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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 bakgrund samt planens mål och syfte.

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

BAKGRUND
Inom kommunen finns för tillfället 3 uppförda vind-
kraftverk med en installerad effekt på 1,8 MW1. 
Skellefteå kommun är stor till ytan i förhållande till 
invånarantal och har många områden med goda 
vindförutsättningar. För kommunen är utvecklingen 
inom förnyelsebar energi viktig, inte bara för att fylla 
ett nationellt mål utan också ur ett lokalt hållbar-
hetsperspektiv. 

Det är av stor vikt att en vindkraftsutbyggnad får en 
välplanerad struktur som bibehåller Skellefteå kom-
muns attraktivitet som boendemiljö och besöksmål 
då många valt att bo i kommunen för att kunna leva 
på lugna platser nära naturen. 

Planering och prövning för vindbruk styrs i huvudsak 
av miljöbalken och plan- och bygglagen. Det över-
gripande målet i miljöbalken är att främja en håll-
bar utveckling2. Platsen för en verksamhet, ska vara 
lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål och dess 
hushållningsbestämmelser. Platsen ska också väljas 
så att verksamheten, exempelvis vindkraft, kan be-
drivas med minsta intrång och olägenhet för män-
niskors hälsa. Denna så kallade lokaliseringsregel3 
gäller både vid ny verksamhet samt vid utvidgningar 
och vid omprövningar av befintliga verksamheter.

UPPDRAGET
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-31 att ge 
uppdrag åt bygg- och miljökontoret att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen för vindkraft i kom-
munen.

PLANENS MÅL OCH SYFTE
Målet med detta tematiska tillägg är en strukture-
rad vindkraftsutbyggnad. Planen ska fungera som 
beslutsunderlag för bygglovsprövning, och för kom-
munens ställningstagande i fråga om miljötillstånd 
för de vindkraftsanläggningar som prövas av länssty-
relsen. Planprocessen ska hantera såväl vindintres-
sen som motstående intressen samt klarlägga kon-
sekvenser av en vindkraftsutbyggnad. Syftet med 
planen är att underlätta för vindkraftsutbyggnaden 
i kommunen genom att i ett tillägg till översiktspla-
nen peka ut lämpliga lägen för vindkraft med så få 
motstående intressen som möjligt.

INLEDNING

1. Vindkraftsstatistik 2012, ES 2013:01, Statens energimyndighet 
2. 1 kap, 1§ 
3. 2 kap, 6 § miljöbalken

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.
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VAD ÄR ETT TEMATISKT TILLÄGG?
Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha 
en aktuell och av kommunfullmäktige antagen över-
siktsplan som omfattar hela kommunen. En över-
siktsplan ska ge vägledning för beslut av använd-
ning av mark- och vattenområden samt hur den 
byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen ska innehålla en redovisning av de 
allmänna intressena och de miljö- och riskfaktorer 
som bör beaktas. En översiktsplan är vägledande, till 
skillnad från en detaljplan som är juridiskt bindande. 
Den kommuntäckande översiktsplanen, från 1991, 
har inte behandlat vindkraftsfrågan då förutsätt-
ningarna var annorlunda vid tiden för översiktspla-
nearbetet. 

Ett tematiskt tillägg innebär att vindkraften förs in 
som en ny planeringsfråga/tema och behandlas över 
hela kommunens yta. På så sätt kan översiktsplanen 
hållas aktuell i väntan på en omarbetning. Det te-
matiska tillägget, är precis som översiktsplanen, ett 
vägledande dokument.

> Tematiskt tillägg i förhållande till andra planer.
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I detta kapitel redovisas den metod som använts för att få fram lämpliga områden för vindkraft. 

Alla ställningstaganden i del 1, Förutsättningar, har sammanställts och analyseras med hjälp av GIS (geogra-
fiska informationssystem). Den geografiska analysen har genomförts i flera steg utifrån kända och tillgäng-
liga data.

1. Utgångspunkten har varit Energimyndighetens vindkartering. Gränsen för intressanta områden är vid en 
årsmedelvind på minst 6,5 m/s vid 100 meters höjd.

2. Följande områden har sedan undantagits från vindkraft, s k olämpliga områden:

NATUR OCH KULTURVÄRDEN
•	 Riksintresse naturvård

•	 Natura 2000

•	 Naturreservat

•	 Naturvårdsavtal

•	 Biotopskyddsområden

•	 Nyckelbiotoper

•	 Värdefulla våtmarker (klass 1)

•	 Värdefulla skogar

•	 Strandskyddsområden 

•	 Naturmiljöer i kustbandet och skogliga värdetrakter där inga etableringar bör ske

METOD OCH URVAL

> Områden där det blåser minst 6,5 m/s vid 100 meters höjd (steg 1).
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INFRASTRUKTUR OCH  
FÖRSVARSINTRESSEN
•	 Skellefteå Airports CTR-område (kontrollzon)

•	 Allmänna vägar med skyddsavstånd 200 meter 

•	 Järnväg med skyddsavstånd 200 meter

•	 Beslutad korridor Norrbotniabanan

•	 Högspänningsledning med skyddsavstånd 200 
meter

•	 Riksintresse farled

•	 Riksintresse totalförsvaret

ÖVRIGA INTRESSEN
•	 Riksintresse friluftsliv

•	 Riksintresse rennäring

•	 Riksintresse yrkesfiske

•	 Riksintresse värdefulla ämnen och mineraler

•	 Havsområden med större djup än 30 meter

•	 Bostäder med skyddsavstånd 1000 meter (folk-
bokföringsregistret och fritidsfastigheter)

•	 1000 meter hänsynsavstånd vid Åbyälven, Byske-
älven, Kågeälven

> Olämpliga områden i grått. Områden förenliga med vindkraft, dvs. där det blåser mer än 6,5 m/s vid 100 meters höjd 
är markerade i grönt (steg 2). 

•	 Skyddsvärda områden enligt kust- och skärgårdsinventering

•	 Övriga skyddsvärda naturområden

•	 Riksintresse kulturmiljövård

•	 Områden utpekade i Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram

•	 4 km hänsynsavstånd vid Kågnäset, Romelsön, Pite-Rönnskär, Kinnbäcksfjärden och Gåsören samt fri 
utblick från Bjuröklubb
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3. Ytterligare områden har klassats som olämpliga efter inkomna synpunkter i samråd och granskning.

> Analysresultat efter steg 1, 2 och 3 

4. För att begränsa omfattningen av lämpliga områden har sedan områden som är mindre än 3 km2 undan-
tagits.
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Den geografiska analysen har efter bearbetning och generalisering resulterat i 23 föreslagna om-
råden för vindkraft. I detta kapitel redovisas planförslaget och dess områden översiktligt.

Lämpliga områden är de områden där vindkraft i första hand bör etableras. Konflikterna med andra kända 
intressen inom dessa områden är få. 23 områden är utpekade som lämpliga för vindkraft. Dessa täcker 3,8% 
av kommunens yta och består av 275 km2. På varje kvadratkilometer ryms ungefär 3 verk vilket innebär att 
det skulle kunna rymmas cirka 820 verk inom de utpekade områdena. Vid en maximal utbyggnad motsvarar 
det en elproduktion av 4,1 TWh.

PLANFÖRSLAG

1. Lövliden

2. Stormyrberget

3. Åkerboträsket

4. Storträsk  

5. Finnträsket  

6. Tåmträsket 

7. Källbomark

8. Nord-Klöverberget

9. Smygheden

10. Österjörn

11. Kusmyrliden

12. Fjällboheden

13. Kågedalen

14. Boliden

15. Varuträsket

16. Finnfors

17. Ljusvattnet

18. Vimmerbyliden

19. N. Degerliden

20. Högliden

21. Lidsjön

22. Andersvattnet

23. Storberget
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I detta kapitel redovisas varje lämpligt område samt utredningsområde med karta och text. Här 
finns information om vindförhållanden, områdenas utbyggnadspotential och särskilda intressen 
som kan påverkas i och med en vindkraftsetablering. 

Att ett område är utpekat som ett lämpligt område för vindkraft innebär inte att kommunen tagit sådan 
ställning i frågan att det ska tolkas som att kommunen gett sitt medgivande på sätt som avses i miljöbalken. 
Det krävs fördjupade studier för respektive område innan sådan ställning kan tas från kommunens sida. 

I en kommuntäckande vindkraftsplan blir områdesindelningen översiktlig. Områdesavgränsningarna får inte 
ses som absoluta gränser. I samband med prövning av vindkraftsetableringar tas mer detaljerad kunskap 
fram. Det kan innebära nya ställningstaganden i förhållande till den kunskap som presenterats i denna plan.

OBS! En teckenförklaring finns även som utvikbar flik på sista sidan.

TECKENFÖRKLARING

OMRÅDESBESKRIVNINGAR
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1. LÖVLIDEN
Årsmedelvind:   6,5–7,8 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 33,3 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 100 vindkraftverk (årlig produktion 500 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 Natura 2000-områden (biflöden till Byskeälven)

•	 Vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Malbäcken)

•	 6 nyckelbiotoper

•	 Stora våtmarkskomplex klass 2-3 med tillhörande sumpskogar

•	 Sjöar och vattendrag som kalkas med helikopter

•	 Semisjaur-Njarg sameby motsätter sig vindkraft i området

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Stora våtmarkskomplex, sumpskogar, ett antal nyckelbiotoper, Brännlidens naturreservat

•	 Närhet till Byskeälven: Natura 2000, riksintresse kulturmiljövård, naturvård, rennäring och friluftsliv,  
kanotled (Åselet-Småforsarna)

•	 Sjöar och vattendrag som kalkas med helikopter, grundvattenförekomst.

•	 Angränsar Piteå kommun – samråd med Piteå kommun krävs
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2. STORMYRBERGET
Årsmedelvind:   6,5–7,2 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 8,9 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 27 vindkraftverk (årlig produktion cirka 135 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 Natura 2000 (ett antal biflöden till Tvärån/Åbyälven)

•	 6 nyckelbiotoper

•	 Myr-och skogsmosaik med högt naturvärde (4 sumpskogar, våtmarkskomplex klass 2-4)

•	 Fornlämningar: härdar och boplatsgropar

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Riksintresse rennäring (flyttled) angränsar området

•	 Våtmarker, sumpskogar och vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Tvärån)

•	 Närhet till Åbyälven och vandringsleden Åbyälvsleden 

•	 Kulturmiljö Gagsmark ligger ca 2 km från området

•	 Närhet till Piteå kommun – samråd med Piteå kommun krävs
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3. ÅKERBOTRÄSKET
Årsmedelvind:   6,5–7,3 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 4,9 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 15 vindkraftverk (årlig produktion cirka 75 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Finnträsket – eventuell visuell påverkan

•	 Fornlämning: gränsmärke

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Riksintresse rennäring (flyttled) angränsar området

•	 Riksintresse vindbruk

•	 Kulturmiljö Gagsmark ligger ca 3 km från området

•	 Angränsar Piteå kommun – samråd med Piteå kommun krävs



14 OMRÅDESBESKRIVNINGAR

4. STORTRÄSK
Årsmedelvind:   6,5–7,8 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 7 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 21 vindkraftverk (årlig produktion cirka 105 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Våtmark klass 3

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 5 nyckelbiotoper, 1 naturvårdsavtal, våtmarker klass 1-3, sumpskogar, vattenförekomst med beslut enligt 

miljökvalitetsnorm (Storträskån)

•	 Kulturmiljöerna Ullbergsträsk och Stensträsk ligger cirka 3 km från området

•	 Skoterled angränsar området
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5. FINNTRÄSKET
Årsmedelvind:   6,5–7,5 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 19,2 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 57 vindkraftverk (årlig produktion cirka 285 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 2 nyckelbiotoper

•	 Ett antal hela eller delar av sumpskogsområden

•	 Hela eller delar av våtmarker klass 4

•	 Värdefullt vattendrag Rislandsbäcken

•	 Fornlämningar: boplatsgropar, boplatsområde, bytomt/gårdstomt

•	 Flertal skoterleder

•	 Semisjaur-Njarg sameby motsätter sig vindkraft i området

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Angränsar Byskeälven: Natura 2000, riksintresse kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv

•	 Nyckelbiotoper, naturvårdsavtal, sumpskogar, våtmarker, vattenförekomster med beslut enligt miljökvali-
tetsnormer (Tåmeälven, Björntjärnbäcken)

•	 Angränsande grundvattenförekomst, vattenskyddsområde Innanbäck

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde, flyttled)

•	 Flertal fornlämningar
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6. TÅMTRÄSKET
Årsmedelvind:   6,5–7,1 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 9 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 27 vindkraftverk (årlig produktion cirka 135 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Delar av våtmarker klass 2-3

•	 Skoterled korsar området

•	 Semisjaur-Njarg sameby motsätter sig vindkraft i området

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Angränsande nyckelbiotop, Natura 2000 (biflöden till Åbyälv), vattenförekomster med beslut enligt mil-

jökvalitetsnormer (Tåmeälv, Åbyälv)

•	 Kulturmiljö Källbomark ligger ca 2,5 km från området

•	 Riksintresse rennäring (flyttled, kärnområde)

•	 Riksintresse försvarsmakten (Tåme skjutfält)

•	 Grundvattenförekomst
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7. KÄLLBOMARK
Årsmedelvind:   6,5–7,3 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 10,9 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 33 vindkraftverk (årlig produktion cirka 165 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 Fornlämning: boplatsgrop

•	 2 våtmarker klass 2

•	 Skoterled korsar området

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Naturreservat (Degerforsheden), riksintresse natur, 2 mindre sumpskogsområden, vattenförekomst med 

beslut enligt miljökvalitetsnorm (Harrbäcken)

•	 Kulturmiljöerna Källbomark, Gagsmark och Åbyn ligger i närheten av området

•	 Riksintresse rennäring (flyttled)

•	 Riksintresse kommunikation (beslutad korridor Norrbotniabanan)

•	 Närhet till Piteå kommun – samråd med Piteå kommun krävs
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8. NORD-KLÖVERBERGET
Årsmedelvind:   6,5–7,7 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 10,3 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 31 vindkraftverk (årlig produktion cirka 155 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 5 nyckelbiotoper

•	 2 sumpskogar

•	 Våtmark klass 3

•	 Beviljat undersökningstillstånd (zink)

•	 Svaipa sameby har ingen invändning mot vindkraft i området

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Angränsande riksintresse natur (Byskeälven), nyckelbiotoper, våtmarker klass 2-3, sumpskogar, vattenfö-

rekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Tvärån), värdefullt vattendrag (Klöverbäcken)

•	 Ca 5 km till Byskeälven: Natura 2000, riksintresse kulturmiljövård, naturvård, rennäring och friluftsliv

•	 Riksintresse rennäring (svår passage, kärnområde)

•	 Kraftnätsledning (stamnät) angränsar området

•	 Riksintresse vindbruk strax norr om
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9. SMYGHEDEN
Årsmedelvind:   6,5–7,3 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 5 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 15 vindkraftverk (årlig produktion cirka 75 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Skoterled

•	 Sumpskogar

•	 Svaipa sameby motsätter sig vindkraft i området

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Våtmarker klass 2-3, sumpskogar, vattenförekomster med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Lillån, Pjäsör-

bäcken)

•	 Angränsande riksintresse rennäring (kärnområde)

•	 Ca 4,5 km till kulturmiljön Långnästräsk (bebyggelsemiljö)

•	 Skoterleder
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10. ÖSTERJÖRN
Årsmedelvind:   6,5–6,9 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 3,3 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 10 vindkraftverk (årlig produktion cirka 50 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Våtmark klass 3

•	 Värdefullt vattendrag (Hebbersbäcken)

•	 Beviljat undersökningstillstånd (guld)

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Angränsande stor våtmark klass 1, nyckelbiotoper, sumpskogar med artfynd Guckosko (artskyddsdispens 

kan behövas)

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde)

•	 Närhet till Österjörns camping och kursgård

•	 Kulturmiljö Selsliden ligger ca 1 km från området, kulturmiljö Österjörn ligger ca 1,5 km från området

•	 Skoterled



21OMRÅDESBESKRIVNINGAR

11. KUSMYRLIDEN
Årsmedelvind:   6,5–6,9 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 3,5 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 10 vindkraftverk (årlig produktion cirka 50 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Delar av 2 sumpskogar

•	 Del av våtmark klass 4

•	 Skoterled

•	 Område där utvinning av torv är beviljat

•	 Svaipa sameby motsätter sig vindkraft i området 

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Våtmarker klass 1, sumpskogar, vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Kusån)

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde)

•	 Grundvattenförekomst
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12. FJÄLLBOHEDEN
Årsmedelvind:   6,5–7,5 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 10,8 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 32 vindkraftverk (årlig produktion cirka 162 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 Delar av sumpskogar

•	 Delar av våtmarker klass 4

•	 Värdefullt vattendrag (Svartbäcken)

•	 Beviljat undersökningstillstånd (torv)

•	 Bygglov beviljat för 10 vindkraftverk

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Våtmarker, sumpskogar, äldre barrskog, vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Björksel-

bäcken)

•	 Kulturmiljö Fjällboda ligger ca 200 meter från området

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde)

•	 Kraftnätsledning angränsar området
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13. KÅGEDALEN
Årsmedelvind:   6,5–7,8 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 28,8 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 86 vindkraftverk (årlig produktion cirka 430 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Flertal sumpskogar

•	 Våtmark klass 1 mitt i området

•	 Värdefulla vattendrag (Ängesbäcken, Röjmyrbäcken)

•	 Flertal skoterleder

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Våtmarker klass 3, vattenförekomster med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Kågeälv, Djupbäcken, Klint-

forsån), biotopskydd

•	 Beviljat undersökningstillstånd (zink)

•	 Ca 500 m till kulturmiljö Kågedalen (odlingslandskap), ca 1 km till kulturmiljö Liden (odlingslandskap), ca 
1,4 km till byggnadsminnet Rijfska gården

•	 Fornlämningar (torplämning i nordväst och sydost)

•	 Ca 1,8 km till vandringsleden Mineralleden

•	 Närhet till besöksmålet Varuträsket
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14. BOLIDEN
Årsmedelvind:   6,5–7,4 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 8,3 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 25 vindkraftverk (årlig produktion cirka 125 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 1 naturvårdsavtal

•	 Våtmark klass 3

•	 5 hela eller delar av sumpskogsområden

•	 Skoterled genom området

•	 Beviljade undersökningstillstånd (guld, zink)

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Riksintresse naturvård, Nyckelbiotop, våtmark klass 1-3, sumpskogar, vattenförekomst med beslut enligt 

miljökvalitetsnorm (Bjurån)

•	 Ca 1 km till kulturmiljö Boliden (bebyggelsemiljö, industrimiljö), ca 3 km till Fornlämningsmiljön på Finn-
forsberget (hällmålningar), ca 4,2 km till kulturmiljö Liden (odlingslandskap)

•	 Riksintresse rennäring (flyttled)

•	 Flertal kraftnätsledningar (bl.a. stamnät) angränsar området
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15. VARUTRÄSKET
Årsmedelvind:   6,5–7 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 3,5 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 11 vindkraftverk (årlig produktion cirka 55 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 1 mindre sumpskog

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Ca 500 m till vandringsleden Mineralleden

•	 Närhet till besöksmålet Varuträsket

•	 Skoterled

•	 Beviljat undersökningstillstånd (guld)
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16. FINNFORS
Årsmedelvind:   6,5–7,1 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 8,9 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 27 vindkraftverk (årlig produktion cirka 135 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 6 sumpskogsområden

•	 Delar av våtmarker klass 3

•	 Vattenförekomster med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Bjurbäcken, Finnforsån, Kroktjärnbäcken) 

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Riksintresse naturvård (Finnforsån), nyckelbiotoper, sumpskogar, våtmarker klass 3-4, vattenförekomster 

med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Bjurbäcken, Finnforsån, Kroktjärnbäcken)

•	 Ca 1,7 km till Kulturmiljö Rismyrliden (odlingslandskap), byggnadsminne enligt Kulturminneslagen och 
besöksmål

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde)

•	 Flertal kraftnätsledningar
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17. LJUSVATTNET
Årsmedelvind:   6,5–7,6 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 46,3 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 139 vindkraftverk (årlig produktion cirka 695 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 Riksintresse rennäring (flyttled)

•	 3 nyckelbiotoper

•	 Skog med högt naturvärde

•	 Ett större antal hela eller delar av sumpskogar

•	 6 hela eller delar av våtmarker klass 3-4 

•	 Vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitets-
norm (Kvarnbäcken, Tvärån)

•	 Värdefulla vattendrag (Orrmyrbäcken, Godbäck-
tjärnbäcken)

•	 Kraftledning (bl.a. stamnät) genom området

•	 Delar av området är i konflikt med riksintresse för 
totalförsvarets militära del.

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Nyckelbiotoper, sumpskogar, våtmarker klass 

3-4, vattenförekomster med beslut enlig miljö-
kvalitetsnorm (Tvärån, Lillån), värdefulla vatten-
drag (Brattlidbäcken, Sittubäcken, Morbäcken), 
grundvattenförekomst

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde, flyttled)

•	 Ca 3,5 km till kulturmiljö Brönstjärn (odlingsland-
skap), ca 4 km till kulturmiljö Nedre Åbyn (od-
lingslandskap) 

•	 Skoterled
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18. VIMMERBYLIDEN
Årsmedelvind:   6,5–6,9 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 3 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 9 vindkraftverk (årlig produktion cirka 45 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 1 sumpskog

•	 1 våtmark klass 3

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Riksintresse naturvård (Krokvattnet), naturreservat (Jättugnsmyran), stort våtmarkskomplex klass 3 (De-

germyran)

•	 Ca 2 km till kulturmiljö Villvattnet (odlingslandskap)

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde, rastbete, flyttled)

•	 Kraftnätsledning
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19. N. DEGERLIDEN
Årsmedelvind:   6,5–7 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 11,9 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 36 vindkraftverk (årlig produktion cirka 180 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Stora våtmarkskomplex klass 4 

•	 5 sumpskogsområden

•	 Vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Långbäcken)

•	 Delar av området är i konflikt med riksintresse för totalförsvarets militära del.

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Nyckelbiotoper, våtmarker klass 2-4, vattenförekomster med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Rensjöbäck-

en, Sikån, Holmbäcken), grundvattenförekomst

•	 Riksintresse rennäring (kärnområde)

•	 Ca 2,7 km till kulturmiljö Villvattnet (odlingslandskap)

•	 Kraftnätsledning (stamnät) angränsar området

•	 Sjöar som kalkas med helikopter
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20. HÖGLIDEN
Årsmedelvind:   6,5–7 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 7,8 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 23 vindkraftverk (årlig produktion cirka 115 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Våtmarker klass 3

•	 2 sumpskogar

•	 Vattendrag som kalkas med helikopter

•	 Delar av området är i konflikt med riksintresse för totalförsvarets militära del.

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Nyckelbiotoper, våtmarker klass 1-3, sumpskogar, vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm 

(Tallån)

•	 Flertal sjöar och vattendrag som kalkas med helikopter

•	 Kraftnätsledning (stamnät) angränsar området
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21. LIDSJÖN
Årsmedelvind:   6,5–7,4 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 18,4 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 56 vindkraftverk (årlig produktion cirka 280GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 2 nyckelbiotoper

•	 1 biotopskyddsområde

•	 Stora våtmarkskomplex klass 3

•	 Sumpskogsområden 

•	 Vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm (Bjurbäcken) 

•	 Värdefullt vattendrag (Lidmyrbäcken)

•	 Sjöar och vattendrag som kalkas med helikopter

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Nyckelbiotoper, våtmarker klass 2-3, sumpskogar, vattenförekomst med beslut enligt miljökvalitetsnorm 

(Holktjärnbäcken), flertal sjöar och vattendrag som kalkas med helikopter

•	 Ca 1,5 km till riksintresse kulturmiljövård Bygdeträsket, ca 900 m till kulturmiljö Lidsjön (bebyggelsemiljö)

•	 Kraftnätsledning (stamnät)



32 OMRÅDESBESKRIVNINGAR

22. ANDERSVATTNET
Årsmedelvind:   6,5–7,1 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 4,1 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 13 vindkraftverk (årlig produktion cirka 65 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Sumpskogsområde

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Nyckelbiotoper, skogar med höga naturvärden, sumpskogar och våtmark klass 2

•	 Ca 3,2 km till riksintresse kulturmiljövård Bygdeträsket, ca 700 m till kulturmiljö Andersvattnet (bebyg-
gelsemiljö)

•	 Riksintresse rennäring (flyttled)

•	 Närhet till Robertsfors kommun – samråd med Robertsfors kommun krävs



33OMRÅDESBESKRIVNINGAR

23. STORBERGET
Årsmedelvind:   6,5–7,2 m/s på 100 m höjd

Vindyta:   Cirka 7,9 km2

Utbyggnadspotential:  Cirka 24 vindkraftverk (årlig produktion cirka 120 GWh)

FÖRUTSÄTTNINGAR INOM OMRÅDET: 
•	 Riksintresse vindbruk

•	 Våtmark klass 2

•	 3 sumpskogsområden

•	 Risk för skada på riksintresset för totalförsvarets militära del.

FÖRUTSÄTTNINGAR I NÄROMRÅDET: 
•	 Nyckelbiotoper, skogar med höga naturvärden, sumpskogar, våtmark klass 2, vattenförekomst med beslut 

enligt miljökvalitetsnorm (Kålabodaån)

•	 Riksintresse rennäring (flyttled)

•	 Ca 7,5 km till riksintresse kulturmiljövård (Bygdeträsket), ca 4 km till kulturmiljö Andersvattnet (bebyg-
gelsemiljö)

•	 Kraftnätsledningar

•	 Skoterled

•	 Angränsar Robertsfors kommun – samråd med Robertsfors kommun krävs






