvent ljud inomhus mellan 31,5-200 Hz i 33 ljudkänsliga punkter vid bostadshus. Därutöver redovisas en ljudkarta med A-vägd ekvivalent ljudnivå med 
ISO-linjer i steg om 5 dBA. 

Resultatet för A-vägd ekvivalent ljudnivå jämförs mot riktvärdet enligt praxis, 40 dBA. För lågfrekvent ljud inomhus mellan 31,5-200 Hz görs jämförelsen mot 
riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. Folkhälsomyndighetens riktvärden redovisas i detalj på sida 4 
inklusive hur riktvärdena har tillämpats för vindparker enligt flera domar i MÖD. Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus utgår från Akustikkonsultens metod 
beskriven på sida 5. 

Resultatet kan sammanfattas enligt nedan:
Jämförelse mot riktvärde - Ekvivalent ljudnivå
Riktvärdet för A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus, 40 dBA, innehålls i samtliga 33 ljudkänsliga punkter. Det finns ytterligare en skyddsmarginal, om 
kontrollen visar att riktvärdet överskrids, då det finns reglerinställningar som möjliggör att samtliga vindkraftverk kan ljudregleras med 6,0 dBA. 
Beräkningarna visar att det finns faktiska och tekniska möjligheter att innehålla riktvärdet.

Jämförelse mot riktvärden - Lågfrekvent ljud
Riktvärdena  inomhus i 1/3-oktavband mellan 31,5-200 Hz, motsvarande Folkhälsomyndighetens riktvärden i FoHMFS 2014:13, innehålls för alla frekvenser i 
samtliga 33 ljudkänsliga punkter. 
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Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Riktvärden lågfrekvent ljud

Tabell 1. Riktvärden för lågfrekvent ljud enligt FoHMFS 2014:13.

Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (dB)

31,5 56

40 49

50 43

63 42

80 40

100 38

125 36

160 34

200 32

Riktvärden lågfrekvent ljud
För riktvärden och bedömning av lågfrekvent ljud hänvisar Naturvårdsverket till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. 
Riktvärdena redovisas i Tabell 1. 

Det finns även exempel i rättspraxis på att lågfrekvent ljud reglerats enligt dessa riktvärden. Se t.ex. Mark-och miljööverdomstolen (MÖD) domar i mål            
M 1067-15 och M 1064-15. Det är därvid också, utifrån dessa domar, lämpligt att göra bedömning av lågfrekvent ljud från vindparker mot 
Folkhälsomyndighetens riktvärden, i de fall det anses nödvändigt. I de hänvisade domarna anges även förtydliganden kring vad som gäller vid överskridande 
av riktvärdena. Det anges dels att ett visst antal överskridande av riktvärdena tillåts enligt nedan: 

”Om bostäder på grund av verksamheten mer än vid enstaka tillfällen, och högst fem dygn per år, exponeras för lågfrekvent buller som ger upphov till 
överskridanden inomhus av följande värden, ska bolaget genomföra bullerbegränsande åtgärder.”

Därutöver anges hur de bullerbegränsande åtgärderna bör genomföras vid överskridande:

”Målet för åtgärderna ska vara att uppnå en ljudnivå inomhus som inte överskrider dessa värden. Åtgärderna ska vidtas endast om kostnaderna är rimliga 
med hänsyn till bostadens standard, värde och användning samt med hänsyn till den effekt som uppnås. Åtgärderna ska utformas och utföras i samråd med 
fastighetsägaren.”
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Metod lågfrekvent ljud

Tabell 2. Antagen fasaddämpning enligt Hoffmeyer  och Jakobsen.

Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (dB)

31,5 6,7

40 7,6

50 10,3

63 14,2

80 17,5

100 18,4

125 17,5

160 18,6

200 22,4

Metodbeskrivning - Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus
Det finns ingen av Naturvårdsverket anvisad metod för beräkning av lågfrekvent ljud inomhus för jämförelse mot Folkhälsomyndighetens riktvärden. Den 
metod som används i aktuella beräkningar är baserad på Akustikkonsultens erfarenhet, från ett stort antal utredningar av lågfrekvent ljud både genom 
beräkning och kontrollmätning, och bedöms ge ett bra underlag för bedömning mot aktuella riktvärden. Metoden redovisas enligt nedan. 

Utredningen baseras på beräkning av ljudnivåer utomhus i 1/3-oktavband, mellan 31,5-200 Hz, med den nordiska beräkningsmetoden Nord2000. Därefter 
beräknas ljudnivåer inomhus i 1/3-oktavband utifrån en antagen konservativ fasaddämpning, för jämförelse mot riktvärdena enligt Tabell 1. 

Den fasaddämpning som antas, se Tabell 2, är från en artikel om ljudisolering i bostäder vid låga frekvenser av Hoffmeyer och Jakobsen, Sound insulation of 
dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, no 1,pp 15-23. 2010. Enligt studien har 80 - 90 % av typiska 
danska bostäder bättre fasaddämpning. Noterbart är också att fasaddämpningen är uppmätt på hus i Danmark och normalt har bostadshus i Sverige fasader 
med bättre isolering som dämpar ljudet bättre. Det kan dock också finnas hus med sämre fasaddämpning. Akustikkonsultens bedömning är att dessa värden 
på fasaddämpningen utgör en rimlig skattning för svenska förhållanden, så länge inga andra rekommendationer finns att tillgå från Naturvårdsverket.

Beräkningsgång för beräkning av lågfrekvent ljud inomhus kan sammanfattas i punktform enligt punkt A-D:

A. Beräkning av ljudnivå mellan 31,5-200 Hz utomhus med Nord2000
B. Antagande av fasaddämpning enligt Tabell 2
C. Beräkning av ljudnivå inomhus mellan 31,5-200 Hz, Punkt A – Punkt B
D. De beräknade ljudnivåerna inomhus i punkt C jämförs mot riktvärden i Tabell 1
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Beräkningsförutsättningar

Navhöjd [m]

191

Beräkningsprogram SoundPLAN 8.1

Beräkningsstandard Nord2000

Sökradie 30 000 m

Beräkningshöjd 1,5 m

Lufttryck 1013,25 mbar

Relativ luftfuktighet 70 %

Temperatur 15 °C

Temperaturgradient 0,05 °C/m

Råhetslängd enligt NV Rapport 6241 0,3 m

Höjd anemometer 10 m

Vindhastighet 8 m/s

Standardavvikelse vindhastighet 0,5 m/s

Vindriktning Medvind åt alla håll

Turbulenta vindhastighetsfluktuationer 0,12 m4/3/s2

Turbulenta temperaturfluktuationer 0,008 K/s2

Effektiv flödesresistans mark Klass D

Effektiv flödesresistans vatten Klass H

Koordinatsystem SWEREF99 TM (15˚)

Höjddata Metria Grid2+, 2x2 m rutnät

270

Totalhöjd [m] Ljudeffektnivå [dBA]

106,0

Beräkningsparametrar i programvara

Vindkraftsanläggning

Ivarsboda-Gryssjön

Verkstyp

GE 5.3/5.5-158

Antal vindkraftverk

31

Information om beräkningsparametrar
Eftersom vädret under ett normalår är högst varierande i Sverige väljs värden på vädret 
enligt praxis, vilket även motsvarar värden enligt ISA-Standarden (International 
Standard Atmosphere) för lufttryck och temperatur. Lufttrycket ska då vara 1013,25 
mbar och temperaturen 15°C. Luftfuktigheten 70% och temperaturen 15°C 
rekommenderas även i de nya finska riktlinjerna för beräkning av ljud från vindkraft 
med Nord2000 liksom i de danska industribullerföreskrifterna. I beräkningsmetoden för 
externt industribuller, rapport DAL-32, som brukar användas i Sverige för 
industribullerberäkningar rekommenderas luftfuktigheten 70% och temperaturen 15°C 
för planeringsändamål. 

Noterbart är också att beräkningarna är utförda för positiv temperaturgradient vilket 
motsvarar svag inversion. Värdet 0,05 °C/m är det högsta värdet som är godkänt enligt 
mätmetoden för ljudimmission av vindkraft enligt den av Naturvårdsverket 
rekommenderade mätmetoden Elforsk 98:24. Ljudnivån vid positiv temperaturgradient 
blir i regel högre än vid negativ temperaturgradient. 

Markens "hårdhet" eller impedans anges  i Nord2000 som effektiv flödesresistans. Det 
finns totalt 8 klasser, A-H, där A är väldigt mjuk mark och H är väldigt hård mark. Klass D 
klassas som normal mark. I aktuella beräkningar används klass D för normal mark och 
klass H för vattenytor.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Ljuddata

Vindkraftverk Reglerinställning

GE 5.3/5.5-158 Normal Operation (NO)

Ljudeffektnivå, LwA [dBA]

106,0

Referens ljuddata: Ljudeffektnivå och frekvensspektrum i 1/3-oktavband har tagits från leverantörens dokument: Noise_Emission-NO_5.3_5.5-158-
50Hz_IEC_EN_r01 daterat 2019. Den angivna ljudeffektnivån för reglerinställning "Normal Operation" är 106,0 dBA. Det finns därutöver sex reglerinställningar med 
en lägre ljudeffektnivå (Noised Reduced Operation, NRO), ner till 100,0 dBA. Det innebär att det finns en skyddsmarginal om ytterligare 6,0 dBA på samtliga 
vindkraftverk i aktuell beräkning, om en framtida kontroll visar att riktvärdet överskrids. 

Dokumentet har erhållits av bolaget och är sekretessbelagt av GE varvid frekvensdata ej kan redovisas. 

Information om ljuddata
Beräkningar gäller utifrån de använda ljuddata, ljudeffekt samt frekvenspektrum. Dessa ljuddata garanteras inte av Akustikkonsulten i Sverige AB.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Verksdata

Vindkraftverk Verkstyp X(Öst) [m] Y(Nord) [m] Reglerinställning Ljudeffekt [dB(A)] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh]

Säv 01 GE 5.3/5.5-158 777098 7095305 Normal Operation 106,0 191 218 27

Säv 02 GE 5.3/5.5-158 776645 7095620 Normal Operation 106,0 191 220 29

Säv 03 GE 5.3/5.5-158 776027 7096186 Normal Operation 106,0 191 221 30

Säv 04 GE 5.3/5.5-158 776725 7096614 Normal Operation 106,0 191 231 40

Säv 05 GE 5.3/5.5-158 777625 7096674 Normal Operation 106,0 191 227 36

Säv 06 GE 5.3/5.5-158 776157 7096800 Normal Operation 106,0 191 219 28

Säv 07 GE 5.3/5.5-158 778576 7097075 Normal Operation 106,0 191 218 27

Säv 08 GE 5.3/5.5-158 777201 7097141 Normal Operation 106,0 191 228 37

Säv 09 GE 5.3/5.5-158 779563 7097178 Normal Operation 106,0 191 219 28

Säv 10 GE 5.3/5.5-158 779076 7097475 Normal Operation 106,0 191 221 30

Säv 11 GE 5.3/5.5-158 778058 7097526 Normal Operation 106,0 191 217 26

Säv 12 GE 5.3/5.5-158 776016 7097675 Normal Operation 106,0 191 222 31

Säv 13 GE 5.3/5.5-158 777550 7098064 Normal Operation 106,0 191 221 30

Säv 14 GE 5.3/5.5-158 778141 7098201 Normal Operation 106,0 191 221 30

Säv 15 GE 5.3/5.5-158 776668 7098284 Normal Operation 106,0 191 225 34

Säv 16 GE 5.3/5.5-158 776058 7098538 Normal Operation 106,0 191 218 27

Säv 17 GE 5.3/5.5-158 777337 7098623 Normal Operation 106,0 191 227 36

Säv 18 GE 5.3/5.5-158 776769 7098982 Normal Operation 106,0 191 225 34

Säv 19 GE 5.3/5.5-158 776110 7099211 Normal Operation 106,0 191 221 30

Säv 20 GE 5.3/5.5-158 777946 7099223 Normal Operation 106,0 191 229 38

Säv 21 GE 5.3/5.5-158 776649 7099803 Normal Operation 106,0 191 217 26

Säv 22 GE 5.3/5.5-158 777456 7099895 Normal Operation 106,0 191 232 41

Säv 23 GE 5.3/5.5-158 778122 7099937 Normal Operation 106,0 191 236 45

Säv 24 GE 5.3/5.5-158 778733 7100006 Normal Operation 106,0 191 229 38

Säv 25 GE 5.3/5.5-158 777299 7100475 Normal Operation 106,0 191 238 47

Säv 26 GE 5.3/5.5-158 778319 7100535 Normal Operation 106,0 191 228 37

Säv 27 GE 5.3/5.5-158 778949 7101033 Normal Operation 106,0 191 221 30

Säv 28 GE 5.3/5.5-158 777765 7101198 Normal Operation 106,0 191 238 47

Säv 29 GE 5.3/5.5-158 778522 7101412 Normal Operation 106,0 191 225 34

Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Verksdata

Vindkraftverk Verkstyp X(Öst) [m] Y(Nord) [m] Reglerinställning Ljudeffekt [dB(A)] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh]

Säv 30 GE 5.3/5.5-158 777674 7102285 Normal Operation 106,0 191 234 43

Säv 31 GE 5.3/5.5-158 776940 7095435 Normal Operation 106,0 191 221 30

Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön
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Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ljudkarta
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Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ekvivalent ljudnivå

X(Öst) Y(Nord) Marknivå Ekvivalent ljudnivå Riktvärde Innehålls riktvärdet

 [m]  [m] [möh] [dBA] [dBA] JA/NEJ

A 780090 7101606 18 35 40 JA

AA 779314 7095383 12 34 40 JA

AB 779179 7095257 14 34 40 JA

AC 775930 7095003 28 39 40 JA

AD 774803 7096449 35 36 40 JA

AE 774850 7096085 32 36 40 JA

AF 779381 7103601 25 31 40 JA

AG 780654 7098443 23 34 40 JA

B 780178 7101404 19 35 40 JA

C 780258 7101411 19 34 40 JA

D 780489 7101094 23 34 40 JA

E 782369 7102650 20 25 40 JA

F 782579 7101126 16 26 40 JA

G 782552 7101018 17 27 40 JA

H 782481 7100481 15 27 40 JA

I 782503 7100100 16 28 40 JA

J 780802 7101105 17 32 40 JA

K 780713 7101245 17 32 40 JA

L 780194 7101489 20 35 40 JA

M 779932 7101600 19 36 40 JA

N 779814 7101790 19 36 40 JA

O 775817 7100331 25 39 40 JA

P 774952 7096974 24 37 40 JA

Q 774946 7096785 31 38 40 JA

R 774947 7096731 32 38 40 JA

S 781808 7098153 11 30 40 JA

T 781068 7097499 16 33 40 JA

U 778789 7096066 20 39 40 JA

V 780528 7096223 8 34 40 JA

Ljudkänslig punkt
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ekvivalent ljudnivå

X(Öst) Y(Nord) Marknivå Ekvivalent ljudnivå Riktvärde Innehålls riktvärdet

 [m]  [m] [möh] [dBA] [dBA] JA/NEJ

W 780381 7096146 10 34 40 JA

X 778780 7095857 21 38 40 JA

Y 778816 7096081 20 39 40 JA

Z 779209 7095480 16 35 40 JA

Ljudkänslig punkt
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ekvivalent ljudnivå

Information om resultat
Resultatet är redovisat för 1,5 m höjd över mark. 

Se ljudkartorna för indexering av ljudkänsliga punkter. 

Det är punktberäkningen enligt ovan som ger det exakta resultatet. Om resultatet i ljudkartan samt punktberäkningen skiljer åt är det punktberäkningen som 
ska användas. 

Avrundning har utförts i enlighet med s.k. svensk avrundning vilket innebär att 40,49 dBA avrundas till 40 dBA och att 39,50 dBA avrundas till 40 dBA. 
Noterbart är dock att ingen ljudkänslig punkt har avrundats ner till 40 dBA.

Riktvärdet för A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus, 40 dBA, innehålls i samtliga 33 ljudkänsliga punkter. 
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Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A 50 49 47 45 43 41 38 31 33

AA 50 49 47 45 43 40 37 34 33

AB 50 49 47 45 43 40 37 31 34

AC 53 51 50 48 46 44 41 36 34

AD 50 49 47 46 44 41 39 36 35

AE 51 49 47 45 43 41 38 35 34

AF 46 45 44 42 40 37 33 31 31

AG 50 49 47 45 43 41 36 33 35

B 50 49 47 45 43 41 37 32 33

C 50 48 47 44 42 40 37 32 33

D 49 48 46 44 42 41 35 32 34

E 43 42 41 39 36 32 28 26 26

F 44 42 41 40 37 35 31 28 29

G 44 42 42 40 38 35 28 31 30

H 45 43 41 40 38 36 32 29 27

I 45 43 41 40 38 36 28 32 31

J 48 45 44 43 42 39 36 33 32

K 48 47 45 43 41 39 37 34 32

L 50 48 47 45 43 41 36 33 34

M 51 49 48 46 44 41 38 32 34

N 50 49 48 46 44 42 38 34 32

O 53 51 50 49 47 44 39 33 36

P 51 49 48 45 43 40 38 38 37

Q 52 50 49 46 44 43 40 36 35

R 52 51 49 47 45 42 40 35 34

Ljudnivå utomhus i 1/3-oktavband [dB]
1)

1) Punkt A: Beräknade ljudnivåer utomhus mellan 31,5-200 Hz. Beräkningarna har utförts med den nordiska beräkningsmodellen Nord2000 enligt praxis, vilket 
innebär att det blåser medvind 8 m/s på 10 m höjd. 
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

S 47 45 43 42 40 37 33 32 33

T 49 47 46 44 42 39 33 32 33

U 53 52 50 49 47 44 40 33 35

V 50 48 47 45 42 40 37 32 33

W 50 48 46 45 42 40 37 34 33

X 52 51 49 47 45 43 40 35 35

Y 53 52 50 49 47 44 40 34 35

Z 51 49 47 46 44 42 37 33 34

Ljudnivå utomhus i 1/3-oktavband [dB]
1)
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

6,7 7,6 10,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A 43 41 37 31 26 23 20 13 11

AA 43 41 37 31 25 22 20 15 11

AB 43 41 37 31 25 22 20 13 11

AC 46 44 40 34 29 25 23 18 11

AD 44 41 37 32 27 23 21 17 12

AE 44 42 37 31 26 23 21 16 12

AF 39 37 33 28 22 19 16 12 9

AG 43 41 37 31 25 22 18 15 12

B 43 41 37 31 25 23 20 14 11

C 43 41 36 30 25 22 20 13 11

D 42 40 36 30 25 22 18 14 11

E 36 35 31 25 19 14 10 8 4

F 37 34 31 26 20 16 13 10 6

G 37 35 31 26 20 17 11 13 8

H 38 36 31 26 21 17 14 10 5

I 38 35 31 26 20 18 11 13 9

J 41 37 33 29 24 20 18 14 10

K 42 39 35 28 23 20 19 15 9

L 43 41 36 30 25 23 18 14 11

M 44 42 38 32 26 23 20 13 11

Fasaddämpning [dB] enligt Hoffmeyer och Jakobsen
2)

Ljudnivå inomhus i 1/3-oktavband [dB]
3)

2) Punkt B: Fasaddämpning enligt artikeln Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, 
no 1,pp 15-23. 2010 av Hoffmeyer och Jakobsen. 

3) Punkt C: Ljudnivån inomhus fås genom att subtrahera ljudnivån utomhus i varje 1/3-oktavband med motsvarande frekvensband för fasaddämpningen, Punkt 
A – Punkt B.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

N 44 41 37 32 27 23 21 15 10

O 46 44 40 34 29 26 21 15 13

P 44 42 37 31 25 21 21 20 15

Q 45 43 38 32 27 25 23 18 12

R 45 43 39 33 27 24 23 17 12

S 40 37 33 28 22 19 15 14 10

T 42 39 35 30 25 20 16 13 11

U 47 44 40 35 29 26 23 15 13

V 43 41 36 30 25 21 19 13 11

W 43 41 36 31 25 21 19 16 10

X 46 43 39 33 28 25 23 16 13

Y 47 44 40 35 29 26 23 15 13

Z 44 42 37 31 26 23 20 14 12

Ljudnivå inomhus i 1/3-oktavband [dB]
3)
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

56 49 43 42 40 38 36 34 32

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A -13 -8 -6 -11 -14 -15 -16 -21 -21

AA -13 -8 -6 -11 -15 -16 -16 -19 -21

AB -13 -8 -6 -11 -15 -16 -16 -21 -21

AC -10 -5 -3 -8 -11 -13 -13 -16 -21

AD -12 -8 -6 -10 -13 -15 -15 -17 -20

AE -12 -7 -6 -11 -14 -15 -15 -18 -20

AF -17 -12 -10 -14 -18 -19 -20 -22 -23

AG -13 -8 -6 -11 -15 -16 -18 -19 -20

B -13 -8 -6 -11 -15 -15 -16 -20 -21

C -13 -8 -7 -12 -15 -16 -16 -21 -21

D -14 -9 -7 -12 -15 -16 -18 -20 -21

E -20 -14 -12 -17 -21 -24 -26 -26 -28

F -19 -15 -12 -16 -20 -22 -23 -24 -26

G -19 -14 -12 -16 -20 -21 -25 -21 -24

H -18 -13 -12 -16 -19 -21 -22 -24 -27

I -18 -14 -12 -16 -20 -20 -25 -21 -23

J -15 -12 -10 -13 -16 -18 -18 -20 -22

K -14 -10 -8 -14 -17 -18 -17 -19 -23

Riktvärden [dB] enligt FoHMFS 2014:13
4)

Jämförelse med riktvärden, 1/3-oktavband [dB]
5)

4) Riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för lågfrekvent ljud inomhus, FoHMFS 2014:13.

5) Punkt D: Tabellen visar skillnaden mellan ljudnivån inomhus i varje 1/3-oktavband och riktvärden enligt punkt 4) i motsvarande frekvensband. Ett negativt 
grönt värde indikerar att riktvärdet innehålls medan ett positivt rött värde indikerar ett överskridande. 

Detta illustreras även i grafen där den röda streckade linjen utgör riktvärdena för lågfrekvent ljud och de övriga linjerna utgör beräknade ljudnivåer inomhus 
mellan 31,5-200 Hz. Om linjerna ligger under den röda streckade linjen innehålls riktvärdena.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

L -13 -8 -7 -12 -15 -15 -18 -20 -21

M -12 -7 -5 -10 -14 -15 -16 -21 -21

N -12 -8 -6 -10 -13 -15 -15 -19 -22

O -10 -5 -3 -8 -11 -12 -15 -19 -19

P -12 -7 -6 -11 -15 -17 -15 -14 -17

Q -11 -6 -5 -10 -13 -13 -13 -16 -20

R -11 -6 -4 -9 -13 -14 -13 -17 -20

S -16 -12 -10 -14 -18 -19 -21 -20 -22

T -14 -10 -8 -12 -15 -18 -20 -21 -21

U -9 -5 -3 -7 -11 -12 -13 -19 -19

V -13 -8 -7 -12 -15 -17 -17 -21 -21

W -13 -8 -7 -11 -15 -17 -17 -18 -22

X -10 -6 -4 -9 -12 -13 -13 -18 -19

Y -9 -5 -3 -7 -11 -12 -13 -19 -19

Z -12 -7 -6 -11 -14 -15 -16 -20 -20

Riktvärden [dB] enligt FoHMFS 2014:13
4)
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Sammanfattning

Sammanfattning av utförda beräkningar
Beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå  utomhus utförs för vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön, 31 vindkraftverk av verkstyp GE 5.3/5.5-158 med 
navhöjd 121 m och totalhöjd 200 m, med den vedertagna nordiska beräkningsmetoden Nord2000 i enlighet med praxis. Praxis innebär bl.a. att beräkningarna 
utförts för medvind 8 m/s på 10 m höjd. De beräkningsförutsättningar som antagits i beräkningarna har godkännts av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i 
ett stort antal domar, för villkorsreglering av ljud från vindkraftverk. Därutöver beräknas lågfrekvent ljud inomhus mellan 31,5-200 Hz, baserat på beräknad 
ljudnivå i samma frekvensband utomhus och en antagen konservativ fasaddämpning. Beräkningarna redovisas som A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus samt 
lågfrekvent ljud inomhus mellan 31,5-200 Hz i 33 ljudkänsliga punkter vid bostadshus. Därutöver redovisas en ljudkarta med A-vägd ekvivalent ljudnivå med 
ISO-linjer i steg om 5 dBA. 

Resultatet för A-vägd ekvivalent ljudnivå jämförs mot riktvärdet enligt praxis, 40 dBA. För lågfrekvent ljud inomhus mellan 31,5-200 Hz görs jämförelsen mot 
riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. Folkhälsomyndighetens riktvärden redovisas i detalj på sida 4 
inklusive hur riktvärdena har tillämpats för vindparker enligt flera domar i MÖD. Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus utgår från Akustikkonsultens metod 
beskriven på sida 5. 

Resultatet kan sammanfattas enligt nedan:
Jämförelse mot riktvärde - Ekvivalent ljudnivå
Riktvärdet för A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus, 40 dBA, innehålls i samtliga 33 ljudkänsliga punkter. Det finns ytterligare en skyddsmarginal, om 
kontrollen visar att riktvärdet överskrids, då det finns reglerinställningar som möjliggör att samtliga vindkraftverk kan ljudregleras med 6,0 dBA. 
Beräkningarna visar att det finns faktiska och tekniska möjligheter att innehålla riktvärdet.

Jämförelse mot riktvärden - Lågfrekvent ljud
Riktvärdena  inomhus i 1/3-oktavband mellan 31,5-200 Hz, motsvarande Folkhälsomyndighetens riktvärden i FoHMFS 2014:13, innehålls för alla frekvenser i 
samtliga 33 ljudkänsliga punkter. 

Jämförelse mellan totalhöjd 200 m och 270 m
Vid jämförelse med resultatet för 270 m totalhöjd, redovisat i 10-20026 A01 Ljudimmissionsberäkning 200427, framgår att skillnaden i både ekvivalent 
ljudnivå utomhus och lågfrekvent ljud inomhus är liten. Skillnaden i ekvivalent ljudnivå är som högst 1 dB, en skillnad i ljudnivå som inte går att uppfatta för 
normalt hörande människor. Även skillnaden i enskilda frekvenser mellan 31,5-200 Hz ligger i samma härad.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Innehållsförteckning

Sida Innehåll

4 Riktvärden lågfrekvent ljud

5 Metod lågfrekvent ljud

6 Beräkningsförutsättningar

7 Ljuddata

8-9 Verksdata

10 Resultat - Ljudkarta

11-13 Resultat - Ekvivalent ljudnivå

14-20 Resultat - Lågfrekvent ljud
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Riktvärden lågfrekvent ljud

Tabell 1. Riktvärden för lågfrekvent ljud enligt FoHMFS 2014:13.

Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (dB)

31,5 56

40 49

50 43

63 42

80 40

100 38

125 36

160 34

200 32

Riktvärden lågfrekvent ljud
För riktvärden och bedömning av lågfrekvent ljud hänvisar Naturvårdsverket till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13. 
Riktvärdena redovisas i Tabell 1. 

Det finns även exempel i rättspraxis på att lågfrekvent ljud reglerats enligt dessa riktvärden. Se t.ex. Mark-och miljööverdomstolen (MÖD) domar i mål            
M 1067-15 och M 1064-15. Det är därvid också, utifrån dessa domar, lämpligt att göra bedömning av lågfrekvent ljud från vindparker mot 
Folkhälsomyndighetens riktvärden, i de fall det anses nödvändigt. I de hänvisade domarna anges även förtydliganden kring vad som gäller vid överskridande 
av riktvärdena. Det anges dels att ett visst antal överskridande av riktvärdena tillåts enligt nedan: 

”Om bostäder på grund av verksamheten mer än vid enstaka tillfällen, och högst fem dygn per år, exponeras för lågfrekvent buller som ger upphov till 
överskridanden inomhus av följande värden, ska bolaget genomföra bullerbegränsande åtgärder.”

Därutöver anges hur de bullerbegränsande åtgärderna bör genomföras vid överskridande:

”Målet för åtgärderna ska vara att uppnå en ljudnivå inomhus som inte överskrider dessa värden. Åtgärderna ska vidtas endast om kostnaderna är rimliga 
med hänsyn till bostadens standard, värde och användning samt med hänsyn till den effekt som uppnås. Åtgärderna ska utformas och utföras i samråd med 
fastighetsägaren.”
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Metod lågfrekvent ljud

Tabell 2. Antagen fasaddämpning enligt Hoffmeyer  och Jakobsen.

Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (dB)

31,5 6,7

40 7,6

50 10,3

63 14,2

80 17,5

100 18,4

125 17,5

160 18,6

200 22,4

Metodbeskrivning - Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus
Det finns ingen av Naturvårdsverket anvisad metod för beräkning av lågfrekvent ljud inomhus för jämförelse mot Folkhälsomyndighetens riktvärden. Den 
metod som används i aktuella beräkningar är baserad på Akustikkonsultens erfarenhet, från ett stort antal utredningar av lågfrekvent ljud både genom 
beräkning och kontrollmätning, och bedöms ge ett bra underlag för bedömning mot aktuella riktvärden. Metoden redovisas enligt nedan. 

Utredningen baseras på beräkning av ljudnivåer utomhus i 1/3-oktavband, mellan 31,5-200 Hz, med den nordiska beräkningsmetoden Nord2000. Därefter 
beräknas ljudnivåer inomhus i 1/3-oktavband utifrån en antagen konservativ fasaddämpning, för jämförelse mot riktvärdena enligt Tabell 1. 

Den fasaddämpning som antas, se Tabell 2, är från en artikel om ljudisolering i bostäder vid låga frekvenser av Hoffmeyer och Jakobsen, Sound insulation of 
dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, no 1,pp 15-23. 2010. Enligt studien har 80 - 90 % av typiska 
danska bostäder bättre fasaddämpning. Noterbart är också att fasaddämpningen är uppmätt på hus i Danmark och normalt har bostadshus i Sverige fasader 
med bättre isolering som dämpar ljudet bättre. Det kan dock också finnas hus med sämre fasaddämpning. Akustikkonsultens bedömning är att dessa värden 
på fasaddämpningen utgör en rimlig skattning för svenska förhållanden, så länge inga andra rekommendationer finns att tillgå från Naturvårdsverket.

Beräkningsgång för beräkning av lågfrekvent ljud inomhus kan sammanfattas i punktform enligt punkt A-D:

A. Beräkning av ljudnivå mellan 31,5-200 Hz utomhus med Nord2000
B. Antagande av fasaddämpning enligt Tabell 2
C. Beräkning av ljudnivå inomhus mellan 31,5-200 Hz, Punkt A – Punkt B
D. De beräknade ljudnivåerna inomhus i punkt C jämförs mot riktvärden i Tabell 1
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Beräkningsförutsättningar

Navhöjd [m]

121

Beräkningsprogram SoundPLAN 8.1

Beräkningsstandard Nord2000

Sökradie 30 000 m

Beräkningshöjd 1,5 m

Lufttryck 1013,25 mbar

Relativ luftfuktighet 70 %

Temperatur 15 °C

Temperaturgradient 0,05 °C/m

Råhetslängd enligt NV Rapport 6241 0,3 m

Höjd anemometer 10 m

Vindhastighet 8 m/s

Standardavvikelse vindhastighet 0,5 m/s

Vindriktning Medvind åt alla håll

Turbulenta vindhastighetsfluktuationer 0,12 m4/3/s2

Turbulenta temperaturfluktuationer 0,008 K/s2

Effektiv flödesresistans mark Klass D

Effektiv flödesresistans vatten Klass H

Koordinatsystem SWEREF99 TM (15˚)

Höjddata Metria Grid2+, 2x2 m rutnät

200

Totalhöjd [m] Ljudeffektnivå [dBA]

106,0

Beräkningsparametrar i programvara

Vindkraftsanläggning

Ivarsboda-Gryssjön

Verkstyp

GE 5.3/5.5-158

Antal vindkraftverk

31

Information om beräkningsparametrar
Eftersom vädret under ett normalår är högst varierande i Sverige väljs värden på vädret 
enligt praxis, vilket även motsvarar värden enligt ISA-Standarden (International 
Standard Atmosphere) för lufttryck och temperatur. Lufttrycket ska då vara 1013,25 
mbar och temperaturen 15°C. Luftfuktigheten 70% och temperaturen 15°C 
rekommenderas även i de nya finska riktlinjerna för beräkning av ljud från vindkraft 
med Nord2000 liksom i de danska industribullerföreskrifterna. I beräkningsmetoden för 
externt industribuller, rapport DAL-32, som brukar användas i Sverige för 
industribullerberäkningar rekommenderas luftfuktigheten 70% och temperaturen 15°C 
för planeringsändamål. 

Noterbart är också att beräkningarna är utförda för positiv temperaturgradient vilket 
motsvarar svag inversion. Värdet 0,05 °C/m är det högsta värdet som är godkänt enligt 
mätmetoden för ljudimmission av vindkraft enligt den av Naturvårdsverket 
rekommenderade mätmetoden Elforsk 98:24. Ljudnivån vid positiv temperaturgradient 
blir i regel högre än vid negativ temperaturgradient. 

Markens "hårdhet" eller impedans anges  i Nord2000 som effektiv flödesresistans. Det 
finns totalt 8 klasser, A-H, där A är väldigt mjuk mark och H är väldigt hård mark. Klass D 
klassas som normal mark. I aktuella beräkningar används klass D för normal mark och 
klass H för vattenytor.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Ljuddata

Vindkraftverk Reglerinställning

GE 5.3/5.5-158 Normal Operation (NO)

Ljudeffektnivå, LwA [dBA]

106,0

Referens ljuddata: Ljudeffektnivå och frekvensspektrum i 1/3-oktavband har tagits från leverantörens dokument: Noise_Emission-NO_5.3_5.5-158-
50Hz_IEC_EN_r01 daterat 2019. Den angivna ljudeffektnivån för reglerinställning "Normal Operation" är 106,0 dBA. Det finns därutöver sex reglerinställningar med 
en lägre ljudeffektnivå (Noised Reduced Operation, NRO), ner till 100,0 dBA. Det innebär att det finns en skyddsmarginal om ytterligare 6,0 dBA på samtliga 
vindkraftverk i aktuell beräkning, om en framtida kontroll visar att riktvärdet överskrids. 

Dokumentet har erhållits av bolaget och är sekretessbelagt av GE varvid frekvensdata ej kan redovisas. 

Information om ljuddata
Beräkningar gäller utifrån de använda ljuddata, ljudeffekt samt frekvenspektrum. Dessa ljuddata garanteras inte av Akustikkonsulten i Sverige AB.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Verksdata

Vindkraftverk Verkstyp X(Öst) [m] Y(Nord) [m] Reglerinställning Ljudeffekt [dB(A)] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh]

Säv 01 GE 5.3/5.5-158 777098 7095305 Normal Operation 106,0 121 148 27

Säv 02 GE 5.3/5.5-158 776645 7095620 Normal Operation 106,0 121 150 29

Säv 03 GE 5.3/5.5-158 776027 7096186 Normal Operation 106,0 121 151 30

Säv 04 GE 5.3/5.5-158 776725 7096614 Normal Operation 106,0 121 161 40

Säv 05 GE 5.3/5.5-158 777625 7096674 Normal Operation 106,0 121 157 36

Säv 06 GE 5.3/5.5-158 776157 7096800 Normal Operation 106,0 121 149 28

Säv 07 GE 5.3/5.5-158 778576 7097075 Normal Operation 106,0 121 148 27

Säv 08 GE 5.3/5.5-158 777201 7097141 Normal Operation 106,0 121 158 37

Säv 09 GE 5.3/5.5-158 779563 7097178 Normal Operation 106,0 121 149 28

Säv 10 GE 5.3/5.5-158 779076 7097475 Normal Operation 106,0 121 151 30

Säv 11 GE 5.3/5.5-158 778058 7097526 Normal Operation 106,0 121 147 26

Säv 12 GE 5.3/5.5-158 776016 7097675 Normal Operation 106,0 121 152 31

Säv 13 GE 5.3/5.5-158 777550 7098064 Normal Operation 106,0 121 151 30

Säv 14 GE 5.3/5.5-158 778141 7098201 Normal Operation 106,0 121 151 30

Säv 15 GE 5.3/5.5-158 776668 7098284 Normal Operation 106,0 121 155 34

Säv 16 GE 5.3/5.5-158 776058 7098538 Normal Operation 106,0 121 148 27

Säv 17 GE 5.3/5.5-158 777337 7098623 Normal Operation 106,0 121 157 36

Säv 18 GE 5.3/5.5-158 776769 7098982 Normal Operation 106,0 121 155 34

Säv 19 GE 5.3/5.5-158 776110 7099211 Normal Operation 106,0 121 151 30

Säv 20 GE 5.3/5.5-158 777946 7099223 Normal Operation 106,0 121 159 38

Säv 21 GE 5.3/5.5-158 776649 7099803 Normal Operation 106,0 121 147 26

Säv 22 GE 5.3/5.5-158 777456 7099895 Normal Operation 106,0 121 162 41

Säv 23 GE 5.3/5.5-158 778122 7099937 Normal Operation 106,0 121 166 45

Säv 24 GE 5.3/5.5-158 778733 7100006 Normal Operation 106,0 121 159 38

Säv 25 GE 5.3/5.5-158 777299 7100475 Normal Operation 106,0 121 168 47

Säv 26 GE 5.3/5.5-158 778319 7100535 Normal Operation 106,0 121 158 37

Säv 27 GE 5.3/5.5-158 778949 7101033 Normal Operation 106,0 121 151 30

Säv 28 GE 5.3/5.5-158 777765 7101198 Normal Operation 106,0 121 168 47

Säv 29 GE 5.3/5.5-158 778522 7101412 Normal Operation 106,0 121 155 34
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Verksdata

Vindkraftverk Verkstyp X(Öst) [m] Y(Nord) [m] Reglerinställning Ljudeffekt [dB(A)] Navhöjd [m] Navhöjd nivå [möh] Marknivå [möh]

Säv 30 GE 5.3/5.5-158 777674 7102285 Normal Operation 106,0 121 164 43

Säv 31 GE 5.3/5.5-158 776940 7095435 Normal Operation 106,0 121 151 30
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Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ljudkarta
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ekvivalent ljudnivå

X(Öst) Y(Nord) Marknivå Ekvivalent ljudnivå Riktvärde Innehålls riktvärdet

 [m]  [m] [möh] [dBA] [dBA] JA/NEJ

A 780090 7101606 18 35 40 JA

AA 779314 7095383 12 34 40 JA

AB 779179 7095257 14 34 40 JA

AC 775930 7095003 28 38 40 JA

AD 774803 7096449 35 36 40 JA

AE 774850 7096085 32 36 40 JA

AF 779381 7103601 25 31 40 JA

AG 780654 7098443 23 34 40 JA

B 780178 7101404 19 35 40 JA

C 780258 7101411 19 34 40 JA

D 780489 7101094 23 34 40 JA

E 782369 7102650 20 25 40 JA

F 782579 7101126 16 26 40 JA

G 782552 7101018 17 27 40 JA

H 782481 7100481 15 27 40 JA

I 782503 7100100 16 28 40 JA

J 780802 7101105 17 32 40 JA

K 780713 7101245 17 32 40 JA

L 780194 7101489 20 35 40 JA

M 779932 7101600 19 36 40 JA

N 779814 7101790 19 36 40 JA

O 775817 7100331 25 39 40 JA

P 774952 7096974 24 37 40 JA

Q 774946 7096785 31 37 40 JA

R 774947 7096731 32 37 40 JA

S 781808 7098153 11 30 40 JA

T 781068 7097499 16 33 40 JA

U 778789 7096066 20 39 40 JA

V 780528 7096223 8 34 40 JA

Ljudkänslig punkt
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ekvivalent ljudnivå

X(Öst) Y(Nord) Marknivå Ekvivalent ljudnivå Riktvärde Innehålls riktvärdet

 [m]  [m] [möh] [dBA] [dBA] JA/NEJ

W 780381 7096146 10 34 40 JA

X 778780 7095857 21 38 40 JA

Y 778816 7096081 20 39 40 JA

Z 779209 7095480 16 35 40 JA

Ljudkänslig punkt
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Ekvivalent ljudnivå

Information om resultat
Resultatet är redovisat för 1,5 m höjd över mark. 

Se ljudkartorna för indexering av ljudkänsliga punkter. 

Det är punktberäkningen enligt ovan som ger det exakta resultatet. Om resultatet i ljudkartan samt punktberäkningen skiljer åt är det punktberäkningen som 
ska användas. 

Avrundning har utförts i enlighet med s.k. svensk avrundning vilket innebär att 40,49 dBA avrundas till 40 dBA och att 39,50 dBA avrundas till 40 dBA. 
Noterbart är dock att ingen ljudkänslig punkt har avrundats ner till 40 dBA.

Riktvärdet för A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus, 40 dBA, innehålls i samtliga 33 ljudkänsliga punkter. 

Dokument: 10-20026 A02 Ljudimmissionsberäkning 200427

Sida: 13 (20)

Handläggare: Paul Appelqvist, paul@akustikkonsulten.se

Granskad: Jens Fredriksson, jens@akustikkonsulten.se



Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A 50 48 47 45 42 40 38 35 31

AA 50 48 47 45 42 40 37 36 32

AB 50 48 47 44 42 39 37 35 32

AC 53 51 50 48 46 43 41 38 35

AD 51 49 47 45 43 40 38 37 36

AE 51 49 48 46 43 41 38 36 33

AF 47 45 43 42 39 36 34 31 31

AG 50 48 46 44 42 39 37 34 34

B 50 48 47 45 43 40 38 35 32

C 50 48 46 45 42 40 37 34 31

D 49 47 46 44 41 39 37 33 34

E 44 42 41 39 37 32 28 27 28

F 44 42 41 40 37 34 31 28 27

G 44 43 41 40 37 34 32 30 31

H 45 43 41 40 38 35 32 29 27

I 45 43 41 40 38 34 32 29 31

J 48 46 43 41 41 40 36 33 33

K 49 47 45 43 40 37 35 34 33

L 50 48 46 45 42 39 38 34 34

M 51 49 47 46 43 40 38 36 33

N 51 49 47 46 44 41 39 36 33

O 53 51 49 48 46 44 41 36 35

P 51 49 47 45 42 40 38 37 37

Q 52 50 48 45 43 42 40 38 36

R 52 50 48 46 43 41 40 39 36

Ljudnivå utomhus i 1/3-oktavband [dB]
1)

1) Punkt A: Beräknade ljudnivåer utomhus mellan 31,5-200 Hz. Beräkningarna har utförts med den nordiska beräkningsmodellen Nord2000 enligt praxis, vilket 
innebär att det blåser medvind 8 m/s på 10 m höjd. 
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

S 47 45 42 41 39 36 34 31 31

T 49 47 45 43 42 39 35 32 33

U 53 52 50 48 46 44 41 38 34

V 49 48 46 44 42 39 37 34 31

W 50 48 46 44 42 40 37 35 32

X 52 51 49 47 44 42 40 38 35

Y 53 52 50 48 46 44 41 38 34

Z 50 49 47 45 43 40 38 35 34

Ljudnivå utomhus i 1/3-oktavband [dB]
1)
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

6,7 7,6 10,3 14,2 17,5 18,4 17,5 18,6 22,4

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A 43 41 36 30 25 21 20 17 9

AA 43 41 36 30 25 21 20 17 10

AB 43 41 36 30 25 21 20 17 10

AC 46 44 39 34 28 25 23 20 13

AD 44 41 36 31 25 21 20 18 14

AE 44 42 37 31 26 22 21 17 11

AF 40 37 33 27 22 18 17 12 8

AG 43 41 36 30 24 21 20 15 12

B 43 41 36 31 25 21 20 16 10

C 43 40 36 30 25 21 20 16 9

D 42 40 36 29 23 21 20 14 11

E 37 34 31 25 19 14 10 9 5

F 37 35 31 25 20 16 14 10 5

G 37 35 31 25 19 16 14 11 8

H 38 35 31 26 20 17 14 10 4

I 38 36 31 26 20 16 15 11 9

J 42 38 32 27 24 22 19 14 11

K 42 39 35 29 23 19 17 16 10

L 43 41 36 30 24 21 20 15 12

M 44 42 37 31 26 22 21 17 10

Fasaddämpning [dB] enligt Hoffmeyer och Jakobsen
2)

Ljudnivå inomhus i 1/3-oktavband [dB]
3)

2) Punkt B: Fasaddämpning enligt artikeln Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, 
no 1,pp 15-23. 2010 av Hoffmeyer och Jakobsen. 

3) Punkt C: Ljudnivån inomhus fås genom att subtrahera ljudnivån utomhus i varje 1/3-oktavband med motsvarande frekvensband för fasaddämpningen, Punkt 
A – Punkt B.

Dokument: 10-20026 A02 Ljudimmissionsberäkning 200427

Sida: 16 (20)

Handläggare: Paul Appelqvist, paul@akustikkonsulten.se

Granskad: Jens Fredriksson, jens@akustikkonsulten.se



Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

N 44 42 37 32 26 22 21 17 11

O 46 44 39 34 29 25 24 18 13

P 44 42 37 31 25 22 20 19 15

Q 45 42 37 31 25 23 23 19 14

R 45 43 38 32 25 23 22 20 14

S 40 37 32 27 21 18 16 13 9

T 42 39 34 29 24 21 17 13 10

U 46 44 40 34 28 25 23 20 12

V 43 40 36 30 24 21 19 15 9

W 43 41 36 30 24 21 20 17 10

X 46 43 39 33 27 24 23 19 13

Y 46 44 40 34 29 25 24 20 12

Z 44 41 37 31 25 22 21 17 11

Ljudnivå inomhus i 1/3-oktavband [dB]
3)
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

56 49 43 42 40 38 36 34 32

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

A -13 -8 -7 -12 -15 -17 -16 -17 -23

AA -13 -8 -7 -12 -15 -17 -16 -17 -22

AB -13 -8 -7 -12 -15 -17 -16 -17 -22

AC -10 -5 -4 -8 -12 -13 -13 -14 -19

AD -12 -8 -7 -11 -15 -17 -16 -16 -18

AE -12 -7 -6 -11 -14 -16 -15 -17 -21

AF -16 -12 -10 -15 -18 -20 -19 -22 -24

AG -13 -8 -7 -12 -16 -17 -16 -19 -20

B -13 -8 -7 -11 -15 -17 -16 -18 -22

C -13 -9 -7 -12 -15 -17 -16 -18 -23

D -14 -9 -7 -13 -17 -17 -16 -20 -21

E -19 -15 -12 -17 -21 -24 -26 -25 -27

F -19 -14 -12 -17 -20 -22 -22 -24 -27

G -19 -14 -12 -17 -21 -22 -22 -23 -24

H -18 -14 -12 -16 -20 -21 -22 -24 -28

I -18 -13 -12 -16 -20 -22 -21 -23 -23

J -14 -11 -11 -15 -16 -16 -17 -20 -21

K -14 -10 -8 -13 -17 -19 -19 -18 -22

Riktvärden [dB] enligt FoHMFS 2014:13
4)

Jämförelse med riktvärden, 1/3-oktavband [dB]
5)

4) Riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för lågfrekvent ljud inomhus, FoHMFS 2014:13.

5) Punkt D: Tabellen visar skillnaden mellan ljudnivån inomhus i varje 1/3-oktavband och riktvärden enligt punkt 4) i motsvarande frekvensband. Ett negativt 
grönt värde indikerar att riktvärdet innehålls medan ett positivt rött värde indikerar ett överskridande. 

Detta illustreras även i grafen där den röda streckade linjen utgör riktvärdena för lågfrekvent ljud och de övriga linjerna utgör beräknade ljudnivåer inomhus 
mellan 31,5-200 Hz. Om linjerna ligger under den röda streckade linjen innehålls riktvärdena.
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud

Ljudkänslig punkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz

L -13 -8 -7 -12 -16 -17 -16 -19 -20

M -12 -7 -6 -11 -14 -16 -15 -17 -22

N -12 -7 -6 -10 -14 -16 -15 -17 -21

O -10 -5 -4 -8 -11 -13 -12 -16 -19

P -12 -7 -6 -11 -15 -16 -16 -15 -17

Q -11 -7 -6 -11 -15 -15 -13 -15 -18

R -11 -6 -5 -10 -15 -15 -14 -14 -18

S -16 -12 -11 -15 -19 -20 -20 -21 -23

T -14 -10 -9 -13 -16 -17 -19 -21 -22

U -10 -5 -3 -8 -12 -13 -13 -14 -20

V -13 -9 -7 -12 -16 -17 -17 -19 -23

W -13 -8 -7 -12 -16 -17 -16 -17 -22

X -10 -6 -4 -9 -13 -14 -13 -15 -19

Y -10 -5 -3 -8 -11 -13 -12 -14 -20

Z -12 -8 -6 -11 -15 -16 -15 -17 -21

Riktvärden [dB] enligt FoHMFS 2014:13
4)
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Datum: 2020-04-27

Projekt: Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön Resultat - Lågfrekvent ljud
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Project:

Ivarsboda-Gryssjön 

Description:

Shadow calculation - Worst case

Worst case assumes sun always shining (from sun rise to sun set), turbine always running, and rotor oriented

perpendicular to the window.

The effect of topographic shadow and of trees and other eventual obstacles are not taken into account

Used settings:

Direction mode = Green house mode

Window width = 2 m

Window height = 2 m

Window's height a.g.l. = 2 m

Slope of window = 90 deg

Licensed user:

Fortum Sverige AB, FBS IT Services

FE216 

SE-107 76 Stockholm

+46 7 274 57 164

Sónia Liléo / sonia.lileo@fortum.com
Calculated:

2020-02-24 16:32/3.3.274

SHADOW - Map

Calculation: 31 x GE 5.3-158 191mHH - Worst case

0 500 1000 1500 2000 m

Map: Maps , Print scale 1:50 000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 33  East: 778 015  North: 7 099 768

New WTG Shadow receptor

Flicker map level: Height Contours: 201019_analysis_060815 with GE base elevation.map

Hours per year, worst case

0.0 - 8.0 

8.0 - 30.0 

30.0 - 80.0 

80.0 - 640.0 



windPRO 3.3.274  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2020-04-17 16:16 / 1

Project:

Ivarsboda-Gryssjön 

Description:

Shadow calculation - Worst case

This calculation assumes that:

- The sun is always shining every day and during all the day (from sun rise to sun set)

- The wind turbines are always running without technical stops or stops for maintenance work

- The wind turbines' rotor is always oriented perpendicular to the window

- No hills, trees or other eventual obstacles, are covering for the shadow generated by the wind turbines

Due ot these assumptions, this calculation shows the expected number of hours with shadow in the worst possible scenario.

A shadow control system will be implemented on the turbines generating most shadow so that the limit of 8 h/year is not

exceeded at any of the neighbouring houses.

Licensed user:

Fortum Sverige AB, FBS IT Services

FE216 

SE-107 76 Stockholm

+46 7 274 57 164

Sónia Liléo / sonia.lileo@fortum.com
Calculated:

2020-04-17 16:14/3.3.274

SHADOW - Main Result

Calculation: 31 x GE 5.3-158 191mHH - Worst case

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade

Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °

Day step for calculation 1 days

Time step for calculation 1 minutes

The calculated times are "worst case" given by the following assumptions:

The sun is shining all the day, from sunrise to sunset

The rotor plane is always perpendicular to the line from the WTG to

the sun

The WTG is always operating

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker

calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver

window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Height Contours: 201019_analysis_060815 with GE base elevation.map

Obstacles used in calculation

Eye height for map: 1.5 m

Grid resolution: 10.0 m

All coordinates are in

UTM (north)-WGS84 Zone: 33
Scale 1:200 000

New WTG Shadow receptor

WTGs

WTG type Shadow data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM

rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]

1 777098 7095305 26.0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

2 776645 7095620 27.9 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

3 776027 7096186 27.7 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

4 776725 7096614 39.7 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

5 777625 7096674 34.8 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

6 776157 7096800 26.9 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

7 778576 7097075 27.0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

8 777201 7097141 37.2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

9 779563 7097178 26.7 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

10 779076 7097475 29.0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

11 778058 7097526 23.9 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

12 776016 7097675 29.3 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

13 777550 7098064 29.7 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

14 778141 7098201 27.3 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

15 776668 7098284 31.6 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

16 776058 7098538 24.6 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

17 777337 7098623 33.2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

18 776769 7098982 30.0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

19 776110 7099211 29.4 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

20 777946 7099223 37.4 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

21 776649 7099803 23.2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

22 777456 7099895 40.2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

23 778122 7099937 43.2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

24 778733 7100006 36.9 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

25 777299 7100475 47.2 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

26 778319 7100535 36.8 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

27 778949 7101033 28.3 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

28 777765 7101198 45.3 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

29 778522 7101412 32.9 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

30 777674 7102285 41.1 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0

31 776940 7095435 30.0 GE WIND ENERGY 5.... Yes GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC-5300 5300 158.0 191.0 1813 0.0
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SHADOW - Main Result

Calculation: 31 x GE 5.3-158 191mHH - Worst case

Shadow receptor-Input

No. Easting Northing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.

[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 780090 7101606 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

B 780178 7101404 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

C 780258 7101411 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

D 780489 7101094 25.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

E 782369 7102650 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

F 782579 7101126 11.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

G 782552 7101018 10.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

H 782481 7100481 11.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

I 782503 7100100 15.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

J 780802 7101105 19.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

K 780713 7101245 19.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

L 780194 7101489 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

M 779932 7101600 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

N 779814 7101790 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

O 775817 7100331 30.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

P 774952 7096974 25.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Q 774946 7096785 30.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

R 774947 7096731 31.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

S 781808 7098153 10.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

T 781068 7097499 10.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

U 778789 7096066 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

V 780528 7096223 10.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

W 780381 7096146 10.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

X 778780 7095857 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Y 778816 7096081 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Z 779209 7095480 12.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AA 779314 7095383 10.3 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AB 779179 7095257 12.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AC 775930 7095003 29.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AD 774803 7096449 35.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AE 774850 7096085 31.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AF 779381 7103601 26.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AG 780654 7098443 21.6 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Calculation Results

Shadow receptor

Shadow, worst case

No. Shadow hours Shadow days Max shadow

per year per year hours per day

[h/year] [days/year] [h/day]

A 22:34  66 0:28

B 22:19  64 0:29

C 20:06  62 0:27

D 10:00  32 0:24

E 0:00   0 0:00

F 0:00   0 0:00

G 0:00   0 0:00

H 0:00   0 0:00

I 0:00   0 0:00

J 0:00   0 0:00

K 7:15  26 0:21

L 20:51  64 0:27

M 28:12  75 0:32

N 29:13  77 0:32

O 90:20 172 0:57

P 64:12 176 0:31

Q 69:46 176 0:33

R 68:42 174 0:31

S 0:00   0 0:00

T 9:28  30 0:24

U 34:27  78 0:30

V 0:00   0 0:00

W 0:00   0 0:00

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result

Calculation: 31 x GE 5.3-158 191mHH - Worst case

...continued from previous page

Shadow, worst case

No. Shadow hours Shadow days Max shadow

per year per year hours per day

[h/year] [days/year] [h/day]

X 27:53  80 0:28

Y 34:21  82 0:29

Z 0:00   0 0:00

AA 0:00   0 0:00

AB 0:00   0 0:00

AC 77:11 144 0:52

AD 50:20 144 0:30

AE 31:52  87 0:31

AF 0:00   0 0:00

AG 9:03  30 0:22

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case

[h/year]

1 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1186) 25:18

2 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1187) 31:39

3 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1188) 65:08

4 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1189) 16:47

5 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1190) 60:54

6 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1191) 65:15

7 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1192) 0:00

8 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1193) 0:00

9 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1194) 18:31

10 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1195) 0:00

11 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1196) 0:00

12 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1197) 88:08

13 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1198) 0:00

14 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1199) 0:00

15 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1200) 0:00

16 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1201) 14:31

17 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1202) 0:00

18 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1203) 11:14

19 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1204) 23:22

20 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1205) 0:00

21 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1206) 22:55

22 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1207) 7:42

23 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1208) 0:00

24 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1209) 0:00

25 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1210) 10:36

26 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1211) 0:00

27 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1212) 78:43

28 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1213) 0:00

29 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1214) 38:03

30 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1215) 0:00

31 GE WIND ENERGY 5.3-158 700N SSPC 5300 158.0 !O! hub: 191.0 m (TOT: 270.0 m) (1216) 27:22

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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 PM IceRisk Sävar  

Sammanfattning 

Fortum har begärt ett expertutlåtande om risken för iskast samt möjliga åtgärder för att minska risken. Kjeller 

Vindteknikk har genomfört en IceRisk-analys för Sävar. Det finns osäkerheter associerade med resultaten 

såsom antal isbitar, isbitarnas storlek och form samt modellosäkerheter. Resultatet är vår bästa bedömning 

av risken och baseras på de senaste modellerna och studierna på detta område. 

Isrisken/ispåbyggnaden är relativt låg i området och risknivån är därför redan utan åtgärder låg och risken för 

att is kastas på skoterleden är klassificerad som tolererbar utifrån de kriterierna som presenteras i Tabell 1 

som baseras på riktlinjer från IEA, International Energy Agency. Med den föreslagna förändringen av 

skoterleden kommer risken att vara lägre och klassificerad som acceptabel utifrån International Energy 

Agency’s rekommendation. Därför finns det ingen anledning att rekommendera ytterligare åtgärder baserat 

på denna beräkning samt IEA’s rekommendationer om acceptabla risknivåer.   

Risken på vägen, som presenteras i Tabell 2 nedan, anses vara acceptabel i enlighet med International 

Energy Agency’s rekommendation. 

När det gäller möjligheten att installera ett avisningssystem för att minska risken ser vi inte detta 

nödvändigtvis som lämpligt, eftersom det inte har bevisats att dessa system faktiskt minskar risken och 

risken är låg även utan ett sådant system. Värt att notera är att avisningssystem är utformade för att 

optimera produktionen under ispåbyggnad och inte för att minska risken för iskast. Effekten av ett sådant 

system är oklar och inte nödvändigtvis riskreducerande i de avstånd som skotrarna kör. 

Istället rekommenderas andra åtgärder, såsom skyltning, information samt prognoser av isrisken som kan 

delas på företagets hemsida samt allmän uppföljning för att kontrollera risken genom att övervaka 

operationell data från parken och exempelvis att driftspersonalen noterar om och var de hittar isbitar i parken 

för att säkerställa att risken är som beräknad. För affärsintressen i området rekommenderas att man 

etablerar en möjlighet för utbildning såsom en kurs, samt ev att man delar kontaktuppgifterna till den 

operativa avdelningen som ansvarar för att övervaka parken och därmed också isrisken.  
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Tabell 1 Exempel på individuella och samhälleliga riskkriterier (Expert Group, International Energy Agency, IEA Wind, 
2018). På raden längst ner presenteras norska direktoratet för civilskydd (DSB) (nedre raden). 

Risk value [1/a]  

Evaluation Societal 

risk 

Individual 

risk (IRPA) 

 

> 10-3 > 10-5 

Unacceptable The risk is unacceptable high. Risk reduction measures shall be 

initiated. Extensive risk reduction measures (e.g. relocation or 

change of turbine specifications, can be initiated to re-assess 

whether the risk can be sufficiently reduced. 

10-4 to 10-3 10-6 to 10-5 

High The risk is high and it is located in the upper ALARP region. 

Well-known risk-reducing measures shall be implemented and 

it is advised to look for additional risk-reducing measures. 

10-5 to 10-4 10-7 to 10-6 

Tolerable The risk is tolerable and in the lower ALARP region. If further 
common measures to reduce the risk are known, they should 
be examined under cost-benefit aspects. A recommendation to 
implement such measures is not pronounced. 

<1x 10-5 <1x 10-7 Acceptable Risks are lower than risks people are exposed to in normal life. 

<1x 10-4 < 2x 10-7 
Acceptable Example, Typical risk acceptance criteria in Norway third 

person all sources (Norwegian Directorate for Civil Protection, 
DSB). 

 

 

Tabell 2 Resultat risk för iskast på väg 652. 

   

 Max IRPA på väg  652 Rekommenderat max IRPA 

Exempel 1 

En person promenerar (5 

km/timme) längs länsvägen 652 en 

gång per dag, varje dag, under ett 

år 

2.1x10-9 1 på 500 000 000 1.0x10-7  1 på 10 000 000 

Exempel 2 

En bil kör längs vägen, 80 

km/timme, en gång per dag, varje 

dag, under ett år 

<2.6x10-10 1 på 4 000 000 000 1.0x10-7  1 på 10 000 000 

Exempel 3 

680 bilar kör längs vägen, 80 

km/timme, en gång per dag, varje 

dag, under ett år 

<1.8x10-7 1 på 5 000 000 
1.0x10-5 

(Group/Sociatal  risk,) 
1 på 100 000 
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Metod 

Kjeller Vindteknikk har använt beräkningsmetoden IceRisk för att producera riskbedömningarna. Denna 

metod följer internationella riktlinjer för beräkning av risker i samband med iskast och är marknadsledande. 

För att beräkna risken skapas först kartvärden för sannolikheten för iskast. Baserat på detta kan risken för 

olika exponering (trafik och bostad) i området beräknas. För väg 652 har vi använt officiella siffror på 

trafikvolym medan vi för skoterleden har gjort en konservativ uppskattning. Slutligen bedöms risken utifrån 

de acceptanskriterier i Tabell 1 som utarbetats av International Energy Agency’s expertgrupp för vindkraft i 

kallt klimat. 

 

Resultat Väg 652 

Risken för iskast på väg 652 är bedömd vara acceptabel enligt Tabell 2.  

 

Resultat Skoterled 

Risken för fatalitet för en person på en skoter som rör sig längs den nya skoterleden varje dag under ett år 

med gånghastighet (5 km / h) beräknas till IRPA = 1,4x10-8 [per år] vilket klassificeras som acceptabelt 

enligt IEA’s riktlinjer. För den befintliga skoterleden är risken beräknad till 6,4x10 -7 [per år], vilket 

klassificeras som tolererbart. 

Riskberäkningen anses vara konservativ på grund av antaganden att skoterhastigheten är låg, att skotern 

antas vara exponerad också när vädret är dåligt, och utan hänsyn till skyddsutrustning såsom kläder och 

hjälmar. 
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Appendix A 

 

 

Figur 1 Karta på vindkraftområdet, med turbinlayout samt den nya skoterleden inkluderad.  
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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, se Bilaga. Anläggningen har tillstånd för 31 vindkraftverk. 

Aktuell ansökan om ändringtillstånd kommer att omfatta 30 vindkraftverk, men 31 positioner. Det innebär att 
man ansöker om en position mer än antalet vindkraftverk och att en position därmed inte kommer att bli 
bebyggda i slutändan. 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. Ni är berörd av detta 
samråd i egenskap av berörd myndighet, kommun, sameby, organisation, förening, närboende eller 
fastighetsägare.   

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Corona 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 eller post till  

Emma Johansson 
Sweco Environment AB 
Box 110 
901 03 Umeå 

Detta samrådsunderlag finns även tillgängligt på www.fortum.se/savar från och med måndag  
den 23 mars.  

Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra 
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet och som kan berördas av den aktuella 
vindkraftsanläggningen.  

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från Lantmäteriet och Skatteverket. 
Syftet är att genomföra samrådsförfarandet enligt 6 kap. miljöbalken.  

 

På uppdrag av Fortum, Emma Johansson, Sweco 

 
Bilaga: Samrådshandling 
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1  INLEDNING OCH BAKGRUND 

1.1  Inledning  
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, se Figur 1. Anläggningen har tillstånd för 31 vindkraftverk och ligger ca 2,5 mil norr 
om Umeå mellan väg E4 och väg 652.  

 
Figur 1. Vindkraftsanläggningens placering. 
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Aktuell ansökan om ändringtillstånd kommer att omfatta 30 vindkraftverk, men 31 positioner. Det innebär att 
man ansöker om en position mer än antalet vindkraftverk och att en position därmed inte kommer att bli 
bebyggda i slutändan.  

Aktuell ändringsansökan kommer även att omfatta ett yrkande om ändrad totalhöjd från 200 meter till 270 
meter, samt ett upphävande av villkor 7 avseende krav på avisningssystem. I övrigt kommer verksamheten i 
huvudsak att bedrivas i enlighet med befintligt tillstånd.  

1.2  Bakgrund 

VindIn AB ansökte 2012 om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för en ny vindkraftsanläggning vid 
Ivarsboda – Gryssjön, Umeå och Robertsfors kommuner. Tillståndet övertogs i mitten av 2018 av  
Fortum Sverige AB.  

Ett tillstånd för aktuell vindkraftsanläggning erhölls från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Västerbotten den 10 april 2014. Tillståndet överklagades till Mark- och miljödomstolen, som därefter i mål  
M 1132-14 gav tillstånd 2015-03-12 att uppföra och driva vindkraftverk inom Ivarsboda - Gryssjön i Umeå 
och Robertsfors kommuner. Förlängd igångsättningstid meddelades av miljöprövningsdelegationen den 
2019-11-29.  

Sedan tillståndet meddelades 2015 har utvecklingen gått mot vindkraftverk med högre totalhöjd och större 
rotorer. Genom nu ansökt höjning av vindkraftverken skulle vindresursen kunna nyttjas effektivare och en 
större energimängd produceras, se även avsnitt 4.1 Hushållning med naturresurser.  

1.3  Sökanden  

Sökande i detta tillståndsärende är Sävar Vindkraft AB, ett av Fortums helägda bolag. Fortum är ett publikt 
aktiebolag med finska staten som majoritetsägare, den största elhandlaren i Norden och en av världens 
ledande värmeproducent. Fortum utvecklar, bygger, driver och äger vindkraftsanläggningar i Norden och 
Ryssland.  

2  SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

2.1  Syfte 
Syftet med samråd är att verksamhetsutövare tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för 
prövningen. Avsikten är att ge underlag för bedömning av miljöpåverkan samt få information om 
avgränsningen och omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), vilket är nästa steg i 
prövningsprocessen. Samråden ger även närboende, kommunen och andra berörda möjlighet att tidigt 
komma med upplysningar och synpunkter.  

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 då i stort sett den 
samma, men tillståndsansökan och villkoren begränsas till att endast avse den sökta ändringen.  

Samrådet består ofta av två delar. Ett så kallat undersökningssamråd, inför ett beslut om betydande 
miljöpåverkan, och ett avgränsningssamråd, som fokuserar på omfattningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vissa verksamhetstyper antas alltid innebära en betydande miljöpåverkan 
och då behövs inget utredningssamråd. Det samma gäller för verksamheter där verksamhetsutövaren själv 
bedömer att verksamheten innebär en betydande miljöpåverkan.  

För nu aktuell åtgärd (en höjning av vindkraftverkets totalhöjd) har Fortum gjort bedömningen att 
verksamheten kan medföra en betydande miljöpåverkan. Detta samråd utgör därför ett 
avgränsningssamråd.  



5(15) 

 

    Company Reg. No 556006-
8230 

Fortum Sverige AB    
VAT Reg.No SE556006823001 
Domicile  Stockholm 

     
 

2.2  Avgränsning 
Syftet med nu aktuellt samrådsunderlaget är att belysa hur en högre totalhöjd på 270 meter kan medföra 
påverkan på människors hälsa eller miljön, jämfört med den utformning med totalhöjd på 200 meter som 
tidigare beslutats.  

Av samrådsunderlaget framgår de miljöeffekter som den ökade totalhöjden bedöms kunna medföra samt de 
miljöaspekter som i huvudsak riskerar att påverkas.  

Med miljöeffekter avses de direkta och indirekta effekter (positiva eller negativa), som är tillfälliga eller 
bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt. 
Exempel på miljöeffekter kan vara ljud, skuggor, förändringar av landskapsbilden osv. Med miljöaspekt 
menas de olika delar av miljön där miljöeffekter kan uppstå. Dessa listas i 6 kapitlet 2 § miljöbalken och 
avser exempelvis befolkning och människors hälsa, mark, jord, luft, klimat, vatten osv.  

Syftet med avgränsningen är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och 
detaljeringsgrad. Alla miljöaspekter är inte relevanta för varje enskild prövning. Genom att göra en lämplig 
avgränsning kan miljöbedömningen fokuseras till de miljöaspekter som är relevanta. Utredningsresurser 
läggs därigenom på rätt områden och miljökonsekvensbeskrivningens omfattning kan begränsas så att 
dokumentet inte omfattar onödiga beskrivningar.  

3  ÄNDRINGENS OMFATTNING  

3.1  Vindkraftverk 
Fortum har enligt gällande tillstånd möjlighet att uppföra 31 vindkraftverk med vardera en totalhöjd om 200 
meter. Vindkraftverkens positioner är fastställda i beslutet och vindkraftverket måste därför placeras inom en 
radie av max 50 meter från varje fastställd position. Med totalhöjd avses den maximala höjden som 
turbinbladen kan nå vilket är lika med navhöjden plus bladets längd, se Figur 2.  

 

Figur 2. Principskiss för vindkraftverk (Källa: Vindkraftshandboken, Boverket 2009) 

Utvecklingen av vindkraftverk har under de senaste åren gått mycket snabbt och har då bland annat 
inneburit en högre totalhöjd och rotorer med större diameter. Syftet är att nyttja goda vindresurser så 
effektivt som möjligt. Kunskapen kring isbildning på bladen och hur avisningssystem fungerar har också 
utvecklats under de senaste åren vilket möjliggör en mer korrekt bedömning av isförhållandena i Sävar. 

Rotordiameter 
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Mot bakgrund av detta vill nu Fortum ansöka om möjlighet att öka totalhöjden på vindkraftverken i Ivarsboda-
Gryssjön från tidigare 200 meter till 270 meter, samt ett upphävande av villkor 7 avseende krav på 
avisningssystem.  

Vilken typ av vindkraftverk som kommer att användas är idag inte bestämt, men en totalhöjd på 270 meter 
ger ett bra urval av modeller för att optimera energiutbytet. 

Vindkraftverkens rotordiameter är inte begränsad i tillståndet. Ingen ändring av tillståndet bedöms nödvändig 
utifrån teknikutvecklingen som medfört ökad rotordiameter. 

3.2  Elanslutning 
Vindkraftsanläggningen har anslutning till elnätet via koncessionsgiven 145 kV-ledning i kombinerat 
luftlednings- och markkabelutförande. Regionnätägare i området är Umeå Energi Elnät AB och Skellefteå 
Kraft Elnät AB.  

Anslutningen av vindkraftverken inom vindkraftsanläggningen kommer att ske via markförlagda ledningar 
som i huvudsak förläggs i kanten av vägarna och som ansluter till en fördelningsstation i västra delen av 
vindkraftsanläggningen.  

3.3  Alternativ 
Lokaliseringen är given och prövad. Platsen har funnits lämplig för etablering av vindkraft. Med anledning av 
detta redovisas inga ytterligare lokaliseringsalternativ. 

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som avser situationen om den planerade verksamheten (i detta 
fall ändringen av tillståndet) inte genomförs. Nollalternativet för detta ändringstillstånd är att etableringen 
sker enligt det gällande tillståndet.  

4  FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRVÄNTAD MILJÖEFFEKT 

I detta kapitel redovisas en beskrivning av berörda intressen och en översiktlig och preliminär bedömning av 
de effekter som planerad åtgärd förväntas medföra. Då nu aktuell prövning avser ett ändringstillstånd 
begränsas bedömningen endast till de effekter som uppstår till följd av ändringen, dvs en höjning från 200 
meter till 270 meter, samt upphävande av villkor 7 avseende krav på avisningssystem.   

I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen kommer höjningens effekter och miljökonsekvenser att 
utredas ytterligare och preliminära bedömningar som presenteras i samrådsunderlaget kan därför komma att 
ändras.  

4.1  Hushållning med naturresurser 
Sverige har som mål att år 2040 ha en 100 procent förnybar elproduktion. Vindkraften bedöms kunna stå för 
en stor del av den elproduktionen. Teknikutvecklingen av vindkraftverk har gått fort framåt. Tillverkarna kan 
nu producera allt högre vindkraftverk med allt större turbiner. Med högre torn och längre rotorblad kan ett 
modernt vindkraftverk producera mer ren energi än tidigare. Större vindkraftverk hjälper även till att sänka 
kostnaden per producerad energienhet.  

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 %. I Tabell 1 
redovisas hur energiproduktionen vid den aktuella vindkraftsanläggningen förändras med en ökad totalhöjd 
på vindkraftverken.  

Tabell 1: Beräknad energiproduktion 

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 

Antal villors hushållsel 94 000 123 000 
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4.2  Ljud 
En höjning av vindkraftverkens totalhöjd innebär generellt enbart en marginell förändring av ljudnivån. Då 
ljudkällan flyttas 70 meter högre upp kan dock ljudets utbredning i landskapet förändras. Ljudnivån kan bli 
antingen marginellt högre eller lägre, alternativt oförändrad beroende på platsspecifika förhållanden.  

Dagens moderna vindkraftverk med större rotorer och högre totalhöjd ger dock generellt inte ett högre 
källjud än äldre vindkraftverk med mindre rotor och lägre totalhöjd. Det innebär att oavsett val av tillverkare 
eller modell så kommer befintligt villkor om 40 dB(A) att innehållas.  

Den preliminära bedömningen, utifrån genomförda beräkningar, är att nu aktuell ändring inte innebär någon 
betydande förändring av den ekvivalenta ljudnivån i förhållande till vad som redan medges i befintligt 
tillstånd. Miljöeffekterna bedöms likvärdiga med tidigare tillstånd.  

4.3  Skuggor och reflexer  
Skuggbilder i omgivningen uppträder då vindkraftverkens rotorblad bryter solens strålar. Effekten av skugga 
avtar med avstånd och redan vid cirka 1,5 kilometers avstånd är den så diffus att den oftast inte uppfattas 
och vid cirka 3 kilometer från vindkraftverket är den inte längre märkbar. Skuggutbredningen är som störst 
när solen står lågt på himlen, exempelvis vid soluppgång/nedgång därutöver varierar skuggutbredningen 
under dagen.   

Med större rotordiameter och högre totalhöjd kan antalet timmar då rörliga skuggor riskerar att falla på 
omkringliggande bostäder öka. Vissa av vindkraftverken kan därför komma att behöva utrustas med 
skuggdetektorer så att exponeringstiden, 8 timmar rörlig skugga per år, inte överskrids för någon bostad.  

Skuggstyrning kan exempelvis utföras genom att vindkraftverket utrustas med en ljusmätare med ett 
programmerbart tidrelä. Utifrån de värden som framkommer vid skuggberäkningen programmeras tidrelä 
med tider då parametrar som solens höjd och väderstreck skulle kunna innebära skuggbildning för bostaden. 
Hänsyn tas även till rotorensposition och aktuellt ljus. Om det finns risk för skuggeffekter stoppas verket till 
dess att någon av de mätbara parametrarna inte längre är aktiva. Med hjälp av loggdata från verket finns 
möjlighet att fjärrövervaka och kontrollera att exponeringstiden inte överskrider 8 timmar per år.  

Reflekterande solljus från exempelvis rotorbladen kan upplevas som störande och synas från längre 
avstånd. Detta problem kan förebyggas genom att vindkraftverkets ytor antireflexbehandlas.  

Bedömningen är att nu aktuell ändring inte innebär en exponeringstid som överskrider den tillåtna nivån. 
Vindkraftverk som riskerar att exponera bostäder för en ökad skuggbild kommer att utrustas med tekniska 
lösningar som begränsar detta. Effekterna bedöms därmed vara samma som redan medges i befintligt 
tillstånd.  

4.4  Landskapsbild och fotomontage 
En vindkraftsanläggning medför alltid en förändring av landskapsbildens utseende. Hur förändringen upplevs 
är dock en subjektiv bedömning som varierar beroende på person. Högre vindkraftverk innebär generellt att 
vindkraftsanläggningen kommer att synas på längre håll.   

För att illustrera hur den ökade totalhöjden (270 meter) på vindkraftverken påverkar landskapsbilden i 
förhållande till befintligt tillstånd (200 meter) har fotomontage tagits fram, se Figur 3-Figur 10. Alla montage 
visar 31 vindkraftverk med rotordiameter på 158 meter. 
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Figur 3. Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är  
200 meter 

 

Figur 4. Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är  
270 meter 

 
Figur 5. Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter 
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Figur 6. Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter 

 
Figur 7. Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter  

 
Figur 8. Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 270 meter  
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Figur 9. Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter 

 
Figur 10. Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 270 meter  

För Holmöarkipelagen kommer effekterna på landskapsbilden att bli begränsade eftersom avståndet till 
vindkraftsanläggningen är mer än ca 10 km. Dock kommer skogslandets flacka horisontlinje att brytas på 
grund av verken. Det blir desto mer påtagligt ju närmare man kommer området, t.ex. med färjan från 
Holmön.  

Den preliminära bedömningen är att en högre totalhöjd kommer att innebära en begränsad lokal påverkan 
på landskapsbilden i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd.  

Den kumulativa effekter på landskapsbilden kommer att utreds vidare i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen. Närmast liggande befintliga vindkraftsanläggningar är tre vindkraftverk i 
Holmsund cirka 27 kilometer söder om projektområdet och nio vindkraftverk vid Sikeå cirka 28 kilometer norr 
om projektområdet. 
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4.5  Hinderbelysning 
Hinderbelysningen är den samma för en vindkraftsanläggning med en totalhöjd på 200 meter som en 
anläggning med en totalhöjd på 270 meter.  

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:95.  

Vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 150 m skall förses med högintensivt vitt blinkande ljus, i 
enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en 
fara för luftfarten.  

För markeringen av de separata vindkraftverken i vindkraftsanläggningen anger Transportstyrelsens 
föreskrift en möjlighet till att enbart markera de vindkraftverk som utgör vindkraftsanläggningens yttersta 
gräns enligt tidigare stycke. För de vindkraftverk som inte utgör vindkraftsanläggningens yttersta gräns och 
som inte är belägna på en högre höjd än över mark- eller vattenytan än vindkraftverk i 
vindkraftsanläggningens yttre gräns kan förses med minst lågintensivt rött fast ljus.  

Den preliminära bedömningen är därför att effekterna till följd av höjningen blir begränsad i förhållande till 
vad som redan medges i befintligt tillstånd. Den ökade totalhöjden innebär att hinderbelysningen blir synlig 
inom ett större område, med längre avstånd bedöms dock effekterna bli begränsad.  

4.6  Säkerhet 
Höjning av vindkraftverken bedöms inte påverka sannolikheten för eller konsekvenserna av olyckor eller 
brand.  

Isbildning på vindkraftverk sker under vissa kombinationer av temperatur, fukt och vindhastighet. 
Sannolikheten för isbildning är störst vid temperaturer under 0˚C i kombination med dimma eller låga moln. 
Frekvensen och mängden isbildning är nära kopplat till höjden över havet. En hög bergstopp täcks ofta av 
moln, och om temperaturen är under 0° C kommer is sannolikt att samlas på konstruktioner såsom 
vindkraftverk. Området Ivarsboda-Gryssjön är relativt flackt och därför är den förväntade isbildningen mycket 
låg.  

En studie har utförts för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda-Gryssjön för att bedöma skaderisken orsakad 
av iskast från anläggningens vindkraftverk på förbipasserande på länsvägen 652. Vägen ligger utanför det 
område där det finns risk för iskast. Studien visade också att produktionsbortfallet på grund av isbildning 
förväntas vara under 1.5 % per år vilket är lågt i förhållandet till kostnaden av ett avisningssystem. Det är 
värt att notera att användandet av ett avisningssystem inte eliminerar risken för iskast då viss isbildning ändå 
kommer att uppstå och viss risk för iskast kvarstår. Installationen av ett avisningssystem motiveras därför 
inte varken av skaderisken för förbipasserande på länsvägen 652 eller av förväntat produktionsbortfall.  

Varningsskyltar kommer att placeras ut för att informera om risken för iskast. Skoterleden som går genom 
vindkraftsanläggningen kommer att definieras i samråd med skoterklubben och markägarna för att minimera 
skaderisken.    

4.7  Naturmiljö, fågel och övrig fauna  
Landskapet karakteriseras av ett flackt, svagt kuperat barrskogslandskap uppbrutet av talrika myrar och 
några få små sjöar.  

Sävaråns huvudfåra och skärgården utanför Skeppsvik utgör båda områden av riksintresse för naturvården 
enligt kap 3 § 6 miljöbalken, se Figur 11. Sävarån och dess biflöden är även utpekat som Natura 2000-
område. Strax väster om vindkraftsanläggningen rinner ett biflöde till Sävarån, Forstorpbäcken, och inom 
projektområdet rinner mindre biflöden till Forstorpbäcken. Den preliminära bedömningen är att en ökad 
totalhöjd inte påverkar riksintresset för naturvård eller Sävaråns Natura 2000-område.  
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Figur 11. Karta över registrerade naturintressen och riksintresse för kulturmiljövård i det näraliggande landskapet 
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I samband med prövningen av det befintliga tillståndet identifierades områden som bedömdes hysa höga 
naturvärden och/eller vara känsliga för ingrepp, framför allt våtmarker och partier med äldre granskog, se 
Figur 12.  

Den preliminära bedömningen är att markanspråket för vägar, uppställningsytor och fundament kan komma 
att bli något större i och med en ökad totalhöjd. Den hänsyn som tagits till identifierade objekt i den 
ursprungliga tillståndsansökan kommer dock även fortsatt att gälla. Bedömningen blir därför att effekterna 
under bygg- och driftskede till följd av höjningen blir begränsad i förhållande till vad som redan medges i 
befintligt tillstånd.  

Figur 12. Karta över projektområdet med registrerade naturintressen och tidigare inventerade naturobjekt 
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Högre vindkraftverk kan potentiellt påverka risk för fågel- och fladdermuskollisioner med torn och 
vindkraftverkets rotorblad. Hur den ökade höjden kommer påverkar fågel och fladdermus kommer att behöva 
utredas vidare och redovisas utförligare i den kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

4.8  Kulturmiljö 
Närmast liggande riksintressen för kulturmiljövård är Ratan och Holmöns by, vilka är belägna cirka 8 
kilometer nordöst om respektive cirka 10 kilometer sydöst om vindkraftsanläggningen, se Figur 11. På grund 
av det långa avståndet mellan vindkraftsanläggningen och riksintresset för kulturmiljövård är den preliminära 
bedömningen att den ändrade totalhöjden får begränsade effekter på riksintresset i förhållande till vad som 
redan medges i befintligt tillstånd.  

I samband med tillståndsarbetet för det gällande tillståndet identifierades fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar. Den hänsyn som tagits till dessa objekt i den ursprungliga tillståndsansökan 
kommer fortsatt att gälla. Den preliminära bedömningen är att den planerade verksamheten får begränsade 
effekter på kulturmiljön under bygg- och driftskede i förhållande till vad som redan medges i befintligt 
tillstånd. 

4.9  Rennäring 
Vindkraftsanläggningen ligger inom Rans samebys vinterbetesland och utgör trivselland, se Figur 13. 
Närmsta riksintresse för rennäring (Sävarheden) ligger väster om E4:an, cirka 1,5 km från 
vindkraftsanläggningen. Samebyn nyttjar området i och kring vindkraftsanläggningen under framförallt 
januari – mars. 

 
Figur 13. Karta rennäringens intressen 
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Andra verksamheter som också pågår inom samebyns markanvändningsområde och som kan skapa 
kumulativa effekter på rennäringen är skogsbruk, vindkraft, Umeå stads utbyggnad, järnvägar mm. 
Kumulativa effekter kommer att beskrivas utförligare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Den preliminära bedömningen är att den planerade verksamheten inte kommer att medföra ökad påverkan 
på rennäringen under bygg- och driftskede i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd. Hur 
den ökade höjden och dess ljud- och skuggeffekter, samt risk för iskast, kommer påverka rennäringen 
kommer att utredas vidare och redovisas utförligare i den kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

4.10  Rekreation och friluftsliv 
Det finns inga riksintressen för friluftsliv eller rörligt friluftsliv inom eller i den direkta närheten av aktuell 
vindkraftsanläggning. Inom anläggningsområdet finns inte heller några områden som i översiktsplanerna 
pekats ut som särskilt viktiga för friluftslivet.  

Området nyttjas framför allt för jakt och rekreation. Möjligheterna att fortsatt att utöva sådana frilufts 
intressen påverkas inte direkt av en ändrad totalhöjd. En högre totalhöjd skulle dock kunna innebära att 
vindkraftsanläggningen blir synlig inom ett större område och att upplevelsen av ostördhet skulle kunna 
minska.  

Varningsskyltar kommer att sättas upp i anslutning till vindkraftsanläggningen för att informera om risken för 
iskast. Dialog pågår även med berörda markägare och skoterklubbar om en eventuell omplacering av 
befintlig skoterled som i dagsläget passerar genom vindkraftsanläggningen. 

Under byggskedet kommer tillträdet till området begränsas. Den preliminär bedömningen är att den 
planerade verksamheten kommer att få begränsade effekter på områdets värden för rekreation och friluftsliv 
under driftskede i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd.  

4.11  Kemikalier och avfall  
En höjning av vindkraftverkens totalhöjd kan innebära större generatorer och hantering av en ökad volym 
olja. De exakta volymerna är svåra att ange då de kan variera beroende på modell och fabrikat. Oavsett 
kommer dock kemiska produkter och avfall att hanteras i enlighet med de gällande villkoren för befintligt 
tillstånd.  

Den preliminära bedömningen är att en högre totalhöjd inte påverkar hanteringen av kemikalier och avfall. 
Effekterna bedöms därmed bli oförändrade i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd. 

5  BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

Enligt 6 kap 23 § miljöbalken ska den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta en sådan 
åtgärd som avses i 20 § första stycket andra punkten undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Fortum bedömer att aktuell ansökan om ändringstillstånd för vindkraftpark Ivarsboda – Gryssjön kan antas 
ha en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig främst på de höjda vindkraftsverkens påverkan 
på landskapsbilden och närboende.  

6  TIDPLAN FÖR FORTSATT ARBETE 

Efter att samrådet är avslutat kommer en miljökonsekvensbeskrivning att utarbetas och tillsammans med 
ansökansbrev och övriga utredningar lämnas in till miljöprövningsdelegationen i Västerbotten sommaren 
2020.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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2  INLEDNING 

Sävar Vindkraft AB (nedan kallad Sökanden), 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. 

 

I samband med detta har samråd genomförts som avgränsningssamråd enligt 6 kap 30 § miljöbalken 

med berörda myndigheter, organisationer, föreningar, berörd sameby, allmänheten och särskilt 

berörda. 

 

Enligt 16 kap. 2§ miljöbalken går det att ansöka om och genomföra ändringar av verksamheten 

efter att en verksamhetsutövare har erhållit ett miljötillstånd. Det innebär att bolaget inte söker ett 

nytt tillstånd, utan en ändring av det befintliga tillståndet.  

3  SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 

Den 20 mars 2020 skickades ett samrådsunderlag med information om aktuell ansökan om 

ändringtillstånd och en inbjudan till samråd (Bilaga 1) via post och/eller mail till länsstyrelsen i 

Västerbotten län, Umeå kommun, Robertsfors kommun, Ran sameby, Gran sameby, och övriga 

berörda myndigheter, organisationer, föreningar (Bilaga 2) och fastighetsägare (Bilaga 3).  

 

Samrådskretsen av 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.   

 

För allmänhetens kännedom har uppgifter om pågående samråd även kungjorts i VK och VF (både 

måndag och onsdag vecka 13, Bilaga 4), samt via uppsatta anslag på nio offentliga anslagstavlor i 

Sävar, Ivarsboda och vid Holmöns färjeläge (Bilaga 5). Av informationen har det framgått var man 

kunnat ta del av samrådsunderlaget, var eventuella synpunkter ska sändas samt kontaktuppgifter 

både till Sweco och Fortum vid eventuella frågor. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt via 

Fortums hemsida. På hemsidan har det även funnits kontaktuppgifter både till Fortum och Sweco 

för den som haft frågor eller velat framföra sina synpunkter muntligen.   

 

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

fysiskt samrådsmöte med allmänheten under rådande förhållanden (pandemin Covid -19) inte varit 

lämpligt. Ett informationsmöte planeras att hållas vid senare tillfälle. 

 

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

ordförande och representanter från Ran sameby. 
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4  INKOMNA YTTRANDEN OCH SYNPUNKTER 

Nedan presenteras de huvudsakliga synpunkterna som mottagits under samrådet. Skriftliga 

synpunkter har sammanfattats och bemötts i kursiv stil, för bemötande av muntliga synpunkter 

framgår hänvisning till bifogade mötesprotokoll.  

4.1  Samråd med Länsstyrelsen, Umeå och Robertsfors kommuner 

4.1.1  Samrådsmöten 

Den 1 april 2020 höll representanter från Fortum och Sweco ett samrådsmöte via Skype med 

representanter från länsstyrelsen i Västerbotten län, Umeå och Robertsfors kommun. Syftet var att 

informera om projektet och ge länsstyrelse och kommuner möjlighet att ställa frågor samt för 

bolaget att motta länsstyrelsens vägledning för det fortsatt arbete med tillståndsansökan, se 

protokoll Bilaga 7. 

 

Fortum har även erbjudit kommunpolitiker i både Umeå kommun och Robertsfors kommun att 

delta vid samrådsmöten. Robertsfors kommunpolitiker har valt att avstå. Umeå kommun har 

deltagit vid ett Skype möte den 19 mars 2020 via representation av Doris Grellman och Katarina 

Radloff, se protokoll Bilaga 8.  

 

Både Länsstyrelsen och Umeå kommun har dessutom valt att inkomma med skriftliga 

samrådssynpunkter.  

4.1.2  Länsstyrelsen i Västerbotten 

Inlämnade synpunkter i Länsstyrelsens skriftliga yttrande från den 30 april 2020, har sammanfattats 

i nedanstående tabell. 

Synpunkt Sävar Vindkrafts bemötande 

Länsstyrelsen kan konstatera att 

Miljöprövningsdelegationen alltid föreskriver villkor för 

att minska risken för iskast. Skulle ni vilja frångå det krävs 

grundlig utredning och motivering till hur ni har bedömt 

att det inte finns skäl till att installera någon form av de-

iceing eller anti-iceing system. 

Risker för iskast redovisas under avsnitt 6.9.1 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

I samrådsunderlaget skriver ni att det inte är motiverat med 

avisning till skydd för resenärer på väg 652. Länsstyrelsen 

vill påpeka att ni även måste ta hänsyn till friluftsliv och 

rennäringen, som rör sig fritt i naturen och därmed kan 

komma inom ett avstånd från vindkraftverken där det finns 

risk för iskast. Framförallt renskötare kan behöva vistas i 

området även när vädret är ogästvänligt och när det finns 

en ökad risk för iskast från vindkraftverken.  

Risker för iskast redovisas under avsnitt 6.9.1 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är hur ett förändrat 

klimat kan komma att påverka risk för påbyggnad av is på 

vindkraftverken. Med ett varmare klimat är det inte 

omöjligt att havet är öppet längre del av året och att  

temperaturen vid kusten är runt noll grader långa perioder 

vintertid. Länsstyrelsen anser att förändrade klimatfaktorer 

kan komma att påverka risk för ispåbyggnad. Ni måste 

kunna visa att det inte kommer att finnas en ispåbygnad, 

Risker för iskast redovisas under avsnitt 6.9.1 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. 
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som är mer än försumbar idag likväl som om 25-30 år, dvs 

under hela parkens tillståndstid. 

Länsstyrelsen påtalade vid samrådet att ni i ansökan bör 

redogöra för vilken typ av ytor som krävs, till exempel 

ytor som ska vara hindersfria men där inga övriga ingrepp 

görs, hårdgjorda ytor och tillfälliga ytor. 

Behov av ytor redovisas under avsnitt 6.7 Infrastruktur 

och vägar i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Inom verksamhetsområdet finns många 

restriktionsområden till följd av höga naturvärden. 

Redogörelsen för markanspråket måste därför omfatta 

både omfattningen på de ökade markanspråket, men också 

en tydlig beskrivning av var det ökade markanspråket 

kommer att ske och hur det är möjligt i förhållande till de 

naturvärden som finns på platsen och restriktioner som 

följer av befintligt tillstånd.  

Vindkraftsanläggningens placering i förhållande till 

beslutade stoppområden framgår av 

miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 3.3.  

Länsstyrelsen vill förtydliga att rotordiametern förvisso 

inte definieras i beslutsmeningen för ett tillstånd till 

uppförande av vindkraft, men de uppgifter som lämnas i 

ansökan med bilagor ligger ändå till grund för prövningen 

av tillåtligheten i förhållande till omgivningspåverkan. 

Vad som anges i handlingarna regleras vanligen av villkor 

1 enligt följande: om inte annat följer av övriga villkor ska 

verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad 

bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 

åtagit sig i ärendet. Därmed menar Länsstyrelsen att det 

finns en viss reglering av hur stor rotordiameterna kan vara 

utifrån vad som angetts iansökan och att i huvudsaklig 

överensstämmelse för visso är en tolkningsfråga men att 

det inte innebär några större förändringar.  

Den 29 november 2019 beslutade tillsynsmyndigheten 

(Länsstyrelsen i Västerbotten) en godkänd layout för 

vindkraftsanläggning vid Ivarsboda-Gryssjön (dnr 555-

9491-2019). Layouten omfattade 29 positioner för 

vindkraftsverk med en rotordiameter på 158 meter och 

en totalhöjd på 200 m.  

Nu aktuell ändringsansökan innebär ingen förändrad 

rotordiameter. Beroende av leverantör kan dock 

rotorernas storlek variera något, som mest 10%.  
 

Vindkraftparken Ivarsboda Gryssjön är lokaliserad i ett 

område med ett rikt fågelliv och det är viktigt att ni utreder 

hur fågellivet skulle påverkas med vindkraftverk som är 

ytterligare 70 m högre. 

Hur den ökade totalhöjden påverkar fåglar redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.6 Fåglar. 

Det finns konstaterad förekomst av bland annat örn och 

smålom i omgivningarna. På en kustnära lokalisering som 

denna är det av extra vikt att ni i era bedömningar också 

beaktar sträckande fågel. 

Hur den ökade totalhöjden påverkar fåglar redovisas i 

miljökonsekvensbeskrivningens avsnitt 8.6 Fåglar. 

Vid samrådsmötet lyftes frågan gällande fotopunkter och 

eventuellt behov av fotomontage från ytterligare punkter. 

Även visualisering av hinderbelysning diskuterades. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att det är viktigt att ni förutom 

fotomontage presenterar en synbarhetsanlys. Analysen ska 

redovisa synbarhet både med och utan eventuell skog som 

kan skymma vindkraftverken. 

Hur den ökade totalhöjden påverkar landskapsbilden 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 8.2 

Landskapsbild.  

Samt i följande bilagor till 

miljökonsekvensbeskrivningen: 

Bilaga A Synbarhetsanalys 

Bilaga B Fotomontage 

Bilaga C Hinderljusanimering (digital) 
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