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§ 14 
 

Anmälan/Ansökan enligt Miljöbalken - 54 Vindkraftverk i anslutning 
till Piteå och Skellefteå kommun, Råliden 
Diarienr 2016-001099 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott överlämnar till Miljö- och tillsynsnämnden 
nedanstående förslag till yttrande till Miljöprövningsdelegationen: 
  
Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun anser att tillstånd enligt miljöbalken kan lämnas 
under förutsättning att nedanstående villkor, förutom bolagets egna förslag (bilaga 1), 
tillkommer: 
  
Bolaget ska villkoras att: 
  
- Om hindersbelysning: Bolagets förslag till villkor 7 utgår. Bolaget skriver: 7.  –
”Hinderbelysning ska, så långt det är teoretiskt möjligt och ekonomiskt rimligt, inom ramen 
för vid tidpunkten gällande bestämmelser från Transportstyrelsen, utformas så att påverkan 
för närboende begränsas. Bolaget ska samråda med tillsynsmyndigheten i denna fråga”. 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår istället ett villkor där frågan om samråd med 
tillsynsmyndigheten utgår och bolaget ges möjlighet att vidta åtgärden med bästa möjliga 
teknik. 
  
- Om kungsörnar: Vindkraftverk får inte anläggas närmare än fyra kilometer från, vid 
tidpunkten för grundläggningen, befintliga aktiva och alternativa boplatser för kungsörn. 
  
- Om tjäder: Vindkraftverk får inte anläggas närmare än 1 km från, vid tidpunkten för 
grundläggningen, kända spelplatser för tjäder. 
  
- Villkoret 3 a-g kompletteras med ytterligare en punkt med följande ordalydelse: 
  
h) Mindre hänsynsobjekt med natur- eller kulturvärde som inte redovisas på karta i bilaga 2 
till MKB ska beaktas och tas hänsyn till i genomförandefasen i samråd med 
tillsynsmyndigheten”. 
  
Samt att ett utredningsvillkor kommer till: Villkor U1, utredningsvillkor. 
  
Bolaget ska under en prövotid i samråd med tillsynsmyndigheten utföra en 
ekosystemtjänstanalys som visar hur ekosystemtjänster påverkas av vindkraftsparken inom 
projektområdet. 
  
Vidare anser miljö- och tillsynsnämnden att verkställighetsförordnande inte ska lämnas. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 5 (18) 
Sammanträdesdatum  
2017-02-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

Ärendebeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har gett miljö- och 
tillsynsnämnden möjlighet att yttra sig över bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
att etablera vindkraft. 
  
Wpd Onshore Råliden AB, som ingår i Wpd-koncernen och ägs av Wpd Europe GMBH, har 
lämnat in en ansökan enligt 9 kap miljöbalken gällande uppförande och drift m.m. av en 
gruppstation för vindkraft i Skellefteå och Piteå kommuner. 
  
Vindkraftverken kommer att vara maximalt 250 m höga och antalet verk kommer som högst 
att uppgå till 54 stycken. Anläggningen projekteras inom ett fastställt område utan angivande 
av koordinater för enskilda vindkraftverk, men med vissa fastställda ytor som exkluderas vid 
detaljplanering av slutliga placeringar. Området är indelat i två delar, det yttre kallas 
projektområde och det inre är vindkraftsområdet. Fundamenten ska rymmas inom det inre 
området och hela verken inklusive rotor ska rymmas inom det yttre området. I den 
exempellayout som redovisats av bolaget ligger 32 verk i Skellefteå kommun och 22 verk i 
Piteå, men eftersom ansökan är enligt boxmodellen kan slutliga placeringar ändra det 
förhållandet. 
  
Bolaget yrkar på att miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas, att igångsättningstiden 
blir 7 år från det att tillståndet vunnit laga kraft och att tillståndet ska gälla 35 år från 
tidpunkten då det tagits i anspråk. Vidare yrkar bolaget på att få fastställt de villkor som de 
föreslagit, se bilaga 1, samt att få ta tillståndet i anspråk även om det inte vunnit laga kraft. 
Bolagets särskilda åtaganden redovisas i bilaga 2. 
  
Tillståndspliktig vattenverksamhet bedöms inte bli aktuellt. Behov av eventuell 
strandskyddsdispens förutsätter bolaget ingår i prövningen, därför söks ingen separat dispens. 
Anslutning mot överliggande elnät hanteras av separat bolag genom ansökan om 
linjekoncession och behandlas därför inte i denna ansökan. Eventuell mobil betongstation, 
uppställning av krossverk, sprängning osv kommer att anmälas i vanlig ordning. 
  
Lokalisering 
Projektområdet är lokaliserat till Råliden och omkringliggande bergstoppar i Piteå och 
Skellefteå kommuner. Under 2014 reviderade Piteå kommun sin vindbruksplan och Skellefteå 
kommun fastställde sin första vindbruksplan. I båda kommunernas planer anges att de 
områden som Råliden berör är lämpliga för vindkraft. 
  
Synpunkter på ansökan 
De synpunkter som lämnas nedan baseras främst på en granskning av ansökan utifrån 
förhållanden som rör områden i Piteå kommun. 
  
Verkställighetsförordnande 
Bolaget begär i sina yrkanden att miljöprövningsdelegationen ska besluta att tillståndet får tas 
i anspråk utan att det vunnit laga kraft. Motivet som anges är att man då på ett så tidigt 
stadium som möjligt kan påbörja elproduktionen. 
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Ett verkställighetsförordnande innebär att ett tillstånd får tas i anspråk även om det inte vunnit 
laga kraft. Om ett tillstånd överklagas kan bolaget ändå ta tillståndet i bruk och påbörja 
genomförandet. Detta betyder att åtgärder som byggnationer av vägar, iordningställande av 
hårdgjorda kranplaner, vindkraftsplaner, dikning mm kan påbörjas direkt, även om tillståndet 
överklagas. Risken är att skogsmark för skogsproduktion tas i anspråk för detta ändamål eller 
att områden med natur- och friluftsvärden påverkas eller splittras upp av nya vägar eller 
hårdgjorda ytor. 
 
Om överklagan leder till att tillståndet hävs, eller på annat sätt ändras, kan 
verkställighetsförordnandet anses ha bidragit till en onödig omställning av markanvändningen 
på berörda platser med minskad andel skogsmark, försämrade förutsättningar för 
friluftsliv/jakt mm som följd. Sammantaget anser miljö- och tillsynsnämnden att detta medför 
att verkställighetsförordnande inte ska lämnas. 
  
Naturvärden 
Bolaget har låtit utföra en naturvärdesinventering för att kartlägga projektområdet och kunna 
anpassa exploateringsytorna med hänsyn till de värden som påträffats. Områden med högre 
naturvärden enligt bilaga 2 i MKB undantas från exploatering. Identifierade områden omfattar 
även områden med naturvärden som markägarna/skogsbolagen tidigare avsatt för naturvård i 
skogsbruket. Bolagets bedömning är att de skyddsåtgärder, skyddsavstånd och 
hänsynsområden, som redovisas i ansökan gör att påverkan på naturvärden, mark, vegetation 
och hydrologi blir liten och att verksamheten kan tillåtas. 
  
Av ansökan framgår att även små områden med höga naturvärden förekommer men att dessa 
inte har undantagits från exploatering (redovisas ej på karta, bilaga 2 MKB). Små lokaler med 
naturvärden kan dock ha stor betydelse för vissa arters spridningsvägar. Sannolikt har dessa 
områden tidigare lämnats oexploaterade av skogsbruket just med anledning av deras 
naturvärden. Bolaget har möjligheten att undanta dessa små områden från anläggning och 
stärka spridningsvägarna, den gröna strukturen, mellan befintliga naturvärden. Bolaget kan 
här visa en god vilja att kompensera för det ianspråktagande vindkraftsparken utgör i stort. 
  
Med detta som utgångspunkt anser miljö- och tillsynsnämnden att det finns skäl att 
komplettera det föreslagna villkoret 3 a-g med ytterligare en punkt med följande ordalydelse: 
  
h) Mindre hänsynsobjekt med natur- eller kulturvärde som inte redovisas på karta i bilaga 2 
till MKB ska beaktas och tas hänsyn till i genomförandefasen i samråd med 
tillsynsmyndigheten”.  
  
I övrigt gör tillsynsmyndigheten bedömningen att de förslag på skyddsavstånd och 
anläggningsfria områden som bolaget för fram är acceptabla utifrån tidigare praxis i liknande 
ärenden. I den del av projektområdet som ligger i Piteå kommun är förekomsten av områden 
med konstaterade naturvärden också begränsad. 
  
 
Ekosystemtjänster 
Sveriges regering har fastställt 10 etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett 
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av dem lyder ”Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.” 
  
Ekosystemtjänstanalys saknas i tillståndsansökan för Råliden och miljö- och tillsynsnämnden 
anser att det bör kunna utföras som ett utredningsvillkor i tillståndet. 
  
Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen på olika sätt ger oss och som bidrar till vår 
välfärd. Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra underkategorier: producerande, reglerande, 
kulturella och understödjande ekosystemtjänster. Med producerande menas förnybara resurser 
och råvaror som exempelvis trämaterial och livsmedel, medan reglerande ekosystemtjänster 
avser till exempel pollinering, luft- och vattenrening. Kulturella ekosystemtjänster är sådant 
som ger upplevelsevärden och bidrar till god hälsa, exempelvis möjligheter till ett rikt 
friluftsliv. De understödjande tjänsterna, som biologisk mångfald och jordformationer, är vad 
de andra kategorierna är beroende av för att genera sina tjänster. 
 
Ett projekt, till exempel en vindkraftpark, kan påverka områdets ekosystemtjänster. Oförsiktig 
exploatering kan minska ett områdes möjligheter att generera ekosystemtjänster. Syftet med 
ekosystemtjänstanalysen är att synliggöra de värden som ekosystemen i det aktuella området 
genererar till samhället, vilka värden som påverkas av projektet och vilka hänsyn/åtgärder 
som kan vidtas för att vidmakthålla eller begränsa skadorna på ekosystemtjänster i det 
aktuella området. 
  
Friluftsliv och turism 
Miljö- och tillsynsnämnden gör bedömningen att tillgängligheten till området eller möjlighet 
till vandring kan komma att påverkas av anläggningen under byggtiden men att det i 
driftskedet, fysiskt sett, kommer att vara möjligt att vistas inom projektområdet. De negativa 
konsekvenserna, som främst har att göra med de nya vägarna, uppställningsytorna, verkens 
ljud, skuggor, rörelse och ljus kommer dock att förändra naturupplevelsen i samband med 
aktiviteter som friluftsliv, jakt, skoterkörning och bärplockning. Områdets attraktivitet för 
friluftsbaserade aktiviteter kommer med stor sannolikhet att minska efter 
vindkraftsetableringen. 
 
I Storlångträsk finns Norrskensgården som erbjuder både hotell, camping och 
konferensmöjligheter. Storlångträsk fungerar också som en knutpunkt eller nav för 
skotertrafiken då Nasaleden och flera andra skoterleder från olika håll sammanstrålar där. En 
campinganläggning finns även i Fällfors. Dessa verksamheter bygger mycket av sin profil på 
övernattning och möten nära till natur och upplevelser. Bolagets synlighetsanalys visar på att 
de planerade vindkraftsverken på Råliden kommer att synas från Norrskensgårdens camping 
och rekreationsytor vid sjön. Huruvida dessa verksamheter, eller annan turistnäring i området, 
kan komma att påverkas av vindkraftsetableringen är svårt att bedöma eller mäta. 
  
  
Kungsörn 
Bolaget anger i sin MKB och tillhörande bilaga om kungsörnsinventering att kungsörnar inte 
finns i eller i närheten av projektområdet och att skyddsavstånd till kungsörnsboplatser därför 
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inte är nödvändiga. Miljö- och tillsynsnämnden anser ändå att det är berättigat med ett 
skyddsavstånd för kungsörnsbon. 
 
 I bolagets inventeringar som utförts under 2012 och 2015 har inga kungsörnsboplatser 
observerats i direkt närhet till projektområdet. Flertalet observationer av flygande kungsörnar 
har däremot gjorts i och i direkt anslutning till projektområdets östra del under bolagets 
spelflygsinventeringar vårvintern 2015. Miljö och tillsynsnämnden anser att det inte kan 
uteslutas att kungsörnar kan etablera sig i eller i direkt närhet till projektområdet. Lämpliga 
miljöer för boplatser finns på Iltoberget i vindkraftsområdet.  Mot bakgrund av detta vill 
Miljö- och tillsynsnämnden ha ett skyddsavstånd till kungsörnsbon, både revirens aktiva och 
alternativa bon, på 4 km. Skyddsavståndet skall gälla fram till att verkets fundament 
grundläggs. 
 
Avståndet 4 km baseras på kunskaper från pågående studier av GPS-sändarförsedda 
kungsörnar i Västerbotten och Norrbotten. Studierna visar att kungsörnar i Norr- och 
Västerbotten har en genomsnittlig hemområdesstorlek under häckningen på ca 245 km2 
(Vindval rapport 6589, 2013 ”Betydelsen av kungsörnars hemområden, biotopval och 
rörelser för vindkraftsetablering” , Journal of Raptor Research, 2014 ”Home-Range size and 
Examples of Post-Nesting Movements for Adult Golden Eagles (Aquila Chrysaetos) in Boreal 
Sweden” ). Om hemområdet antas vara cirkelrunt blir radien på ett sådant hemområde 
närmare 9 km. Skyddsavståndet 4 km skyddar då 20 procent av hemområdets totala yta och 
det anser vi vara ett minimikrav sett ur försiktighetsmåttsperspektiv. 
 
Tidigare angivna skyddsavstånd på 2 respektive 3 km i tillstånd och rekommendationer anser 
Miljö- och tillsynsnämnden baseras på äldre uppgifter om kungsörnars behov av storlek på 
hemområden som inte grundar sig på Norrbottniska förhållanden. 
  
Tjäder 
Inom Piteå kommuns del av vindkraftsparken finns för närvarande ingen känd tjäderspelplats 
men eftersom bolaget endast översiktligt har inventerat tjäder inom projektområdet så kan en 
förekomst inte uteslutas. I Skellefteå kommun finns en spelplats för tjäder inom 
projektområdet, på Lövliden, vilken Skellefteå kommuns Bygg- och miljönämnd anser skall 
ha ett skyddsavstånd på 1 km. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden anser att det är rimligt med ett likvärdigt skyddsavstånd för 
tjäderspelplatser i hela vindkraftsparken. Miljö- och tillsynsnämnden tycker i likhet med 
Skellefteå kommuns Bygg- och miljönämnd att ett skyddsavstånd på 1 km skall gälla till 
kända spelplatser för tjäder. I andra vindkraftstillstånd i Piteå kommun finns villkor för 
tjäderspelplatser där skyddsavstånd endast ges för spelplatser med mer än fem tuppar. Det 
finns stora svårigheter med ett sådant villkor eftersom antalet spelande tuppar kan variera 
stort mellan olika år och under en längre tid. Skellefteå kommun påtalar också i sitt yttrande 
att inventeringsinsatsen i Råliden inte har varit tillräcklig för att kunna göra en sådan 
bedömning och förespråkar därför ett skydd för tjäderspelplatser utan gräns för antal tuppar, 
Miljö och tillsynsnämnden i Piteå instämmer i detta. 
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Hinderbelysning 
I länsstyrelsen Västerbottens yttrande om kompletteringar från 15 april 2016 framför de att 
det är olämpligt att överlåta till tillsynsmyndigheten att avgöra utformningen av 
hinderbelysningen, enligt bolagets förslag (villkor 7). Länsstyrelsen Västerbotten skriver i 
dagsläget villkor för hindersbelysning enligt följande: ”Hinderbelysningens ljusintensitet ska 
reduceras så mycket som gällande lagstiftning medger samt synkroniseras inom 
anläggningen”. Länsstyrelsen Västerbotten framför att de hellre ser den formuleringen på 
villkoret. 
  
Miljö- och tillsynsnämnden anser att det är bättre att frågan som rör hinderbelysning fastställs 
i ett villkor än att utformningen överlåts till tillsynsmyndigheten. Vidare anser miljö- och 
tillsynsnämnden att hindersbelysningsfrågan ska ske med bästa möjliga teknik samt att 
lagstiftningen beaktas. I dagsläget anger ofta olika vindkraftsbolag i samband med 
tillståndsansökan att Försvarsmaktens lämnade yttrande avseende begäran om undantag 
avseende hindersbelysning, försvarsmaktens beteckning FM2016-10926:1, (radarstyrd 
hindersbelysning) medför att denna möjlighet inte kan vidtas. Miljö- och tillsynsnämnden vill 
påminna om att frågan inte är rättsligt prövad. 
  
Ljud 
Enligt bolagets förslag till villkor ska ljudnivån kontrolleras genom mätning eller beräkning 
senast 1 år efter det att vindkraftparken tagits i drift och om begränsningsvärdet då visar sig 
överskridas har verksamhetsutövaren 6 månader på sig att åtgärda och verifiera detta genom 
en ny kontroll av ljudnivån. 
  
I beslutet för vindkraftparken Markbygden etapp 3 föreskrivs att den ekvivalenta ljudnivån 
vid bostäder ska kontrolleras genom mätning eller beräkning inom ett år från det att 
vindkraftverk tagits i drift eller vid den tidpunkt tillsynsmyndigheten bestämmer. 
  
Miljö- och tillsynsnämnden anser att ett år är en för lång tid för att göra en första kontroll av 
ljudnivån. I praktiken kan då bostäder utsättas för otillåtet hög ljudnivå under samma tid. 
Eftersom både åtgärd och en uppföljande mätning bedöms kunna utföras inom 6 månader om 
en mätning visat för hög ljudnivå, anser vi att det inte är orimligt att den första kontrollen ska 
göras inom 6 månader från det att hela parken driftsatts. Eftersom det troligen inte heller 
kommer att bli fråga om återkommande mätningar, utan mätningar om 
verksamheten/förhållanden förändras eller vid exempelvis klagomål, så anser vi inte att det är 
att ställa så mycket hårdare krav på bolaget att tidigarelägga den första kontrollen. Ett annat 
skäl att kontrollera ljudnivån i ett så tidigt skede som möjligt är den sammanlagda effekten 
som kan uppstå i och med närheten till Markbygdenparken. 
  
Efter synpunkter på det ursprungliga förslaget till villkor för ljud, där ansvaret skulle delas 
solidariskt mellan de båda vindkraftparkerna, har det ändrats så att Råliden tillsammans med 
Markbygden etapp 3 delområde Storgranliden, inte ska ge upphov till högre ljudnivå än 40 
dB(A) vid närmaste permanent- eller fritidsbostad. I den komplettering som bolaget lämnade 
in i slutet av augusti 2016 finns en karta som visar beräknade kumulativ ljudnivåer för 
Markbygden och Råliden. Vid två bostäder, Orrheden och Granholm beräknas ljudnivån 
kunna uppgå till 40 dB(A) och vid ytterligare en bostad vid Klubbälven, beräknas nivån 
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kunna bli 39,7 dB(A). Klubbälven ligger klart närmare Råliden än Markbygden, så där torde 
det inte vara några tveksamheter om vem som bör åtgärda en eventuell för hög ljudnivå. 
Orrheden och Granholm däremot, ligger ganska mitt emellan parkerna. Det förefaller 
fortfarande vara lite osäkert om förslaget till villkor blir bra, men eftersom Markbygden inte 
har krav på att klara ljudnivån tillsammans med Råliden så ser vi det som att ansvaret ligger 
helt på Wpd att anpassa Råliden efter tillskottet som Markbygden ger.  
  
Kumulativa effekter 
Inom en radie av 15 km runt den planerade parken finns i dagsläget inga vindkraftverk. Redan 
uppförda verk finns däremot inom en 20 km radie och utgörs av Dragaliden med 12 verk ca 
16 km i nordlig riktning, Stor-Blåliden med 8 verk strax väster om Dragaliden och 
Skogsberget med 36 verk ca 18 km i nordlig/nordostlig riktning (samtliga i Piteå kommun). 
  
Planerade vindkraftparker inom en 20 km radie är Markbygden etapp 3 som ligger 3,7 km 
norr om Råliden 
  
Rålidens höjdsträckning ingår i det böljande topografiskt storskaliga landskap som 
karaktäriserar Markbygden. Synbarheten på långa avstånd är stor, från vägar och boställen. På 
nära avstånd kan vindkraftverken skymmas av höjder och skog. 
  
På grund av den mycket stora kumulativa påverkan som Råliden tillsammans med 
Markbygden etapp 3 (Storgranliden m fl höjdsträckningar) får, om full utbyggnad kommer till 
stånd inom samtliga områden, måste frågan om hinderbelysning ägnas stor uppmärksamhet. 
Effekten av hinderbelysningen kommer med dagens regler om ljusstyrka och färg att bli 
betydande. Sammanvägd ljudpåverkan av verksplacering i olika vindkraftsparker innebär 
utöver störning för närboende försämrad attraktivitet för nyttjande av området för friluftsliv. 
  
Beslutsunderlag 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Ansökan Råliden, 1 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 1 MKB Proje 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 2 MKB Karto 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 3 MKB Tekni 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 4 MKB Synli 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 5 MKB Beskr 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 6 MKB Ljud, 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 7 MKB Skugg 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 8 MKB Natur 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 9 MKB Vägut 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 10 MKB Kult 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 11 MKB Fåge 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 12 MKB Flad 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 13 MKB Samr 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 14 MKB Samr 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 15 MKB Samr 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 16 MKB Samr 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 17 MKB Samr 
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UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 18 MKB Samr 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 19 MKB Samr 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga 20 MKB List 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga A Råliden,1 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Bilaga B MKB Rålid 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Följebrev ansökan 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Komplettering 1, 1 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Komplettering 2, 1 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Komplettering, 160 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Komplettering, 160 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ans enl MB [Komplettering, 161012. 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ans enl MB [Komplettering, 161116. 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ans enl MB [Komplettering, 161121. 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Naturskyddsför V-b 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ans enl MB [Naturskyddsför V-botte 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Prövning av Rålide 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Registreringsbevis 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [SV_ 551-1069-16 Be 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Yttrande från Läns 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Yttrande från Läns 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Yttrande kompl Rål 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Yttrande komplette 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Annonstext kungöre 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Begäran om komplet 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Begäran om kompl a 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Handlingskort 2 i 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [kompletteringsremi 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Meddelande aktförv 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Medd  aktförvar Sk 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Meddelande sändlis 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Remiss kommunstyre 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Remiss Miljönämnde 
UNDERRÄTTELSE om inkommen ansökan enl MB [Yttrande från Pite 
TjänsteskriMTNyttrandetillLSTRåliden Bilaga 2 
TjänsteskriMTNyttrandetillLSTRåliden Bilaga 1 
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§ 15 
 

Remiss från kommunstyrelsen, Vindkraftpark Råliden - Wpd 
Onshore AB 
Diarienr 2017-000004 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott överlämnar till nämnden nedanstående förslag till 
yttrande till Kommunstyrelsen: 
  
Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun anser att kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 
kan lämnas eftersom området i Piteå är utpekat som lämpligt i kommunens framtagna 
vindbruksplan. 
  
Miljö- och tillsynsnämnden vill dock till Kommunstyrelsen framföra att 
hindersbelysningsfrågan är komplex. Kommunens framtagna vindbruksplan baseras på en 
högsta höjd av 200 meter för vindkraftsverk. Planerad etablering medför verk på upp till 250 
meter. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Luleå har efterfrågat kommunstyrelsen i Piteås 
beslut gällande kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken för Wpd Onshore AB:s sökta 
etablering för vindkraftsverk på Råliden och omkringliggande bergstoppar i Piteå och 
Skellefteå kommuner. 
  
Miljö- och tillsynsnämnden har fått möjlighet att yttra sig i frågan till kommunstyrelsen. 
  
Området är utpekat som lämpligt i Piteå kommuns framtagna vindbruksplan (tematiskt tillägg 
till översiktsplanen). 
  
Miljö- och tillsynsnämnden kommer även att yttra sig gällande själva tillståndsärendet enligt 
9 kapitlet Miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Luleå. Och där 
framkommer nämndens synpunkter gällande exempelvis hindersbelysning. Bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Följebrev Råliden ABs ansökan om tillstånd att anlägga och driva 54 vindkraftverk i 
Piteå och Skellefteå kommuner 
TjänsteskriMTNyttrandetillLSTRåliden 
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§ 16 
 

Remiss - Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken – Vindkraftspark 
Blåsmark - Blåsmark Vindkraft AB 
Diarienr 2011-000661 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott överlämnar till nämnden nedanstående förslag till 
yttrande till Miljöprövningsdelegationen: 
Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun anser att ändringstillstånd enligt miljöbalken inte 
kan lämnas eftersom risken för störningar för närboende bedöms finnas. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har gett Miljö- och 
tillsynsnämnden möjlighet att yttra sig över bolagets ändringsansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken. 
  
Bolaget ansöker nu om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § 1 stycket miljöbalken för att 
vindkraftverkens totalhöjd skall kunna uppgå till 200 meter istället för 150 meter. 
  
Blåsmark Vindkraft AB, som ägs av Alpiq EcoPower Scandinavia AS, har tillstånd att 
uppföra och driva 25 vindkraftverk vid Blåsmark i Piteå kommun. Verken får enligt tillståndet 
vara maximalt 150 meter höga. Bolaget ansöker nu om ändringstillstånd enligt miljöbalken 
för att totalhöjden ska kunna uppgå till 200 meter. Bakgrunden till ändringsansökan är att 
högre totalhöjd medger högre medelvind i navhöjd och större rotordiameter vilket i sin tur ger 
en betydligt högre elproduktion. 
  
Blåsmark Vindpark ligger i Piteå kommun, ca 4 km väster om Hemmingsmark, ca 6 km 
sydväst om Blåsmark och ca 15 km sydväst om Piteå. 
  
Bolaget jämför konsekvenserna av två olika utformningsalternativ; huvudalternativet för 
ändring respektive nollalternativet. Positionerna och den preliminära vägdragningen är samma 
för båda alternativen. Huvudalternativet för ändring utgörs av 25 vindkraftverk på 
tillståndsgivna positioner, med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Nollalternativet, dvs. att 
ändringstillstånd inte medges, utgörs i detta fall av den tillståndsgivna utformningen med 25 
vindkraftverk och en totalhöjd på maximalt 150 meter. Bolagets miljökonsekvensbeskrivning 
är avgränsad till att omfatta de konsekvenser som skiljer sig mellan alternativen. 
 
Bolaget har i sitt tillstånd både villkor och frivilliga åtaganden för att minimera påverkan på 
omgivningen. 
  
Bolaget anger att de kommer även efter den ansökta ändringen innehålla dessa villkor och 
åtaganden samt bedriva verksamheten i överensstämmelse med vad som angetts i 
ursprungliga ansökningshandlingar och handlingar i ändringsansökan. 
  



 
Miljö- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum  
2017-02-16  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

I samband med ändringsansökan har Länsstyrelsen uppmärksammat att ingen fysisk 
fladdermusinventering gjorts i projektet. Forskning har visat att även om fladdermus inte 
finns i området vid en inventering kan problem uppstå efter att vindkraftverken tagits i drift. 
Detta beror på att det är först då värmealstringen från vindkraftverken tillkommer vilket 
attraherar fladdermössen. 
  
Bolaget åtar sig att, i förebyggande syfte, driva vindkraftsparken med så kallad 
fladdermusdrift (bat mode). Om uppföljningar visar att inga hotade högriskarter förekommer i 
projektområdet så avser sökanden att ansöka om undantag från detta åtagande. 
  
Lokalisering 
Under 2014 reviderade Piteå kommun sin vindbruksplan och där anges att de områden som 
berörs vara lämplig för vindkraft. 
 
Konsekvenser av ansökan om ändring av tillstånd 
Konsekvenserna för miljön och närboende människor är till stor del likartade oavsett om 
vindkraftverken är 150 eller 200 meter höga. Den påverkan som skiljer sig i större eller 
mindre grad mellan alternativen är elproduktionen, ljudutbredning, rörliga skuggor, påverkan 
på landskapsbilden och ljusstörningar från hinderbelysning. Även infrastruktur och 
transporter påverkas. 
 
Elproduktion 
Höjningen av totalhöjden med 50 meter medför att medelvinden ökar från 6,6 m/s till 7,8 m/s, 
vilket i sin tur medför att produktionen potentiellt kan öka med ca 55 % enligt framtagna 
exempelberäkningar. 
 
Ökningen av elproduktion är stor i förhållande till de marginellt ökade kostnaderna. 
Genom ändringen av totalhöjden nyttjas därmed områdets vindenergi optimalt. 
Konsekvenserna av ändringen avseende elproduktion bedöms därför av bolaget som positiva. 
  
Ljud 
Beräkningar av ljudutbredningen visar att gränsvärdet 40 dB(A) kommer att innehållas vid 
alla närliggande bostäder. Ljudkurvorna från de båda utformningsalternativen är identiska 
eftersom verken på 150 meter samt 200 meter har samma källjudnivå, 108,5 dB(A). 
Det bör dock noterasatt ljudutbredningen är beroende av vilket fabrikat som väljs, verkens 
källjud, frekvensfördelning och ett flertal andra faktorer. Sammantaget bedömer bolaget att 
konsekvenserna av ändringen avseendeljud bli obetydliga. 
  
Rörliga skuggor 
Beräkningar av rörliga skuggor visar att skuggtiden för båda alternativen kommer att uppgå 
till 0 h/år vid bostäder. Sammantaget bedömer bolaget att konsekvenserna av ändringen 
avseende rörliga skuggor bli obetydliga. 
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Landskap 
Ändringen av totalhöjden kan innebära att vindkraftverken kommer att upplevas som större 
och mer dominerande i landskapet, främst på nära avstånd, i huvudalternativet än i 
nollalternativet. 
  
Fler vindkraftverk kommer också att vara synliga över något större ytor. Samtidigt kan de 
större verken i huvudalternativet upplevas som mindre påträngande i landskapet till följd av 
den mer harmoniska rörelsen. Sammantaget bedömer bolaget att konsekvenserna av 
ändringen avseende landskapet bli små. 
  
Hinderbelysning 
Vindkraftverk måste hindermarkeras enligt Transportstyrelses föreskrifter. Hinderbelysningen 
gör att verken blir synliga även i mörker vilket är nödvändigt för flygsäkerhetens skull. Typen 
av hinderbelysning skiljer sig mellan 150 och 200 meters totalhöjd. För de verk som har en 
totalhöjd på 150 meter krävs generellt rött, blinkande, medelintensivt ljus i parkens utkanter. I 
mitten av parken räcker det med rött, fast, lågintensivt ljus. För de verk som har en totalhöjd 
på 200 meter krävs generellt vitt, blinkande, högintensivt ljus på några verk i parkens 
utkanter. I mitten av parken räcker det med rött, fast, lågintensivt ljus. 
 
För projekt Blåsmark utformas hinderbelysningen enligt nedan. 
 
 
Nollalternativet, 150 m totalhöjd: 

 24 verk med blinkande, rött medelintensivt ljus 
 1 verk med fast rött, lågintensivt ljus 

 
  

Huvudalternativet, 200 m totalhöjd: 
 6 verk med vitt, högintensivt, blinkande ljus 
 19 verk med fast, rött, lågintensivt ljus 

  
Den vita, högintensiva hinderbelysningen kan av vissa individer uppfattas som mer störande 
än den medelintensiva, röda belysningen. Sammantaget bedömer bolaget att  konsekvenserna 
av ändringen avseende hinderbelysning som måttliga till stora då ingen typ av 
undantagskrävande anpassning av ljusstyrkan tillämpas. 
  
Det finns olika tekniska lösningar som kan användas för att släcka ned eller minska 
ljusstyrkan från hinderbelysningen. För detta krävs att transportstyrelsen medger undantag 
från föreskrifterna. 
  
  
Det som med störst sannolikhet kan användas i Blåsmark är ett siktsystem som anpassar 
ljusstyrkan efter visibiliteten (väderförhållandena). Ingen park har idag fått denna dispens. 
Om dispens erhålls bedömer bolaget att konsekvenserna av ändringen bli små till måttliga. 
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Sammantaget kan hinderbelysningen förväntas utgöra den omgivningspåverkan som påverkas 
mest av ändringen. För övriga bedömda aspekter förväntas konsekvenserna av ändringen bli 
obetydliga, små eller positiva. 
  
Nollalternativet har tillåtlighetsprövats och erhållit tillstånd enligt miljöbalken. För 
huvudalternativet i denna ändringsansökan skall enbart ändringen tillåtlighetsprövas. 
Ändringen medför både positiva och negativa konsekvenser, vilka måste vägas mot varandra. 
  
Bolaget anger att vid samrådet med myndigheterna blev det uppenbart att mer diskussioner 
behövdes med Piteå kommun för att diskutera möjligheterna till kommunal tillstyrkan. Frågan 
om kommunal tillstyrkan avgörs av Kommunstyrelsen, efter att remissvar inhämtats från 
Miljö- och tillsynsnämnden. Vidare har kommunen meddelat bolaget att frågan om kommunal 
tillstyrkan ska avgöras på kompletta ansökningshandlingar. 
  
Bebyggelsen i främst Blåsmark och Hemmingsmark är belägen mellan den planerade 
vindkraftsparken i Blåsmark samt i första hand den mycket stora vindkraftsparken 
Markbygden Etapp 3. Blinkande vitt ljus från ömse håll skulle påverka byarnas attraktivitet 
negativt. 
  
Den kumulativa verkan på landskap och människor som vindkraftsparken i Blåsmark 
tillsammans med utbyggnad av Markbygden Etapp 3 motiverar till stor försiktighet vad avser 
typ av hindersbelysning som kan komma att bli aktuell. 
 
På grund av den mycket stora kumulativa påverkan som Blåsmark tillsammans med 
Markbygden etapp 3 får, om full utbyggnad kommer till stånd inom samtliga områden, måste 
frågan om hinderbelysning ägnas stor uppmärksamhet. Hinderbelysningens ljusintensitet ska 
reduceras så mycket som gällande lagstiftning medger samt synkroniseras inom 
anläggningen. Krav på största möjliga reducering av ljuset och möjliggörandet för användning 
av bästa möjliga teknik måste ställas. 
 
I dagsläget anger ofta olika vindkraftsbolag i samband med tillståndsansökan att 
Försvarsmaktens lämnade yttrande avseende begäran om undantag avseende 
hindersbelysning, försvarsmaktens beteckning FM2016-10926:1, (radarstyrd hinderbelysning) 
medför att denna möjlighet inte kan vidtas. Miljö- och tillsynsnämnden vill påminna om att 
frågan inte är rättsligt prövad. 
  
Dåvarande Miljö- och byggnämnden i Piteå har tidigare meddelat sin inställning i frågan till 
länsstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2012-01-19 § 2, där framkommer bland annat följande: 
 
 -”För hinderbelysning på vindkraftverk gäller Transportstyrelsens bestämmelser. 
Belysningskraven är olika beroende på om totalhöjden på vindkraftverken är lägre än 150 
meter eller om verkens totalhöjd överstiger 150 meter. För ett stort antal boende i närbelägna 
byar som Hemmingsmark, Blåsmark, Svensbyn, Bodsjön, Granträskmark, Kalamark, 
Kallfors, Stensjökullen och Mellanboda, liksom för boende på mer enskilda platser, kommer 
vindkraftverken att synas mycket tydligt och dominera landskapsbilden från vissa håll. Om 
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verkens totalhöjd överstiger 150 meter måste dessa förses med högintensiva blinkande vita 
hinderljus enligt nuvarande bestämmelser.  
En metod finns för att avgöra hur många högintensiva hinderljus som ska installeras vid en 
vindkraftpark där samtliga verk är högre än 150 meter. Dessa kommer att markera parkens 
ytterkanter. Stor oro finns att hinderbelysningen skulle komma att på ett påtagligt sätt störa 
boende.” 
  

 Yttrande 2012-01-19 §2 Dnr: 2011-661. Bilaga A 
  

Vidare har även kommunstyrelsen lämnat tidigare yttranden i frågan till länsstyrelsen: 
  

 Yttrande 2012-01-11 Dnr: 11KS413. Bilaga B 
 Yttrande 2012-06-11 § 116 Dnr: 12KS155. Bilaga C 

  
Sammantaget medför ovanstående att Miljö- och tillsynsnämnden bedömer att 
konsekvenserna av en höjning av vindkraftsverken från 150 meter till 200 meter skulle 
medföra en alltför stor olägenhetsrisk för närboende. 
 
Beslutsunderlag 
Kompletteringsremiss [E-postmeddelande Kompletteringsremiss 
Kompletteringsremiss [Samrådsredogörelse.pdf] 
Kompletteringsremiss [MKB ändringsansökan Blåsmark.pdf] 
Kompletteringsremiss [Bilaga 2a. Ljudberäkning huvudalternat 
Kompletteringsremiss [Bilaga 2b. Ljudberäkning nollalternati 
Kompletteringsremiss [Bilaga 3a. Skuggberäkning huvudalterna 
Kompletteringsremiss [Bilaga 3b. Skuggberäkning nollalternat 
Kompletteringsremiss [Bilaga 4. Fotomontage.pdf] 
Kompletteringsremiss [Bilaga 5a. Synbarhetsanalys huvudalter 
Kompletteringsremiss [Bilaga 5b. Synbarhetsanalys nollaltern 
Kompletteringsremiss [Bilaga 7. Försvarsmaktens yttrande 201 
Kompletteringsremiss [Bilaga A_Inbjudan till samråd med komm 
Kompletteringsremiss [Bilaga B_ Samrådsunderlag, kommun och 
Kompletteringsremiss [Bilaga C_Presentation samråd kommun oc 
Kompletteringsremiss [Bilaga D_Minnesanteckningar samråd med 
Kompletteringsremiss [Bilaga E_Remissförfrågan.pdf] 
Kompletteringsremiss [Bilaga F_Remissvar övriga myndigheter, 
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§ 17 
 

Remiss från kommunstyrelsen, Vindkraftspark - Blåsmark - Blåsmark 
Vindkraftverk AB 
Diarienr 2017-000003 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämndens arbetsutskott överlämnar till Miljö- och tillsynsnämnden 
nedanstående förslag till yttrande till Kommunstyrelsen: 
Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun anser att kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken 
inte kan lämnas trots att området i Piteå är utpekat som lämpligt i kommunens framtagna 
vindbruksplan. Risken för störningar för närboende på grund av hindersbelysning bedöms 
finnas. Miljö- och tillsynsnämndens motivering framkommer i bilaga 1. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Luleå har efterfrågat kommunstyrelsen i Piteås 
beslut gällande kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken för Blåsmark Vindkraft AB:s sökta 
etablering i Piteå kommun. Frågan gäller ett ändringstillstånd för höjning av totalhöjden från 
150 meter till 200 meter. 
Miljö- och tillsynsnämnden har fått möjlighet att yttra sig i frågan till kommunstyrelsen. 
Området är utpekat som lämpligt i Piteå kommuns framtagna vindbruksplan (tematiskt tillägg 
till översiktsplanen). 
Miljö- och tillsynsnämnden kommer även att yttra sig gällande själva tillståndsärendet enligt 
9 kapitlet Miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Luleå. Och där 
framkommer nämndens synpunkter gällande exempelvis hindersbelysning. Bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Följebrev Angående Blåsmark Vindkraft ABs ansökan om tillstånd att få höja 
totalhöjden från 150m till 200m 
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