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4 INLEDNING

Skellefteå kommun har beslutat att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Skel-
lefteå kommun, tema Vindkraft. Tanken är att planen ska underlätta för vindkraftsutbyggnaden 
i kommunen genom att peka ut lämpliga områden för vindkraft med så få motstående intressen 
som möjligt.

I detta kapitel redovisas visioner och politiska styrdokument som format planförslaget för vind-
kraft.

LÄSANVISNING
Vindkraft, Tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
Skellefteå kommun presenteras i tre delar: 

HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är ett begrepp som introducera-
des i Brundtlandskommissionen, Vår gemensamma 
framtid. Fysisk planering är ett av flera tänkbara in-
strument för att uppnå en hållbar utveckling, men 
det är ingen heltäckande lösning. Det är därför vik-
tigt att vara medveten om den fysiska planeringens 
möjligheter och begränsningar likväl vad som menas 

med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling består 
av tre delar:

Ekologisk hållbarhet, som handlar om skyddet av 
miljön, effektiv användning och hållbar försörjning. 
Utsläpp av föroreningar ska inte skada människans 
hälsa eller överskrida naturens förmåga att ta emot 
eller bryta ner dem. Nyttjande av energi och andra 
naturresurser ska bli effektivare än den är idag och 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga mås-
te säkras.

Social hållbarhet, som handlar om att bygga 
ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Alla män-
niskor, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk 
eller kulturell tillhörighet ska ha samma möjligheter 
att ta del av det goda samhället. Trygghet, hälsa och 
delaktighet är centrala begrepp.

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hus-
hålla med resurser på lång sikt. Ekonomisk hållbar-
het innebär en balanserad tillväxt som inte på sikt 
bygger på skuldsättning eller på att reserver försvin-
ner.

INLEDNING

FÖRUTSÄTTNINGAR

I delen Förutsättningar redovisas dels vilka mål, 
beslutade i och utanför kommunen, som har 
styrt planens utformning, dels vilka hänsyn till 
allmänna intressen och anspråk som behöver 
tas i planen. I dokumentet redovisas de förut-
sättningar som finns inom planområdet samt 
vilka ställningstaganden kommunen har tagit. 
De olika intressena redovisas var för sig.

PLANFÖRSLAG

I delen Planförslag illustreras med kartor och 
text de områden som är lämpliga för vindkraft. 
Här redovisas också den metod som använts för 
avgränsning av vindkraftsområden.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Tredje och sista delen beskriver planens konse-
kvenser tillsammans med en miljökonsekvens-
beskrivning enligt reglerna om miljöbedömning 
av planer och program.

> Hållbar utveckling
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POLITISKA STYRDOKUMENT

AGENDA 21
Agenda 21 är en handlingsplan för global hållbar 
utveckling, som antogs under FN-konferensen i Rio 
de Janeiro 1992. Handlingsplanen består av tre per-
spektiv: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Skellefteå kommunstyrelse tog 1997 beslut om att 
Agenda 21:s intentioner skulle sätta sin prägel på 
alla verksamhetsgrenar i kommunen. Det handlade 
inte enbart om miljöfrågor utan om samhällsfrågor 
i stort.

Övergripande mål för Skellefteå kommun:

•	 Utnyttja naturens resurser så skonsamt som möj-
ligt och belasta miljön så lite som möjligt.

•	 Utarbeta konkreta sektorsvisa miljömål och 
handlingsprogram.

•	 Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid planering av 
nya verksamheter.

•	 Genom dialog och information göra alla anställ-
da medvetna om sitt miljöansvar.

•	 Ha tydliga miljökrav på våra entreprenörer och 
leverantörer.

•	 Visionen för Skellefteå år 2025 är att använd-
ningen av fossila bränslen ska minska på bred 
front. Oljan ska ersättas av förnyelsebar energi 
för uppvärmning och transporter.

NATIONELLT MÅL OCH PLANERINGSRAM
Ett nationellt långsiktigt mål för Sveriges energiför-
sörjning är att 50 % av den energi vi använder år 
2020 ska komma från förnyelsebara energikällor. I 
sammanhanget spelar vindkraften en stor roll. År 
2009 beslutade Riksdagen om en nationell plane-
ringsram där el producerad av vindkraft ska uppgå 
till 30 TWh, varav 10 TWh havsbaserat, år 2020. År 
2013 producerades 9,9 TWh, vilket motsvarar 7% 
av den totala elanvändningen. Syftet med plane-
ringsramen är att synliggöra vindkraftintresset i den 
fysiska planeringen och att kommunerna ska reser-
vera de mark- och vattenområden som behövs för 
att tillsammans kunna producera 30 TWh el från 
vindkraft1.

KOMMUNVISION
Skellefteå kommun har fastställt en vision och fem 
övergripande mål. Visionen och målen anvisar stra-

tegin och dimensionerar den önskade utvecklingen. 
Kommunvisionen lyder:

”Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkom-
mun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 
80 000 invånare år 2030”.

De övergripande målen för kommunen är:

•	 Befolkning – antalet invånare i kommunen ska 
öka.

•	 Utbildning – utbildningsnivån ska höjas.

•	 Företagande – antalet företag ska öka i antal och 
redan etablerade företag ska växa.

•	 Livskvalitet – livsmiljön ska förbättras och lev-
nadsvillkoren ska vara rättvisa.

•	 Kommunikationer – goda och säkra samband 
samt bra rese- och transportmöjligheter.

För att uppnå målet 80 000 invånare år 2030 så ar-
betar kommunen under perioden 2012-2015 med 
att tillhandahålla en arena där invånarna, kommun-
organisationen och lokalsamhället i stort kan föra en 
diskussion om på vilka sätt platsen Skellefteå kom-
mun ska bli en mer attraktiv plats att bo på. Diskus-
sionen förs inom fyra fokusområden:

•	 kompetens och sysselsättning

•	 levnadsmiljö och upplevelser

•	 grundläggande service

•	 kommunikationer

NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL
Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitets-
mål för nationen. Dessa beskriver de kvaliteter som 
är nödvändiga för en ekologiskt hållbar miljö. Kom-
munerna har en ledande roll i genomförandet av 
målen och den översiktliga fysiska planeringen är ett 
viktigt verktyg. Genom en utbyggnad av vindkraften 
påverkas miljömålen på olika sätt -både positivt och 
negativt. 

Vindkraften har som syfte att producera el på ett 
förnyelsebart och miljövänligt sätt, vilket innebär att 
den är en del i uppfyllandet av flera av målen, under 
förutsättning att den ersätter elproduktion med fos-
sila bränslen. Tas inte tillräcklig hänsyn till de fysiska 
och upplevelsemässiga effekter som vindkraften kan 
orsaka kan den dock även påverka flera av miljömå-
len negativt. Läs mer om påverkan på miljömålen i 
Miljökonsekvensbeskrivningen.

1. Vindkraften och landskapet– att analysera förutsättningar och utforma anläggningar, Boverket 2009
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LOKALA MILJÖKVALITETSMÅL
Av Sveriges 16 miljömål har Skellefteå kommun 
utarbetat ett miljöprogram som består av 4 grup-
peringar av miljömålen. Tanken är att dessa ska lö-
sas etappvis fram till år 2020. Nedan redovisas de 
uppsatta mål som berör det Tematiska tillägget för 
vindkraft.

LEVA OCH BO

Leva och Bo handlar bland annat om att det ska vara 
trivsamt och hälsosamt att bo i Skellefteå kommun. 
Människor ska inte utsättas för buller, förorening-
ar och farliga kemikalier i boendet eller livsmiljön. 
Lokala förnyelsebara tillgångar tas tillvara som t ex 
skogen till byggnationer och biobränsle. Vi ska hus-
hålla med naturgruset. I kommunen skapas gröna 
jobb och nya tekniker utvecklas som kan vara till 
gagn för andra.

FRISK LUFT UTOMHUS

Visionen är att luften ska vara ren i Skellefteås tät-
orter och på landsbygden. Luften ska inte tillföras 
fossila växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen eller 
föroreningar som kan vara skadliga för människor, 
djur, växter, byggnader, mark eller vatten och den 
totala energianvändningen ska minska. Som ett 
delmål till 2012 står det att kommunen ska ha en 
fastställd plan på var utbyggnaden av vindkraftverk 
kan ske.

NATUR I BALANS

Visionen är att Skellefteå kommun ska nyttja, skydda 
och bevara naturen så att det unika i kommunen ut- 
 

vecklas och förvaltas på ett hållbart sätt. Det öppna 
landskapet ska värnas om och jord- och skogsbru-
ket ska leva vidare och utvecklas på ett hållbart sätt. 
Marken ska vara fri från föroreningar och dess vat-
tenhållande funktion bevaras. Alla ska ha möjlighet 
till ett rikt friluftsliv. Miljöer med kultur- och forn-
lämningar ska bevaras i största möjliga utsträckning.

LEVANDE VATTEN

Vattnet ska vara livgivande. På sin väg från inlandet 
till havet ska det inte transportera föroreningar som 
förändrar livsbetingelserna för växter, djur och män-
niskor. Vattnet utmed kommunens kust ska vara rent 
och skapa förutsättningar för livskraftiga populatio-
ner av växter och djur. Vatten som finns i marken 
ska skyddas och varhelst det påträffas kunna drickas 
av människor och djur. Påverkade vatten ska i möj-
ligaste mån återställas till sitt ursprungliga tillstånd.

VINDKRAFT I ETT FOLKHÄLSOPERSPEKTIV
Skellefteå har sedan oktober 2006 ett inriktnings-
program för folkhälsan med visionen att år 2020 har 
Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa. 
Det folkhälsopolitiska programmet bygger på den 
nationella folkhälsopolitikens 11 målområden. Det 
innebär att samhället ska skapa förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
De områden som berörs mest av översiktsplanen re-
dovisas nedan.

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

Det finns ett stort behov av mötesplatser där man 
kan diskutera förhållandet och gemensamt sprida 
framtidsplaner på sin ort. Det är en stor del i folkhäl-
soarbetet. Vindkraftsplanen innebär att kommunen 
i ett tidigt skede kan informera medborgare om var 
vindkraftsetableringar bedöms lämpliga. Berörda 
ger möjlighet att i ett tidigt skede lämna synpunkter.

EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET

Ökad samverkan, både myndigheter emellan och 
med näringslivet för att utveckla ett gemensamt po-
sitivt och inkluderande förhållningssätt till arbetssö-
kande med särskilda behov. Vindkraftsetableringar 
kommer att innebära arbetstillfällen och i vissa fall 
utveckling av bygden i form av bygdepeng, delägar-
skap och liknande.

> Miljöprogram
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SUNDA OCH SÄKRA MILJÖER

Delar av detta delmål ingår också i miljömålen samt 
i handlingsprogram för skydd mot olyckor. Målom-
rådet är uppdelat i ett antal delområden:

1. Sund yttre miljö/luftkvalitet

2. Sunda produkter

3. Sund inomhus- och närmiljö (inklusive buller)

4. Säkra miljöer

5. Säkra produkter

ÖKAD FYSISK AKTIVITET

Framtidsvisionen är: Skellefteå är en föregångare i 
Sverige som erbjuder alla sina kommuninvånare de 
bästa förutsättningarna för daglig fysisk aktivitet li-
vet genom. Förbättra tillgängligheten till friluftsom-
råden – alla kommuninnevånare ska ha ett natur-
område, skog eller park i närheten av sina bostäder, 
arbetsplatser eller skolor.

LAGSTIFTNING

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark- 
och vattenområden samt bygglovsprövning och har 
stor betydelse för lokaliseringen av till exempel vind-
kraftverk. Enligt plan- och bygglagens andra kapitel 
ska mark- och vattenområden användas för det eller 
de ändamål områdena är mest lämpade för. Där står 
också att en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten och med energi och råvaror skall främ-
jas. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska till-
lämpas. Det är plan- och bygglagen som styr hur 
planprocessen ska gå till. Ett tematiskt tillägg till 
översiktsplan handläggs som en översiktplan enligt 
plan- och bygglagen. Lagstiftningen ställer vissa 
grundläggande krav på hur en översiktsplan ska 
vara utformad men ger även en stor frihet i det när-
mare innehållet. Flera statliga utredningar tar även 
upp översiktsplanen som det lämpligaste verktyget 
för lokaliseringsprövning av vindkraft.

MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalkens 3 och 4 kap. innehåller bestämmelser 
för hushållning med mark- och vattenområden. En-
ligt bestämmelserna ska mark- och vattenområden 
användas för det eller de ändamål som områdena 

är mest lämpade för. Hushållningsbestämmelserna 
hanterar både bevarande och nyttjandeintressen. 
Vid konflikt mellan olika intressen ska det ända-
mål prioriteras som på lämpligaste sätt främjar god 
hushållning. Om intresset naturvård och rekreation 
från allmän synpunkt totalt sett innebär en bättre 
hushållning med landskapets resurser än intresset 
vindkraft ska det förstnämnda ges företräde. Sam-
tidigt medger formuleringarna ”mest lämpade” 
och ”god hushållning” en stor tolkningsfrihet. En 
annan avvägningsaspekt återfinns tredje 3 kap. 2 § 
miljöbalken: ”Områden som inte alls eller obetydligt 
är påverkade av exploateringsföretag skall skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan förändra områdets 
karaktär.” Denna paragraf innebär att om landska-
pet är i hög grad opåverkat av moderna eller indu-
striella företeelser bör de natur- och kulturhistoriska 
intressena vägas tyngre än till exempel intresset av 
energiproduktion.

RIKSINTRESSEN

Om de allmänna intressena är viktiga för något 
område kan de ges status av riksintresse. Att ett 
område klassats som riksintresse betyder att det 
väger tyngre än lokala allmänna intressen. Det be-
tyder också att områdets värde eller betydelse inte 
påtagligt får skadas. Det är inte ovanligt att olika 
riksintressen överlappar varandra. Om ett område är 
av riksintresse för flera ändamål, måste en avväg-
ning göras och det riksintresse som bäst främjar en 
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den 
fysiska miljön i övrigt ska prioriteras. Totalförsvarets 
riksintressen måste dock ges företräde. Bestämmel-
serna om riksintressen finns i 3 kap. i miljöbalken.
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta kapitel redovisas de förutsättningar som finns inom planområdet samt de ställningstagan-
den kommunen tagit. De olika intressena redovisas var för sig.

VINDFÖRHÅLLANDEN
Tillgången på vind är en av de viktigaste faktorerna när det gäller lokalisering av vindkraftverk. Den årliga 
vindtillgången varierar kraftigt från plats vill plats och beroende på höjden över marken. Generellt blåser det 
som mest vid kusten, i öppna landskap och på höjder i landskapet. Vindkraftverk producerar el när det blåser 
mellan 4-25 m/s men är som mest effektiva vid vindstyrkor på 12-14 m/s.

På uppdrag av Energimyndigheten har meterologiska institutionen vid Uppsala Universitet genomfört en 
nationell vindkartering av årsmedelvind på sju olika höjder. Vindkarteringen är en modellberäkning av vind-
hastighet och kartläggning av vindförhållandena med en noggrannhet på 0,25 kvadratkilometer. Årsme-
delvinden ger en grov uppskattning av områden som kan vara aktuella för vindkraft. Skellefteå kommun 
kännetecknas av relativt kuperad skogsterräng och en lång kuststräcka. Av vindkarteringarna framgår att det 
är bra vindförhållanden längs kusten och i norra delen av kommunen. Som komplement till vindkarteringen 
behöver ofta vindtillgången och turbulens mätas noggrannare med vindmätningar som utförs av intresserad 
exploatör.

> Vindförhållanden i Skellefteå kommun. Årsmedelvind på 6,5 m/s och högre på 100 meters höjd är markerat i grönt.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR VINDFÖRHÅLLANDEN

•	 Vindkraftsområden ska lokaliseras till de platser som har bäst vindförhållanden. Gränsen 
för intressanta områden är vid en årsmedelvind på minst 6,5 m/s vid 100 meter ovan mark.
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> Riksintresse vindbruk (områden beslutade i december 2013).

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR RIKSINTRESSE VINDBRUK:

•	 Hänsyn ska tas till utpekade riksintresseområden för vindbruk.

RIKSINTRESSE VINDBRUK
Sedan 2004 finns nationella mark- och vattenområden angivna som riksintresse för vindbruk. Riksintres-
seområde för vindbruk innebär att området bedömts som särskilt lämpat för utvinning av elproduktion från 
vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Det är Energimyndigheten, en statlig myndighet, som pekat ut områ-
dena och bedömningen har gjorts utifrån ett antal kriterier, bl.a. årsmedelvinden i området. 

Riksintressen ses över löpande och den senaste uppdateringen genomfördes under åren 2010-2013. Nytt i 
denna uppdatering är att områdena baseras på enhetliga kriterier och undantag för hela landet med ett en-
ergisystemperspektiv. Större hänsyn har tagits till känsliga natur- och kulturvärden. Områden av riksintresse 
vindbruk utgör underlagsmaterial för detta tematiska tillägg. Då uppdateringen av riksintresset har pågått 
parallellt med vindkraftsplanen har även viss hänsyn tagits till de förslag till riksintresse vindbruk som har varit 
ute på remiss två gånger. 

Skellefteå kommun har 12 riksintresseområden för vindbruk, varav vissa delvis går in i Robertsfors och Piteå 
kommun.
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Sju eller fler verk tillsammans, hö-
gre än 120 m.

Ett eller flera verk, 120 m eller högre, som kompletterar be-
fintliga verk och tillsammans bildar grupp om minst sju verk.

OLIKA TYPER AV ANLÄGGNINGAR
Krav och tillstånd som krävs i samband med byggande av vindkraftverk beror på verkens storlek och antal. 
Nedan redovisas en sammanfattning av indelning och definition av olika slags anläggningar2.

STORA ANLÄGGNINGAR
Stora anläggningar består av två eller flera verk som har en totalhöjd högre än 150 m, eller sju vindkraftverk 
eller fler som är högre än 120 m. Definitionen av en stor anläggning har sin grund i bilagan till förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd3. För att bygga en stor vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt 
miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av länsstyrelsen. 
Bygglov krävs inte för att uppföra en sådan tillståndsgiven verksamhet4, men en anmälan enligt plan- och 
bygglagen måste göras.

2. Statens energimyndighet, www.vindlov.se 
3. 1998:899, kod B 40.90 och B 40.95 
4. Plan- och byggförordningen, 6 kap 2§ pkt 2

Två eller fler verk tillsammans Komplettering av befintligt/befintliga verk, högre än 150 m.

> Tillstånd enligt miljöbalken och anmälan enligt plan- och bygglagen
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MEDELSTORA ANLÄGGNINGAR
Medelstora anläggningar har ett eller flera verk med en totalhöjd högre än 50 m eller består av två eller 
fler vindkraftverk som står tillsammans. Definitionen av en medelstor anläggning har sin grund i bilagan till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd5. 

För att bygga en medelstor vindkraftsanläggning krävs anmälan enligt miljöbalken samt bygglov enligt plan- 
och bygglagen. Bygglov och anmälan enligt miljöbalken prövas av kommunen. För vindkraftverk som kräver 
bygglov gäller att byggarbeten inte får påbörjas innan startbesked beviljats. Innan vindkraftverket tas i drift 
ska slutsamråd hållas och slutbesked beviljas.

GÅRDSVERK
Ett gårdsverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd mellan 20-50 m eller ett verk med en rotor-
diameter större än 3 m. För att bygga ett sådant vindkraftverk krävs bygglov enligt plan- och byggförord-
ningen. Bygglov handläggs av kommunen.

Enstaka verk hö-
gre än 50 m.

Enstaka verk 20-50 m. Verk med vindturbin 
större än 3 m i diameter.

Verk som placeras 
närmare fastighetsgräns 
än verkets totalhöjd.

Verk som monte-
ras på byggnad

Två eller fler verk tillsammans, 
lägre än 150 m.

Komplettering av befint-
ligt verk, lägre än 150 m.

5. 1998:889, kod C 40.100

> Anmälan enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen

> Bygglov enligt plan- och bygglagen
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MINIVERK
Ett miniverk definieras som ett vindkraftverk med en 
totalhöjd på maximalt 20 m och med en rotordiame-
ter på maximalt 3 m. Det krävs inte bygglov för att 
bygga ett sådant vindkraftverk om inte verket ska 
monteras på en byggnad eller kommer att uppföras 
på ett närmare avstånd från fastighetsgränsen än 
verkets totalhöjd. 

Även om bygglov inte behövs för miniverk krävs det 
anmälan enligt plan- och bygglagen6. Anmälan ska 
innehålla underlag för att kommunen ska kunna 
granska om vindkraftverket uppfyller de tekniska 
egenskapskraven som anges i plan- och bygglagen7. 
Uppförande av vindkraftverk får inte påbörjas innan 
startbesked. Innan vindkraftverket får tas i bruk ska 
ett slutbesked erhållas.

TRENDER OCH UTVECKLING INOM 
VINDKRAFT
Den tekniska utvecklingen inom vindkraft har skett 
snabbt. De första serietillverkade verken hade i ge-
nomsnitt en effekt på ca 22kW. Vindkraftverk som 
uppförs idag ligger generellt på 1-3 MW, vilket inne-
bär verk med en totalhöjd på upp till 200 meter och 
en rotordiameter på upp till 100 meter8.

Utvecklingen av vindbruket i Sverige visar på att de 
enskilda anläggningarna blir större, både vad gäller 
omfattning av antal verk och storleken på den mark 
som tas i anspråk, samtidigt som verken blir högre. 
Forskning och utveckling av vindkraftverk med ef-
fekter på över 10 MW pågår, men sannolikt kommer 
vindkraftverk med effekter på 1–3 MW även i fram-
tiden att dominera på land eftersom transportmöj-
ligheterna av större verk är begränsade. Trycket på 
att få bygga vindkraftanläggningar i Västerbottens 
län är stort. Vid framtagande av detta tematiska till-
lägg finns inga tecken på att intresset för en utbygg-
nad ska avta9.

Idag lokaliseras många vindkraftsprojekt i högre 
belägen skogsmiljö. Den nationella vindkartering-
en, tillsammans med möjligheten att bygga högre 
verk har gjort att markägare och exploatörer sökt 
mer glesbefolkade skogsområden, där motstående 
intressen oftast är färre. Den landbaserade vindkraf-
ten utgjorde 97 procent av det totala antalet verk år 
201210 . Utvecklingen går dock mot att vindkraft-
verk, i högre utsträckning än tidigare, uppförs till 
havs.

Då ökad effekt och energiproduktion oftast krä-
ver större dimensionering läggs mycket resurser 
på forskning, som exempelvis materialutveckling. 
Hållfasthet är en förutsättning för stora rotorer och 
höga torn samtidigt som vikten av generatorn utgör 
en begränsning när verken blir större. Utformningen 
av bladen är också viktigt för att minska ljudbilden 
och öka energiutvinningen. 

Flera innovatörer forskar på olika lösningar som ver-
tikala vindkraftverk där turbinen inte behöver följa 
någon speciell vindriktning och generatorn kan pla-
ceras på marken. I början av 2010 restes Sveriges 
största vertikalaxlande vindkraftverk i Falkenberg. 
Tornet är tillverkat i träkomposit, det vill säga limträ-
balkar och glasfiber. Principen bakom ett vertikalax-
lat vindkraftverk är densamma som får ett flygplan 

Enstaka verk, lägre än 20 m.

> Anmälan enligt plan- och bygglagen

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR OLIKA TYPER 
AV ANLÄGGNINGAR:

•	 Stora och medelstora anläggningar ska 
alltid placeras inom ett utpekat vind-
kraftsområde.

•	 Gårdsverk och miniverk kan placeras ut-
anför utpekat vindkraftsområde.

6. Plan- och byggförordningen, 6 kap, 5§ pkt 7 
7. 8 kap. 
8. Vindkraftstatistik 2011, Statens energimyndighet 
9. Projekt Vindbruk i Västerbottens län, slutrapport, Länsstyrelsen Västerbotten 2011 
10. Vindkraftstatistik 2012, Statens energimyndighet
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att lyfta. Fördelar med vertikala vindkraftverk är att 
det är billigare att driva och är tystare då tekniken 
finns på marknivån.

2011 uppfördes ett mindre vertikalaxlat vindkraft-
verk i Bureå. Företaget har blivit beviljade ekono-
miskt stöd från Energimyndigheten för att utveckla 
en ny typ av mindre vindkraftverk för gårdsbruk. 
Vindkraftverket ska kunna producera el vid mycket 
låga vindhastigheter såväl som vid kraftig vind. Ut-
veckling pågår också av vinglösa vindkraftverk som 
kan liknas vid en turbin som utvinner energi på 
samma sätt som en tornado. Fördelar med vinglösa 
vindkraftverk är att det inte finns några synliga rör-
liga delar och att det är tystare då mekaniska delar 
placeras i marknivå. Detta gör också att vindkraft-
verket blir billigare och lättare att underhålla. 

Forskning och utveckling är nödvändigt för att i 
framtiden kunna utnyttja vindkraften än mer effek-
tivt.

LANDSKAPSBILD OCH 
KULTURMILJÖ
Landskapet har stor betydelse för människors iden-
titet och upplevelsen av landskapet har betydelse 
för såväl människors vardagsliv som turistnäring 

och friluftsliv. Med den utbyggnad av vindkraft som 
pågår kommer landskapet att genomgå stora för-
ändringar. Det är därför viktigt att förändringen sker 
med största möjliga hänsyn till landskapets värden 
och karaktär. Generellt bör vindkraftverk företrädes-
vis placeras i grupp och inte utspridda över ett större 
område. 

Kulturmiljöer påverkas av vindkraftanläggningar, 
varför en bedömning måste göras vid varje etable-
ring för att reducera skador till en acceptabel nivå. 
Kulturlandskapet utgörs av spåren av människans 
samspel med naturmiljön. Alla landskap har en mer 
eller mindre tydlig historisk dimension, både i fråga 
om mänsklig påverkan och naturliga förändringar. 
Vindkraftanläggningars påverkan på kulturmiljövär-
den kan delas in i två typer: dels finns värden på mar-
ken som anses ha höga värden, exempelvis fornläm-
ningar; dels finns värden som har med landskapets 
karaktär att göra, och som påverkas av vindkraftens 
visuella och audiella effekter. Den första typen av 
påverkan kan man kalla påverkan på dokumentvär-
dena i kulturmiljön. Dokumentvärdena kallas ibland 
för vetenskapliga värden eller kunskapsvärden. Do-
kumentvärdena är förhållandevis lätta att bevara, 
genom att undvika placering av anläggningar eller 
vägar som skadar lämningar i miljön. 

> Exempel på olika typer av vindkraftverk som förekommer idag. Till vänster ett så kallat gårdsverk som producerar cirka 
150 kW, därefter ett cirka 100 meter högt verk med effekten 750–850 kW respektive ett verk med totalhöjd 150 meter 
och effekt om 2–3 MW. Som jämförelse finns Skellefteå Krafts kontorsbyggnad samt Turning Torso. 
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Pedagogiska värden, som ger oss möjlighet att 
förstå det historiska samspelet mellan människa och 
miljö, samt upplevelsevärden, som har att göra 
med miljöns karaktär och människans upplevelse av 
den, är svårare att beskriva och bevara.

Ett nytt och främmande inslag i ett ålderdomligt 
landskap kan göra att miljöns värden kan försäm-
ras eller förstöras. Landskapets skala spelar också in 
när det gäller ett områdes tålighet för vindkraft - ett 
storskaligt landskap är i allmänhet tåligare än ett 
småskaligt. För att inte skada kulturvärden kan det 
vara nödvändigt att iaktta ett respektavstånd mel-
lan vindkraftanläggningen och kulturmiljön, eller en 
skyddszon runt kulturmiljön. Lämpligt avstånd mås-
te bedömas från fall till fall. Faktorer som bör ligga 
till grund för bedömningen är, förutom vindkraftan-
läggningens storlek och utformning, även kulturmil-
jöns karaktär och landskapets topografi och skala11.

I den Europeiska Landskapskonventionen definieras 
landskap som ”ett område som uppfattas av män-
niskor och vars karaktär är resultatet av påverkan av 
och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktorer”. Hur människor uppfattar påverkan på 
landskapet är alltså delvis subjektiv, men landska-
pets tålighet för vindkraftanläggningar beror också 
på landskapets karaktär. Landskapets karaktär byggs 

upp av olika strukturer som har sin grund i såväl na-
turförutsättningar, den kulturhistoriska utvecklingen 
och den upplevda landskapsbilden. En landskapska-
raktärisering för Västerbottens län12 delar in länet i 
sex olika karaktärsområden, varav fyra är aktuella 
för Skellefteå kommun: kustbandet, kustnära kul-
turbygd, skogslandet samt dalgångar. I landskaps-
karaktäriseringen analyseras områdens tålighet och 
riskerna för skador och förminskning av beskrivna 
värden. Analysen är övergripande och är tänkt som 
vägledning för fördjupade landskapsanalyser.

Kustbandets flacka karaktär gör att känsligheten 
för nya element är stor. Den vegetation som finns i 
området förmår inte mildra intrycket av större ele-
ment. Bruksvärdet och upplevelsevärdet är högt och 
hör ihop med orördheten. Sammantaget gör detta 
kusten till ett olämpligt område för vindkraftanlägg-
ningar. 

Den kustnära kulturbygden har högt upplevelse-
värde och bruksvärde med en stor befolkning som 
kan beröras. Området karaktäriseras av odlingsslät-
ter och dalgångar avgränsade av höjder och skogs-
partier. Inom karaktärsområdet finns ett delområde 
med särskilda karaktärsdrag. Området benämns 
som sjörikt lokalt kuperat, består av flack skogsmark 
med lokala inslag av höjdpartier och är rikt på sjöar. 

> Kulturmiljöer.

11. Strategi för vindbruk och kulturmiljövård i Västerbottens län, Länsstyrelsen Västerbotten, 2011 
12. Gjord av Ramböll på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten, 2010
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Sjöarna är belägna i landskapets lågpunkter och 
omges av småskalig jordbruksmark. De öppna od-
lingsområdena och dalarna drar blickarna till sig och 
är känsliga för nya element. Flacka skogspartier och 
höjder kan vara mer tåliga.

Skogslandet (kullig skogsbygd och skogsbygd på 
höjdslätter) har vidsträckta barrskogar och många 
myrar och sjöar. Det är därför relativt tåligt, men 
tydliga bergsformationer och andra landmärken kan 
påverkas negativt av konkurrerande höga element. 
Flacka höjder är i allmänhet tåligare.

Dalgångar har i allmänhet högt upplevelse- och 
bruksvärde, inte minst för rennäring och friluftsliv. 
Siktlinjerna är ofta långa och områdena kan vara 
känsliga för nya inslag. Älvdalarna har historiskt va-
rit kommunikationsleder och blev bebyggda tidigt.

Det är viktigt att vindkraftsexploatören redovisar hur 
olika kulturmiljövärden i och kring exploateringsom-
rådet kommer att påverkas. Speciellt viktigt är land-
skapspåverkan, som kan vara påtaglig långt utanför 
exploateringsområdet. Visualiseringar som foto-
montage från kritiska punkter är ett viktigt verktyg.

I Riksantikvarieämbetets fallstudie om vindkraft 
1998-99 bedömer man att vindkraft särskilt starkt 
kan påverka karaktären hos ”ålderdomliga land-
skap”. Där bör inte vindkraft etableras. I landskap 

med tydlig kontinuitet över lång tid bör inte vind-
kraft etableras så att karaktären förändras negativt. 
Landskap som har förändrats under 1900-talets se-
nare hälft borde generellt sett vara mest lämpade 
för vindkraft enligt Riksantikvarieämbetet. Läs mer 
om kulturhistoriska värden längs kusten under rub-
riken Havsområdet.

> Landskapstyper i Skellefteå kommun.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR 
LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ:

•	 Vindkraft ska undvikas inom riksintresse 
för kulturmiljövård, historiska karak-
tärslandskap i kustbandet samt miljöer 
i Skellefteå kommuns kulturmiljöpro-
gram.

•	 Generellt bör vindkraftsområden undvi-
kas i kustbandet, älvdalar och dalgångar.

•	 Vindkraftverk ska placeras i grupp och 
inte utspridda över ett större område. En 
grupp ska innehålla minst tre verk, helst 
betydligt fler. Därför är utpekade vind-
kraftsområden är minst 3 km2.

•	 Fördjupade studier och analyser av land-
skapets och kulturmiljöns värden och 
vindkraftens påverkan på dessa ska utfö-
ras av intresserad exploatör.
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NATURVÄRDEN
Det finns flera olika typer av skyddsformer för natur-
vård. Dessa är naturreservat, Natura 2000, biotop-
skydd, djur- och växtskyddsområde, strandskydds-
område, naturminne, vattenskyddsområde samt 
riksintresse för naturvård. Naturmiljöerna skiljer sig 
åt en hel del och det är viktigt att veta syftet med 
de olika skyddsområdena. Utöver avsatta skyddade 
naturområden, finns det områden som håller höga 
naturvärden men som idag inte omfattas av något 
skydd. Vissa av dessa områden är under pågående 
reservatsbildning, medan andra endast har identi-
fierats. Det finns även områden med arter som är 
känsliga för påverkan som bör undantas från vind-
kraftsexploateringar. 

Bjuröklubb, Romelsön och Kinnbäcksfjärden är de 
tre viktigaste kustområdena där ingen etablering av 
vindkraft bör tillåtas pga. höga naturvärden. I skogs-
landet är de viktigaste områdena Vitbergsområdet 
(Kalvträsk) och de oexploaterade älvarna13. Alla 
dessa områden har höga naturvärden och nyttjas 
mycket för rekreation och har stora möjligheter för 
utveckling av framtida naturturism.

Utbyggnad av vindkraft kan lokalt innebära att bio-
toper för flora och fauna skadas, men det är inte 
bara etableringsområdet som kan vara en konflikt 

med naturvärdet, det kan även ske störningar un-
der bygg- och drifttiden. Den direkta påverkan av 
vindkraftverken på mark och vegetation sker vid 
schaktning och gjutning av fundament. Etablering 
av vindkraftverk innebär även utbyggnad av vägar, 
kraftledningar och mindre transformator- och servi-
cebyggnader, vilka i många fall kan påverka naturen 
mer än själva vindkraftverket. Vid utbyggnad av vä-
gar och ledningsdragningar kan markvattenförhål-
landena påverkas, detta är viktigt att tänka på då 
etableringar sker i närheten av våtmarker.

Våtmarker med högsta naturvärdesklassning, klass 
1 enligt våtmarksinventering undantas från vind-
kraftsetableringar. Särskild hänsyn ska tas till våt-
marker klass 2, dessa får ej påverkas vid en eventuell 
vindkraftexploatering.

I Skellefteå kommun bedrivs kalkning av flera sjöar 
och våtmarker med helikopter. Vid helikopterkalk-
ning kan vindkraftverk vara en risk för flygsäkerhe-
ten, vilket måste vägas in vid placeringen av verk, så 
att inte kalkningsverksamheten försvåras.

Forskning vad gäller vindkraftens påverkan på djur-
livet är begränsad. Vindkraftsutbyggnad kan få ne-
gativa effekter på fågellivet, dels genom att fåglar 
dödas vid kollision med verken, dels genom habi-
tatförstöring, d.v.s. att mark som utgör häcknings-

> Värdefulla naturområden.

13. Strategi för vindbruk och känsliga naturmiljöer i Västerbottens län, Länsstyrelsen
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platser, rastplatser och födosöksområden för fåglar 
tas i anspråk. Detta kan i sin tur leda till minskade 
populationer eller förflyttningar till andra områden.

Även störningar och barriäreffekter som uppstår till 
följd av vindkraftsutbyggnad bedöms kunna påver-
ka fågellivet. Störst risk för negativa effekter finns 
i närheten till boplatser, viktiga flyttleder och rast-
platser. 

Jämfört med andra dödsorsaker för en fågel utgör 
kollision med ett vindkraftverk bara en liten risk. 
Vissa rovfågelarter löper dock större risk att kolli-
dera med vindkraftverk eftersom de flyger på hög 
höjd i områden där det blåser mycket. Rovfåglar lö-
per även större risk för effekter på populations- eller 
artnivå, genom att de har lägre reproduktionstakt 
än t.ex. småfåglar. Forskare menar att fladdermöss 
dödas av vindkraftverk i högre grad än fåglar. Flad-
dermössen söker sig särskilt till vindkraftverken för 
att jaga flygande insekter som samlas där, och kan 
skadas dödligt av luftdraget från rotorbladen samt 
av kollisioner med rotorbladen.

Länsstyrelsen i Västerbotten har i sin strategi för 
vindbruk och känsliga miljöer redovisat de förhåll-
ningssätt som de anser ska genomlysa vindkrafts-
utvecklingen i länet. Påverkas ett naturområde 
negativt av en vindkraftsetablering ska detta kom-
penseras genom avsättningar av värdefull natur, el-
ler genom naturvårdsåtgärder, i närområdet. I vissa 
fall kan det vara möjligt att anlägga vindkraft i om-
råden med skyddad natur, t.ex. i närheten av Natura 

2000 område14, eller inom ett område av riksintresse 
för naturvård15. Det avgörande är naturskyddets syf-
te och vilka restriktioner som kan sättas för området. 
Områden med skyddad natur ska prövas från fall till 
fall om de är lämpliga, och vilka restriktioner som 
kan utfärdas för att skydda naturintresset. Naturin-
tresset ska ges stort värde vid dessa bedömningar.

FRILUFTSLIV OCH TURISM
I Skellefteå kommun finns två områden som är av 
riksintresse för friluftslivet, Lövångerskusten och 
Byskeälven. Detta innebär att de är särskilt värdefulla 
ur nationell synpunkt och ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada deras värden. Byskeälven 
är en av få outbyggda skogsälvar i Sverige och har 
en stor betydelse för sportfisket. Lövångerskusten 
är av viktig betydelse för rekreation då området är 
förhållandevis ostört. I fördjupning av översiktspla-
nen för kusten16 står att Lövångerskusten har stor 
utvecklingspotential inom naturturism med olika 
åretruntupplevelser. 

Friluftsliv och turism kan påverkas både positivt 
och negativt av en vindkraftetablering. Området 
närmast vindkraftverken kan få begränsad tillgäng-
lighet, vilket t.ex. kan få betydelse för jakt. Det är 
därför viktigt att regelmässigt kalla berörda jakt-
rättsinnehavare till lokala samråd. Vindkraftsetable-
ringar innebär minskad tillgång till vilt och påverkar 
naturupplevelsen för jaktutövaren. Vindkraftsan-
läggningar innebär därmed ett varaktigt intrång i 
möjligheterna att bedriva jakt under verkens hela 
drifttid. Om vindkraftsanläggningen omfattas av en 
detaljplan så krävs skottlossningstillstånd, som är 
personliga, tidsbegränsade och förenat med kostna-
der för att få jaga i området.

Marken som tas i anspråk är oftast så liten att fri-
lufts- och turismaktiviteter inte begränsas, det finns 
goda möjligheter till aktiviteter kring dem. En fram-
dragning av väg i samband med en vindkraftsetable-
ring kan till och med innebära att tidigare otillgäng-
liga områden blir tillgängliga, vilket kan vara positivt 
för det rörliga friluftslivet, exempelvis svamp- och 
bärplockare. Däremot påverkar vindkraft intrycket 
av landskapet, speciellt om området är tyst, ostörd 
vildmark. Generellt sett bör vi vara restriktiva med 
vindkraftsetableringar i områden som idag är helt 
eller delvis orörda. Kalvträskområdet är ett exempel 
på ett sådant område.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR 
NATURVÄRDEN:

•	 Vindkraft ska undvikas inom naturreser-
vat, Natura 2000, riksintresse naturvård, 
naturvårdsavtal, biotopskydd, strand-
skyddsområden, våtmarker klass 1 samt 
utpekade områden i Länsstyrelsens stra-
tegi för vindbruk och känsliga naturmil-
jöer.

•	 Skyddsavstånd mellan naturvärden och 
vindkraftverk varierar beroende på vil-
ket naturvärde som finns.

•	 Fördjupade studier och undersökningar 
av naturvärden och vindkraftens påver-
kan på dessa utförs av intresserad ex-
ploatör.

14. Regeringsbeslut M 2003/1055/F/M 
15. Mål i miljööverdomstolen M8782-99 
16. Laga kraft 2010-06-24 
 



18 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Hur stor påverkan vindkraften har på ett friluftsom-
råde beror på vilka aktiviteter som äger rum där. 
Vindkraftverk uppfattas som mer positiva vid t.ex. 
utförsåkning än vid områden med aktiviteter som 
fiske, vandring och turskidåkning. I områden där 
människor förväntar sig låga bullernivåer störs män-
niskor lättare än i andra områden17. I friluftsområden 
där låga ljudnivåer är en viktig kvalitet är ljudnivån 
35 dB(A) ett lämpligt riktvärde18. Läs mer om detta 
under rubriken Ljud, ljus och skuggor. 

Flertalet rapporter som behandlar vindkraftens på-
verkan på turismen pekar på en mycket liten negativ 
påverkan. Det finns också positiva effekter, vind-
kraftparker kan till och med bli turistattraktioner. I 
Sverige har exempelvis vindkraftverken vid Näsud-
den på Gotland och Utgrunden i Kalmarsund blivit 

besöksmål för turismen19.

Vid lokalisering av vindkraftverk är det av stor be-

tydelse att goda rekreationsupplevelser finns kvar. 

Extra försiktighet bör beaktas vid lokalisering av 

vindkraft i närheten av vandringsleder, utsiktsplatser, 

tysta och orörda platser samt i områden som särskilt 

utpekats som värdefulla för friluftsliv. Det är också 

viktigt att beakta områden som anses ha särskild ut-

vecklingspotential för natur- och kulturmiljöbaserad 

turism. Vindkraft bör kunna etableras i friluftslivs-

områden där friluftslivsvärdena endast är knutna till 

”anläggningsberoende” aktiviteter som exempelvis 

utförsåkning. Där kan också kopplingen till vind-

kraftverken som energikälla bli tydligare, vilket kan 

upplevas som positivt.

> Riksintresse för friluftsliv.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖRFRILUFTSLIV OCH TURISM:

•	 Vindkraft ska undvikas inom områden av riksintresse friluftsliv.

•	 Vindkraft ska undvikas i kommunens sydvästra del, området kring Kalvträsk, eftersom om-
rådet har stor utvecklingspotential för naturturism och friluftsliv.

•	 Vindkraft ska undvikas längs Åbyälven, Byskeälven och Kågeälven eftersom områdena har 
stor potential för fisketurism och friluftsliv. Ett rimligt hänsynsavstånd är 1000 meter.

•	 Fördjupade utredningar om vindkraftens påverkan på friluftsliv och turism utförs av intres-
serad exploatör.

17. Vindkraftshandboken, Boverket 2009  
18. Naturvårdsverket 
19. Vindkraftshandboken, Boverket 2009
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JORD- OCH SKOGSBRUK
Av kommunens yta är ca 70 % skogsbruksmark 
men endast 4 % består av jordbruksmark20.

Vindbruk kan betraktas som en utveckling av jord- 
och skogsbruk och möjligheterna att kombinera nä-
ringarna är gynnsamma. Att sätta upp vindkraftverk 
på sin fastighet har blivit en extra inkomst och ökar 
markvärdet för fastighetsägare. I många fall är också 
jord- och skogsbrukare ägare eller delägare till an-
läggningen.

Markåtgången för vindkraftsanläggningar är liten 
och markområden mellan vindkraftverk är i princip 
fortsättningsvis användbara för jord- och skogsbruk. 
Inom en större vindkraftsanläggning upptas en-
dast 1–2 % av markytan av vägar, kabeldragningar, 
fundament och transformatorbyggnader. Det har 
visat sig att djur på bete snabbt vänjer sig vid re-
gelbundna rörelser och skuggeffekter som uppstår 
nära vindkraftverk och inga störningar som påverkar 
djurhållning har rapporterats i landet.

Vägdragningar i skogsterräng tar produktionsarealer 
i anspråk men kan å andra sidan gynna skogsägaren 
genom att marken blir mer tillgänglig för skogs-
bruket. Ett annat problem är att kabeldragningar i 
jord- och skogsbruksmark kan medföra dränerings-
problem. Detta kan dock oftast minimeras genom 
att lägga kablarna utmed tillfartsvägarna.

RENNÄRING
Stora delar av Skellefteå kommun berörs av riksin-
tressen för rennäringen. Områden som är av riks-
intresse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. 
Övriga mark- och vattenområden som har betydelse 
för rennäringen ska så långt möjligt skyddas mot 
denna typ av åtgärder. Ansvarig myndighet för detta 
riksintresseområde är Sametinget. Områden som är 
av riksintresse för rennäringen består av flyttleder, 
övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, spe-
ciella betesområden, kärnområden, svåra passager, 
områden kring anläggningar samt renhagar.

År 2005 fick Skogsstyrelsen ett regeringsupp-
drag att upprätta renbruksplaner i samverkan med 
Sametinget. Arbetet beräknas vara färdigt 2014. 
Renbruksplaner kan användas både som plane-
ringsverktyg i renskötseln och som ett underlag för 
förbättrade samrådsdiskussioner med andra mark-
användare och myndigheter. Renbruksplanerna 
innehåller samebyarnas beteslandsindelning där 
olika värdekärnor identifieras:

Betestrakt är samebyns betesområden där där re-
narna hålls en viss del av året. 

Kärnområden är viktiga områden som regelbundet 
används inom renskötseln. Dessa områden är käns-
liga för ingrepp.

Nyckelområden är ytterst viktiga områden, oftast 
öar inom kärnområden dit renen naturligt drar sig.

Varje betesområde har olika egenskaper som gör 
det värdefullt under olika perioder på året och områ-
dena kan därför inte ersätta varandra. Renar är be-
roende av speciella beten under olika tider på året, 
och vandrar i ett mer eller mindre bestämt mönster 
i de olika betesområdena. All renbetesmark inom 
kommunen är vinterbetesmarker, marker där ren-
näring får bedrivas 1 oktober- 30 april. Vinterbetes-
markerna är särskilt viktiga då storleken och kvalitén 
på dessa ofta har en avgörande betydelse för det an-
tal renar som en sameby kan hålla. Inom Skellefteå 
kommun är sju samebyar verksamma. Dessa är, från 
norr till söder, Västra Kikkejaure, Semisjaur-Njarg, 
Svaipa, Mausjaure, Maskaure, Malå och Grans sam-
ebyar. Många samebyar har områden som sträcker 
sig från fjällen ända ut till kustlandet och således 
även verkar inom Skellefteås grannkommuner.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR JORD- OCH 
SKOGSBRUK:

•	 Vägar till vindkraftsparker bör samord-
nas med befintliga jord- och skogsbruks-
vägar i möjligast mån.

•	 Kabeldragningar bör ske utmed tillfart-
svägarna.

20. De gröna näringarnas betydelse i Skellefteå kommun, LRF 2008-12-14
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Rennäringen lever sida vid sida med andra näringar 
och former av markutnyttjande. Det är då ofrån-
komligt att konkurrens om marken och dess resur-
ser uppstår mellan andra intressen. Rennäringens 
markanvändning går ibland att kombinera med 
vindkraftsetableringar, men lokaliseringen är viktig. 
I vissa områden kan en vindkraftetablering få nega-
tiva följder. Sådana områden kan t.ex. vara viktiga 
flyttleder där nya vägar kan leda renhjordarna i fel 
riktning eller kalvningsland där renarna är mycket 
störningskänsliga. Inom Skellefteå kommun finns 
dock inga kalvningsland.

Studier kring konsekvenser av vindkraft för rennä-
ringen har genomförts både i Sverige och i Norge. 
De visar att det främst är mänsklig aktivitet i form 
av byggandet av nya vägar och kraftledningar som 
orsakar störningar. Naturliga och sammanhäng-
ande betesmarker och flyttvägar kan påverkas. 
Förändringarna leder ofta till ökade kostnader för 
transporter och utfodring, ökad arbetsbelastning för 
bevakning och skötsel samt ökad konkurrens mel-
lan samebyar. Samtidigt kan de olika förändringarna 
leda till att renarna stressas och oroas vilket påverkar 
deras reproduktion och kondition.  

En studie från Malå-området innehållande spill-
ningsinventering och försök med GPS-sändare på 

vajor visar att renen generellt använder områden i 
anslutning till vindkraftverk mindre. Läget i terräng-
en och tillgång till alternativa områden har betydelse 
för resultatet. Renen tenderar att undvika kraftled-
ningar under konstruktionsfasen, men även efter. 
Under vissa perioder, framför allt under sommaren 
på grund av besvärande insekter, kan renen dock 
söka sig till öppnare marker, då även kraftlednings-
gator. Det finns dock inte tillräckliga data för några 
säkra slutsatser om detta. Vindbruk i större skala är 
fortfarande en relativt ny företeelse, samebyarna har 
i allmänhet inte någon större erfarenhet21.

Vid vindkraftsetablering ska berörda samebyar kon-
taktas på ett tidigt stadium, så att de specifika förut-
sättningarna för den rennäring som finns på platsen 
kan vägas in från början. Det är endast samebyarna 
som kan beskriva de dynamiska och funktionella 
sambanden och tillräckligt detaljerat redovisa hur 
renskötseln använder ett visst markområde, hur det 
hänger ihop med andra omgivande områden och 
hur flyttningarna mellan områdena sker. 

I diskussioner om rennäringens och vindkraftens 
markanvändningsanspråk framkommer det allt mer 
tydligt, att de intressemotsättningar som uppkom-
mer när en vindkraftanläggning planeras inte bara 
handlar om de effekter som denna skapar. För en 

> Samebyar verksamma inom Skellefteå kommun.

21. Vindkraftshandboken, Boverket 2009
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sameby handlar det till stor del om att varje ny eta-
blering måste ses i ett sammanhang, tillsammans 
med andra etableringar och verksamheter och hur 
dessa sammantaget påverkar renskötseln.

GRUVNÄRING
Inom kommunen bedrivs en aktiv prospekterings- 
och gruvverksamhet. Ett flertal beviljade bearbet-
ningskoncessioner och undersökningstillstånd finns. 
Delar av Skelleftefältet ligger inom kommunen och 
gruvnäringen är av viktig betydelse.

I kommunen finns 8 utpekade riksintressen för fyn-
digheter av ämnen och mineraler. Ansvarig för ut-
pekande av detta riksintresse är Sveriges Geologiska 
Undersökningar, SGU. Det som avses är främst fyn-
digheter av sådana ämnen eller material som är eller 
bedöms kunna bli av stor betydelse, bl.a. för lan-
dets försörjningsberedskap. Enligt miljöbalken22 ska 
dessa områden så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av 
dessa.

Vindkraft i anslutning till områden med mineralfyn-
digheter bedöms inte medföra några större konflik-
ter utan kan snarare kan bli ett positivt inslag i ett 
redan påverkat landskap. Vid etablering av vindkraft 
behöver dock förutsättningarna studeras mer nog-
grant. En samordning bör ske med gruvnäringens 
intressen. Den som avser att exploatera ett område 
för vindbruk, som berör gruvnäringen, ska förutom 
Bergstaten, kontakta de eventuella prospekterings- 
och gruvbolag som är aktiva i området.

> Riksintresse för rennäring och andra känsliga områden, så som viktiga leder, svåra passager och uppsamlingsområden.

22. 3kap, 7§, andra stycket

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR RENNÄRING:

•	 Vindkraft ska undvikas i områden som 
är av riksintresse för rennäring. Extra 
hänsyn tas till känsliga områden som 
samlingsområden, svåra passager och 
flyttleder.

•	 Instängsling av vindkraftsparker bör 
undvikas. 

•	 Exploatören ska kontakta berörda sam-
ebyar i ett tidigt skede så att påverkan 
på samebyarnas områden som helhet 
kan utredas.
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TOTALFÖRSVARET
Totalförsvarets intressen utgörs dels av områden 
som redovisas öppet och dels av områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas på karta. Sekretess-
belagda områdena har ofta koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. 

Inom Skellefteå kommun finns Tåme skjutfält som 
är ett militärt övningsfält norr om Skellefteå. I havs-
området finns flygövningsområde Bottenviken23. 
Angivna riskområden bör undantas vid utpekande 
av vindkraftsområden. I övrigt finns inga försvars-
intressen som är öppet redovisade men kommunen 
har kännedom om vissa områden som också undan-
tagits från vindkraft. 

Påverkan på riksintresset för totalförsvaret kan ske 
på relativt stora avstånd från områden och objekt. 
Om det inom ett område finns två riksintressen som 
är oförenliga, ska försvarsintresset ges företräde. 
Försvaret ska alltid höras inför byggande av höga 
objekt eftersom de kan påverka tekniska system 
som radar och radiolänkar.

LUFTFART
Runt flygplatser finns skyddsområden för att inte 
flygsäkerheten ska äventyras. Skellefteå kommun 
berörs av skyddsområde för Arvidsjaur flygplats, 
Lycksele flygplats och Skellefteå Airport. Luftfartens 
intressen omfattar områden kring flygplatsen samt 

> Utvinning av mineraler och ämnen, kartmaterial från augusti 2013.

23. Se karta s.25

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR 
TOTALFÖRSVARET:

•	 Vindkraft ska undvikas i områden av riks-
intresse för totalförsvaret.

•	 För att sekretessbelagda områden och 
funktioner inte ska kunna skadas bör 
försvarsmakten kontaktas i ett tidigt 
skede av exploatören.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR GRUVNÄRING:

•	 Vindkraft bör undvikas i områden som är 
av riksintresse för värdefulla ämnen och 
mineraler.

•	 Vid vindkraftsetablering som berör gruv-
näringens intressen ska exploatören 
kontakta Bergstaten samt berörda pro-
spekterings- och gruvbolag.
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utrustning som finns ute i terrängen i form av ra-
diostationer, navigeringshjälpmedel av olika slag. Ef-
fekter på flyget av vindkraftverk varierar beroende 
på vilken teknik flygplanen använder samt hur ter-
rängen ser ut. 

För Skellefteå Airport, som är av riksintresse för 
kommunikationer, gäller generellt att vindkraftverk 
är olämpligt inom CTR-området. CTR-område kall-
las ibland för kontrollzon, och är det område som 
syftar till att skydda flygtrafik under start- och land-
ningsfas. Zonen är närmast att betrakta som ett 
skyddsområde som i möjligaste mån ska vara fri från 
hinder.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om markering av föremål som kan utgöra en fara 
för luftfarten24 ska följas vid vindkraftsetableringar. 
Föreskriften innehåller bland annat regler för an-
vändning och placering av hinderljus. Samråd ska 
alltid ske med Luftfartsverket/ANS25 i Norrköping 
om vindkraftsverk uppförs närmare än 60 km från 
flygplatser. Luftfartsverket utreder vindkraftsären-
den och gör en lokaliseringsbedömning och flyghin-
deranalys. Det är sedan upp till flygplatschefen att 
fatta beslut vad som gäller och hur detta kommer 

att påverka flygplatsen.

 
TRANSPORT, VÄGNÄT OCH 
JÄRNVÄG
Större vindkraftsetableringar är beroende av att be-
fintligt vägnät klarar stora och tunga transporter. 
Transporterna är breda, långa och medför störningar 
för annan trafik. Varje vindkraftverk behöver vägan-
slutningar av tillräcklig god bärighet och mått för de 
transporter som krävs för verkens uppförande, drift 
och nedmontering. Trafikverket måste därför tidigt 
få möjlighet att bedöma olika utbyggnadsprojekt. 
Kostnader förknippade med specifika behov för 
transport måste exploatören själv stå för.

För lokala transporter i anslutning till lokaliseringen 
nyttjas ofta befintliga skogsbilvägar, även om dessa 
vägar måste förstärkas för att tåla höga laster och 
breddas för att klara utrymmeskraven under vind-

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR LUFTFART:

•	 Vindkraft ska undvikas inom Skellefteå 
Airports CTR-område.

•	 Exploatören ska alltid samråda med Luft-
fartsverket/ANS om etablering är tänkt 
att ske inom 60 km från en flygplats.

> Infrastrukturintressen och försvarets öppet redovisade områden.

24. TSFS 2010:155 samt TFS 2013:9  
25. Swedish Airports and Navigation Services



24 FÖRUTSÄTTNINGAR 

kraftsutbyggnad. Då det måste finnas körbar väg 
ända fram till varje enskilt verk kommer det att krä-
vas nydragningar av vägar där hänsyn måste tas till 
mark, hydrologi, våtmarker m.m.

Inom Skellefteå kommun finns de allmänna vä-
garna E4, 95, 364/774 (till Skellefteå Airport) samt 
372/827 (till Skellefteå hamn) som av Trafikverket är 
utpekade som vägar av riksintresse. Vägnätet inom 
Skellefteå kommun är relativt finmaskigt om man 
inkluderar de enskilda vägarna. Bärigheten på det 
allmänna vägnätet och förmodade nyckelstråk är i 
huvudsak god vilket gör att transporter av vindkraft-
verk inom kommunen kan ske utan omfattande 
kompletteringar i vägnätet. Kommunen svarar för 
drift och underhåll av ca 95 mil statsbidragsberät-
tigade enskilda vägar och har därigenom god kun-
skap om dessa vägars status. För det privata enskilda 
vägnätet är dock kunskapen begränsad.

I Skellefteå kommuns inland går stambanan med sta-
tioner i Bastuträsk och Jörn. Vid Bastuträsk ansluter 
Skelleftebanan som sträcker sig till Skelleftehamn. 
Den enkelspåriga Skelleftebanan nyttjas endast för 
godstrafik. Norrbotniabanan är en ny järnväg som 
planeras mellan Umeå och Luleå. Trafikverket har 
utrett olika sträckningar av Norrbotniabanan och 
korridoren för banan är fastlagd. I den utpekade 
korridoren bör vindkraftsområden ej pekas ut.

För att inte utgöra en fara för trafiksäkerheten bör 
vindkraftverk placeras med ett säkerhetsavstånd 
från vägar och järnvägar. Avståndet till allmän väg 
bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden på 
vindkraftverket, dock minst 50 meter, oavsett väg-
typ. Rekommenderat skyddsavstånd till järnväg 

(mitten av spåret) är vindkraftverkets totalhöjd +20 
meter26. För planen används ett schablonmässigt 
skyddsavstånd på 200 meter för både allmän väg 
och järnväg.

HAVSOMRÅDET
Den havsbaserade vindkraften bedöms ha stor fram-
tida utvecklingspotential men är hittills relativt out-
nyttjad i Sverige27. Till havs bromsas inte vinden av 
växtlighet eller andra hinder och vindtillgången är 
hög även nära vattenytan. Därför har man ofta lägre 
tornhöjd. Dock krävs oftast större områden än på 
land då verken behöver längre avstånd mellan tur-
binerna, eftersom den låga turbulensen gör att det 
behövs en längre sträcka för att fylla på med luft.

Havsbaserad vindkraft påverkar miljön på olika sätt 
under anläggning, drift och avveckling. Anlägg-
ningsfasen bedöms medföra de största miljöeffek-
terna, då höga ljudnivåer och sedimentspridning 
kan påverka det marina livet. Kunskap som finns 
idag från uppföljningen av havsbaserad vindkraft i 
Danmark visar dock att det är möjligt, med god fy-
sisk planering, bygga havsbaserad vindkraft som ger 
liten milljöpåverkan

Ett havsbaserat vindkraftverk måste, utöver kon-
struktionens egna laster, tåla stora påfrestningar 
från vågor, vind och is. Bottenviken fryser helt eller 
delvis varje år och isvallar med en tjocklek på 20-25 
m förekommer regelbundet28. Medelvärdet på isens 
tjocklek utanför Skellefteås kust ligger på ca 30-50 
cm, men isen ligger ofta i vallar och upptornad is. 
Närmast kusten är isen fast29.

Havsbaserade vindkraftverk längs Europas kuster 
uppförs på djupintervallet 5 - 40 meter, men troligt-
vis kommer man med framtida teknik kunna bygga 
på djupare områden. Idag begränsas etableringen 
till kustområden och utsjöbankar. Områden med 
större vattendjup än 30 meter bedöms i denna plan 
inte vara lämpade för vindkraft.

Riksintressen för farleder utgör generellt hinder för 
vindkraft i havsområdet. Det finns farleder längs med 
kusten och till Skellefteå hamn. Skellefteå hamn är 
en hamn av riksintresse. Tåme skjutfält, som är av 
riksintresse för totalförsvaret täcker en stor del av 
kommunens havsområde. Skellefteå Airports CTR-
område, kontrollzon sträcker sig ut i havsområdet. 

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR TRANSPORT, 
VÄGNÄT OCH JÄRNVÄG:

•	 Befintliga vägar bör användas i så stor 
utsträckning som möjligt. Vid nybygg-
nad av väg skall hänsyn tas till andra in-
tressen.

•	 Säkerhetsavstånd till allmän väg ska vara 
vindkraftverkets totalhöjd, dock minst 
50 meter oavsett vägtyp.

•	 Säkerhetsavstånd till järnväg (spårmitt) 
ska vara vindkraftverkets totalhöjd plus 
20 meter, dock minst 50 meter.

26. Vindkraftshandboken, Boverket 2009 
27. Vindkraft till havs - Möjligheter och brister vid planering och projektering, Boverket 2010 
28. Islaster på vindkraftverk till havs, Lars Bergdahl, Chalmers tekniska högskola, 2002 
29. SMHI 
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Samtliga uppräknade områden undantas från vind-
kraftetableringar.

Vid en etablering av vindkraftsparker till havs kan 
konflikter uppstå med fiskeintressen. Riksintresse 
yrkesfiske sträcker sig från Kågefjärden i norr till 
Skötgrönnan söder om Bureå. Vattenområden som 
har betydelse för yrkesfisket ska så långt som möj-
ligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande30. Riksintresse yrkesfiske un-
dantas från vindkraftetableringar.

Havsbaserade vindkraftverk kommer att påverka 
upplevelsen av kustlandskapet då de syns på långa 
avstånd. Kommunens kuststräcka är mycket käns-
lig för nya element eftersom kusten är flack, ibland 
kal och med strandängar. Både natur- och kultur-
landskapet är starkt påverkade av den pågående 
landhöjningen, som är den högsta i landet, med ca 
0,9 cm per år31. Där hav möter land finns ett rikt 
djur- och naturliv och flera områden är skyddade. 
Grunda bottnar, havsvikar och fjärdar har ofta höga 
bevarandevärden och stort värde för fisk- och fågel-
liv. Kustområdet är välbesökt vilket gör att också 
bruksvärdet är högt. På grund av kustområdets 
höga biologiska, kulturhistoriska och sociala värden,  

det flacka och öppna landskapet, samt på grund av 
de stora mängder människor som söker sig till kus-
ten bör vindkraft generellt inte etableras nära kust-
området. 

Vid kusten finns flera områden med höga kulturhis-
toriska värden, som är känsliga för vindkraftverk. I 
Bjuröklubbsområdet finns ett särpräglat och ålder-
domligt landskap, med maritima lämningar från 
järnåldern och framåt. Bjuröklubb är också ett na-
turreservat och riksintresse för kulturmiljövård, na-
turvård och friluftsliv. Här bör utblickarna hållas helt 
fria från vindkraft. I norr vid Kågnäset, Romelsön 
samt Pite-Rönnskär och Kinnbäcksfjärden finns 
höga kulturmiljövärden men dessa bedöms kunna 
tåla att vindkraftverk syns vid horisonten. Riksantik-
varieämbetet föreslår ett generellt hänsynsavstånd 
om 15 km vid dessa områden32. Kommunen anser 
dock att  ett 4 km hänsynsavstånd är mer rimligt.  
Dessa områden undantas från vindkraftetableringar. 
Dessutom undantas byggnadsminnet Gåsören med 
en buffert på 4 km.

I kommunens havsområde finns många olika intres-
sen. Intressena har sammanställts på kartan nedan. I 
dagsläget anser Skellefteå kommun att möjligheten 

30. Miljöbalken, 3 kap, 5§  
31. Kulturmiljöns karaktärsdrag och värden i Skellefteås kustområde – underlag för planarbete, Skellefteå museum, 2002  
32. Sveriges kust- och skärgårdslandskap, Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft, Riksantikvarieämbetet 2003

> Havsområdet
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att etablera vindkraft i havsområdet är mycket be-

gränsad med hänsyn till kustområdets höga biologis-

ka, kulturhistoriska och sociala värde.  Havsområden 

som skulle kunna pekas ut som utredningsområden 

har visat sig vara i konflikt med riksintresse för total-

försvarets militära del. Därför pekas inga havsområ-

den ut för vindkraft.

 
NÄTANSLUTNING

Tillgängligheten till elnätet är viktig när det gäller att 

välja realistiska platser för vindkraftsetablering. Elnä-

tets kapacitet inom kommunen är idag låg och vid ut-

byggnad av vindkraft kommer det mest troligt krävas 

en utbyggnad av elnätet. 

Det svenska elnätet är uppdelat i tre nivåer: natio-

nellt stamnät, regionnät och lokalnät. Det nationella 

stamnätet löper genom Sverige från norr till söder. 

Stamnätet ägs av staten genom affärsverket Svenska 

Kraftnät. Med stamnätet avses det nationella led-

ningsnätet för 400 kV och 220 kV. Stamnätet har 

till uppgift att överföra mycket stora effekter på 

långa avstånd. För att hålla en hög effektivitet och 

driftsäkerhet i stamnätet bör ny produktion anslutas 

till nät med så låg men ändå optimal spänning som 

möjligt. Anledningen är att nya anslutningspunkter i 

stamnätet ger fler felkällor i systemet och därmed en 

minskad effektivitet. Störningar i stamnätet riskerar 

att leda till höga kostnader för samhället. Kapaciteten 

i det befintliga stamledningsnätet mellan norra och 

södra Sverige är starkt begränsad och en storskalig 

utbyggnad av vindkraft i Norrland skulle kräva nya 

400 kV-ledningar genom Sverige. 

Vid mindre vindkraftanläggningar sker anslutningen 

oftast till regionala nät, vilket också är billigare. Regi-

onnäten transporterar el från stamnätet till lokalnä-

ten och i vissa fall direkt till större el-användare. Spän-

ningsnivåerna i regionnätet är mellan 30 – 130 kV. 

Näten drivs och ägs av kraftbolag. Skellefteå Kraft El-

nät AB ansvarar för regionnätet i Skellefteåregionen.

> Stamnätets sträckning i Skellefteå kommun.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR 
HAVSOMRÅDET:

•	 I dagsläget anser Skellefteå kommun 
att möjligheten att etablera vindkraft i 
havsområdet är mycket begränsad. Där-
för pekas inga havsområden ut för vind-
kraft.
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Lokalnätets uppgift är att förbinda regionalnätet 
med förbrukarna och även att ansluta mindre pro-
duktionsanläggningar. Spänningen är högst 20 kV 
och transformeras ner till 400/230 V till användarna. 
Lokalnäten ansluter till regionnäten och transporterar 
el till hushåll och andra slutkunder. Lokal- och region-
nätsföretagen ansvarar för att nivån på underhållet av 
näten är tillräcklig för att garantera att leveranssäker-
heten upprätthålls inom det egna nätet.

Hur mycket vindkraft som kan anslutas till olika elnät 
varierar beroende på ledningens längd, spänning och 
motståndsförhållande i ledningen. Möjlighet till nät-
anslutning behöver finnas inom rimligt avstånd från 
den tänkta lokaliseringen för att investeringskostna-
derna inte ska bli alltför höga.

Vindkraftverk kan orsaka skador på luftburna kraft-
ledningar, exempelvis genom att delar av turbinbla-
den eller is som bildats på bladen kan lossna och 
träffa ledningen. Elsäkerhetsverket rekommenderar 
därför att minsta avstånd mellan vindkraftverk och 
högspänningsledning är minst vindkraftverkets totala 
höjd. För planen används ett schablonmässigt skydds-
avstånd på 200 meter för högspänningsledning.

TELEKOMMUNIKATION
Vindkraftverk kan i vissa fall påverka mottagningen 
av signaler som används vid trådlös kommunikation, 
som till exempel radiosignaler för fasta radioförbin-
delser och navigering. Risken för störningar ökar 
med storleken på verken och anläggningen, och om 
det finns metall i rotorbladen. Mottagningskvalite-
ten kan påverkas av vindkraftverk som är belägna 
mellan och kring en sändarstation och mottagar-

platsen. Vindkraftsexploatören bör kontakta de ra-
diolänkoperatörer som berörs av etableringen för att 
minimera störningsriskerna. Post- och Telestyrelsen 
kan bidra med information om vilka de berörda ra-
diolänkoperatörerna är.

Möjligheten till samordning av telemaster och vind-
kraftverk kan ha flera fördelar. Dels kan ingreppen i 
naturen minskas om tillfartsvägar m.m. kan samord-
nas men även möjligheterna till att placera telesän-
dare direkt på vindkraftverken kan minska påverkan 
på landskapsbilden då endast ett högt objekt be-
hövs. Detta kan också undvika risker för framtida 
konflikter och störningar.

Längs järnvägarna byggs det idag upp ett mobil-
system som ingår i järnvägens säkerhetssystem. 
Vindkraftverk placerade i siktlinjen mellan noder, 
vanligen master, i dessa radiolänksystem kan störa 
radiotrafiken. Här kan inte ett generellt avstånd till 
järnvägen anges utan placering bör prövas från fall 
till fall.

OLYCKSRISKER
Vindkraftverk kan innebära en viss olycksrisk på 
grund av den elektriska utrustningen, isbildning på 
vingarna under vissa förhållanden eller som hinder 
för luftfarten. Vindkraftverk innebär som regel ing-
en fara för närliggande verksamhet eller trafik på 
marken i form av lossnande delar. Vid mycket dåliga 
väderförhållanden ställs blad och rotor så att lyft-
kraften förloras. Den största säkerhetsrisken gäller 
islossning från vingarna vintertid, vilket kan före-
byggas med ishindrande system eller isdetektorer 
som stannar verken vid nedisning. Beräkningar som 
gjorts visar på ett högsta riskavstånd för iskast på 
350 meter vid en maximal vindhastighet på 25m/s33. 
Inom detta avstånd bör inte människor vistas annat 
än för driften av anläggningen.

Vindkraftverkens rörliga delar och höga höjd inne-
bär stora krav på säkerhetssystem, åskledare och 
hinderbelysning. För att man ska kunna upprätthålla 
en bra säkerhetsnivå behöver vindkraftverk, liksom 
de flesta stora tekniska anläggningar, regelbunden 
service och underhåll enligt tillverkarens direktiv. 

Kommunen ansvarar för att bedöma behovet av 
riskavstånd och om någon särskild riskanalys behö-
ver göras. För skyddsavstånd till väg, järnväg, kraft-
ledning, bostad etc. läs mer under respektive rubrik.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR 
NÄTANSLUTNING:

•	 Samordning av transformatorstationer 
och anslutningsledningar till stam- och 
regionnätet ska eftersträvas.

•	 Nya elledningar inom vindkraftsområ-
den bör förläggas som jordkabel i eller 
intill till vägar för att minimera påverkan 
på mark och vatten.

•	 Avståndet mellan högspänningsledning 
och vindkraftverk ska vara minst vind-
kraftverkets totalhöjd.

33. Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning, Elforsk rapport 04:13 
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LJUD, LJUS OCH SKUGGOR
Störningar för boende kan uppstå vid vindkraftseta-
blering i närområdet. Ljud från vindkraftverk är av 
två typer; mekaniskt ljud från växellåda eller genera-
tor och aerodynamiskt ljud från vingarna. Mekaniskt 
ljud är sällan något problem numera på grund av 
tekniska förbättringar i nya verk. Den dominerande 
delen av ljudet från ett vindkraftverk är av aerody-
namiskt ursprung och alstras vid bladens rotation. 
Detta ljud upplevs vanligen som ett svischande ljud. 

Det riktvärde för buller utomhus från vindkraftverk 
som tillämpas vid tillståndsmyndigheternas bedöm-
ning är i de flesta fall 40 dB (A)34. Om ljudet innehål-
ler tydligt hörbara tonkomponenter, ”rena toner”, 
bör värdet vara 35 dB (A). Värdet 35 dB (A) bör inte 
överskridas vid bostäder och värdet 30 dB (A) bör 
inte överskridas i områden med lågt bakgrundsljud. 
I områden där människor förväntar sig låga buller-
nivåer, t.ex. friluftsområden, störs människor lättare 
än i andra områden. Ljud som innehåller rena toner 
upplevs som mer störande. Att moderna vindkraft-
verk innehåller rena toner är dock mycket ovanligt. 
Hur människor hör och störs av ljudet varierar. Där-
för måste eventuell påverkan på bostadsområden 
studeras och konsekvensbeskrivas vid varje etable-
ring.

Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga 
som rör sig snabbt och kan upplevas irriterande. Rör-
liga skuggor på en vägg inomhus, eller i ett rum, kan 
efter en tid ge stressreaktioner. Närliggande bostä-
der kan komma att påverkas av skuggbilder. Risken 
för skuggstörningar är störst då vindkraftverken pla-
ceras sydost – sydväst om störningskänslig bebyg-
gelse. I miljöprövning av vindkraftverk kan skugg-
beräkningar krävas och begränsning av skuggtiden 
kan föras in miljötillståndet. Den faktiska skuggtiden 
bör inte överstiga 8 h/år och 30 min/dag35.

Solljus som ger reflexer mot främst rotorbladen kan 
vara mycket störande och synas på långt håll. Dessa 
problem kan förebyggas i materialval på rotorbladen 
och ska inte behöva förekomma idag. Frågan om 
solreflexer behandlas därför inte ytterligare här.

Vindkraftverk har också en visuell påverkan på sin 
omgivning vid mörker och dålig sikt på grund av den 
hinderbelysning som krävs för luftfartens säkerhet. 
Läs mer under rubriken Luftfart.

Ett avstånd krävs mellan vindkraftverk och bostä-

der för att säkerställa rimlig ljudnivå, skuggförhål-
landen och eventuell visuell störning. Enligt flera 
rättsfall i Miljööverdomstolen36 är ett minsta avstånd 
på 500 meter till bostadshus aktuell37. Dock pekar 
vindkraftsutvecklingen på att verken blir större och 
högre, varför längre avstånd mellan bostäder och 
vindkraftverk kan vara aktuellt. Boverkets rekom-
mendation är 500-1000 meter. 

En generellt angiven avståndsgräns mellan vind-
kraftverk och bostäder är endast en riktlinje för 
bedömningen. De faktiska förhållandena, så som 
lokala förhållanden, lokalisering och typ av verk, är 
i varje enskilt fall är avgörande. I planen används 
1000 meters avstånd till bostäder. Detta avstånd 
har koppling till de avstånd som normalt krävs med 
hänsyn till bullernivåer och andra störningar. Dock 
måste avståndet prövas i varje enskilt fall och kan vid 
behov utökas eller minskas. Exempelvis kan det vara 
motiverat att öka avståndet till bostadshus om vind-
kraftverk placeras sydost – sydväst om huset med 
tanke på solens läge och med hänsyn till utblickar 
från uteplatser.

STÄLLNINGSTAGANDE FÖR LJUD, LJUS OCH 
SKUGGOR:

•	 Vid bostad i närheten av vindkraftverk 
får den ekvavilenta ljudnivån alstrad av 
vindkraftverk inte överstiga 40 dB (A). 
Dock kan en lägre ljudnivå krävas i om-
råden med lågt bakgrundsljud.

34. Vindkraftshandboken, Boverket 2009  
35. Enligt Boverkets rekommendationer 
36. Nu mera Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 
37. Se exempelvis MÖD 2009-12-07 M 9960-08, MÖD 2005-01-12 M 440-04
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UTFORMNING

•	 Inom lämpliga områden för vindkraft bör 
ur hushållningssynpunkt så stora parker 
som möjligt etableras. Vindkraftverk ska 
placeras i grupp och inte utspridda över 
ett större område. En grupp ska innehål-
la minst tre verk, helst betydligt fler.

•	 Utanför lämpliga områden för vindkraft 
kan gårdsverk och miniverk tillåtas.

•	 Grupper bör ordnas utifrån landskaps-
sammanhanget och ha en tydlig geome-
trisk form, till exempel linje, båge eller 
box.

•	 Vindkraftverk inom en grupp bör vara 
lika, det vill säga ha samma höjd och 
färgsättning, samt rotera åt samma håll. 
Färgsättning bör ske med försiktighet, 
svagt gråtonade verk är att föredra.

•	 Vid tillägg av nya verk till en befintlig 
grupp bör de nya verken inordna sig i de 
befintliga verkens struktur. Om möjligt 
bör verk av samma storlek och typ väljas. 

DIALOG OCH SAMRÅD

•	 Projektören ska i ett tidigt skede fundera 
över vilka konsekvenser ett projekt kom-
mer att få för kommuninvånare, intres-
seföreningar, samebyar med flera. Det är 
viktigt att identifiera berörda intressen-
ter/målgrupper och fastställa deras roll 
och intresse.

LOKAL UTVECKLING

•	 Frågor om markavtal, kooperativ, byg-
depeng, delägarskap, och inflytande 
etc. bör diskuteras i varje enskilt projekt. 
Dock finns inga riktlinjer, policy eller lag 
som reglerar detta, varför inga krav kan 
skrivas in i vindkraftsplanen.

MATERIALHUSHÅLLNING

•	 En materialhushållningsplan för varje 
etablering ska upprättas. Uppkomna 
överskottmassor av sprängsten mm, ska 
nyttiggöras inom projektet eller omhän-
dertas på ett sådant sätt att påverkan 
på naturmiljön och landskapsbilden blir 
begränsad.

GEOTEKNIK

•	 I ett tidigt skede skall de geotekniska 
förhållandena redovisas och vilka kon-
sekvenser dessa ger för grundläggning 
av vindkraftverk. Påverkan på vattnets 
rörelse i mark och våtmarker ska alltid 
minimeras.

AVVECKLING

•	 Tillstånd enligt miljöbalken bör vara 
tidsbegränsade och innehålla villkor om 
nedmontering och efterbehandling. Fi-
nansiering av sådana åtgärder ska vara 
garanterade genom en ekonomisk sä-
kerhet. I handlingar som hör till anmäl-
ningärenden bör det framgå tydligt vad 
som gäller vid nedmontering och bort-
tagande av vindkraftverk. Beskrivningen 
bör även omfatta fundament, kablar, vä-
gar och övrigt återställande av marken.

DETALJPLAN

•	 Detaljplan krävs när vindkraftverk ska 
uppföras inom områden med stor kon-
kurrens om mark för byggnader och an-
dra anläggningar. Bygg- och miljönämn-
den avgör om det krävs detaljplan för ett 
vindkraftsprojekt.

MELLANKOMMUNALA ETABLERINGAR

•	 Etablering av vindkraft inom ett avstånd 
av 5 km från kommungränsen ska före-
gås av samråd med berörda kommuner.

•	 Då angränsande kommun anser etable-
ring möjlig invid kommungränsen och 
alla kriterier är uppfyllda kan det vara 
möjligt att inkludera områden även 
inom Skellefteå kommun trots att de 
inte är utpekade som lämpliga i det te-
matiska tillägget. Vindkraftsetableringar 
måste ses i ett större perspektiv.

ÖVRIGA STÄLLNINGSTAGANDEN




