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1. Sammanfattning

1.1. Utställning
Vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindbruk har varit utställd för gransk-
ning enligt 3 kap. 12 § PBL under perioden 18 september till 18 november 2013.

Plandokumenten och kungörelse om utställning har tillsänts bl.a. Länsstyrelsen i Norrbottens 
Län, Luleå, Arvidsjaur, Älvsbyns och Skellefteå kommuner, kommunala nämnder, lokala poli-
tiska partier och samtliga personer, organisationer, företag och övriga sammanslutningar som 
inkommit med yttranden under samrådet. 

Plandokumenten och kungörelse om utställning har under utställningstiden varit tillgängliga på 
Samhällsbyggnad-Fysisk Planering, i Stadshusets foajé och på Stadsbiblioteket. Plan dokumenten 
har också funnits tillgängliga på kommunens webbplats www.pitea.se/vindbruksplan. Utställ-
ningen har kungjorts i Piteå-Tidningen och Norrbottens-Kuriren.

1.2. Samrådet
Utställningen föregicks av samråd om planen under perioden 1 juni till 30 september 2012. 
Samråds dokumenten tillsändes en betydligt bredare krets jämfört med utställningen. Under sam-
rådet hölls bl.a. 10 samrådsmöten runt om i kommunen. Mer information om samrådet finns i 
dokumentet Samrådsredogörelse.

1.3. Det fortsatta planarbetet
Synpunkterna som inkommit under utställningstiden har sammanställts i detta utlåtande. Syn-
punkterna har föranlett vissa förändringar i planen, vilka redovisas sammanfattat under kap 3. 
Därefter kan miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen godkänna planen, varpå den kan an-
tas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner samt kommunala organ 
i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering ska till-
sändas den lagakraftvunna planen tillsammans med samrådsredogörelsen, länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande, utlåtandet samt protokollsutdrag med beslutet om antagande.

1.4. Yttranden
14 skriftliga yttranden har inkommit under utställningen. De inkomna synpunkterna sammanfat-
tas och kommenteras under kap. 5 i detta utlåtande. Det framgår av kommentarerna hur kommu-
nen beaktat respektive synpunkt i planarbetet. Samtliga yttranden biläggs i sin helhet (bilaga 1).
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2. Förändringar i planförslaget
Nedan redovisas de förändringar som gjorts sedan utställningen.

2.1. Förändringar i områdesindelningen
Områdena H1 Tärnans grund resp. H2 Klockgrundet har utgått av följande skäl:

• Försvarsmakten har tydliggjort sina krav och kan därmed inte tillåta föreslagen etablering i 
havet. Etablering innebär stor risk för skada på riksintresset för totalförsvarets militära del.

• Länsstyrelsen bedömer områdena olämpliga, dels pga av konflikt med riksintresset för to-
talförsvaret, dels pga skärgårdslandskapets karaktär, samt en bedömd stor risk för indirekt 
påverkan på flera andra riksintressen, exempelvis riksintresset för kustturism och friluftsliv.

• Miljö- och byggnämnden vidhåller i sitt granskningsyttrande att ingen storskalig vindkraft bör 
etableras öster om E4 och att områdena i havet därmed bör utgå.

• Områdena ligger inom det hänsynsavstånd som rekommenderas till skydd för Norrbottens 
skärgårds kulturmiljövärden av Riksantikvarieämbetet.

• Många yttranden som inkommit från privatpersoner under både samråd och utställning har 
varit kritiska till utpekandet i havet, på grund av skärgårdens landskapsvärden, natur- och kul-
turvärden, friluftslivsvärden samt förutsättningarna för skärgårdsutveckling.

Områdena har klassats som Olämpliga och blivit del av O17 Kust- och skärgårdsområdet.

2.2. Förändringar och kompletteringar i text

Justeringar i Riktlinjer för vindkraftutbyggnad (del 1 kap. 6 samt del 2 kap. 11.1)
• Text kompletterad, under rubriken Infrastruktur:

 ▪ ”Vid placering av vindkraftverk i närheten av Svenska Kraftnäts anläggningar ska Svens-
ka Kraftnäts riktlinjer för säkerhetsavstånd följas.”

• Text kompletterad, under rubriken Natur, kultur och friluftsliv:

 ▪ ”I naturområden med områdesskydd som inte redan är bullerpåverkade p.g.a. exempelvis 
närhet till allmänna vägar är ljudkvalitén att betrakta som särskilt värdefull. Därmed ska 
Naturvårdsverkets riktvärden för områden med lågt bakgrundsljud följas i sådana områ-
den.”

 ▪ ”Beslut om huruvida arkeologiska utredningar krävs fattas av Länsstyrelsen innan en 
planerad verksamhet.”

Justeringar i områdesbeskrivningar (Del 2 kap. 9)
• Kompletteringar i Villkorad tillåtlighet för Markbygden Vind AB:

 ▪ ”Hela Etapp 2 och delar av Etapp 3 ligger inom MSA-ytan för Arvidsjaurs flygplats.”

Under Särskilt att beakta för delområden lämpliga för vindkraft:
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 ▪ ”Samråd med Arvidsjaurs Flygplats krävs”

Under Särskilt att beakta för delområden med förstärkt hänsyn:

 ▪ ”Samråd med Arvidsjaurs Flygplats krävs”

 ▪ ”Hänsyn till upplevelse- och besöksvärden knutna till de naturreservat och skyddade na-
turskogar samt till de delar av Dubblabergens ekopark som ligger i Arvidsjaurs kommun i 
anslutning till området Villkorad tillåtlighet för Markbygdens Vind AB.”

 ▪ ”Hänsyn till Stor-Huvbergets övervintringsplatser för kräldjur.”

• Kompletteringar i L1 Stavaliden nordost samt L2 Stor-Blåliden:

 ▪ ”Området ligger inom MSA-ytan för Arvidsjaurs Flygplats”

Under Särskilt att beakta:

 ▪ ”Samråd med Arvidsjaurs Flygplats krävs”

• Kompletteringar i L11 Jävreknöppeln, Särskilt att beakta:

 ▪ ”Viss risk för skada på riksintresse för totalförsvaret. Tidigt samråd med Försvarsmakten 
krävs.”

• Text borttagen från O4 – Fagerheden-Rokliden, Särskilda skäl:

 ▪ ”En konstaterad örnhäckning samt indikationer på ytterligare en örnhäckning finns inom 
området.”

Övriga justeringar i text

• Kapitel 4.1 Nollalternativ, Del 3 MKB, omarbetat.
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3. Inkomna yttranden med kommentarer
Nedan sammanfattas inkomna yttranden över planens utställningshandling tillsammans med 
kommunens kommentarer. Av kommentarerna framgår hur synpunkterna beaktats i framtagandet 
av antagandehandlingarna.

Kommunens kommentarer redovisas med svart textram.

3.1. Länsstyrelsens granskningsyttrande

Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen ser positivt på den nya områdesindelningen där regeringens tillåtlighet för Mark-
bygden redovisas som en egen klass. Länsstyrelsen anser att det är mycket bra att kommunen redo-
visar områden som bedömts som olämpliga för vindkraft, då detta på ett tidigt stadium klargör 
kommunens syn på förutsättningar för framtida vindkraftetableringar. Länsstyrelsen ser också 
positivt på planförslagets pedagogiska upplägg där bl.a. de analyser som redovisas i del 2 på ett 
bra sätt tydliggör kommunens utgångspunkter för förslaget till vindbruksplan.

Områdena H1 och H2 (Utredningsområdena i havet) kommer i konflikt med riksintresset för total-
försvarets militära del, och Länsstyrelsen anser att dessa därför bör redovisas som olämpliga för 
vindkraft. Därutöver bedömer Länsstyrelsen att en vindkraftetablering inom dessa områden kan 
medföra en stor visuell påverkan på skärgårdslandskapet vilket indirekt kan påverka andra riks-
intressen, exempelvis riksintresset för turism och friluftsliv. H-områdena ligger också inom den 
zon på 15 km från de yttersta öarna i skärgården som Riksantikvarieämbetet rekommenderar till 
skydd för de kulturmiljövärden Norrbottens skärgård hyser.

Utredningsområden i havet har utgått. För motivering se kap. 2.1 i detta dokument.

En vindkraftetablering inom område L11 Jävreknöppeln kan innebära viss risk för skada på riks-
intresset för totalförsvarets militära del. Kontakt med totalförsvaret behöver tas i tidigt skede vid 
planering för vindkraft i detta område. Detsamma gäller samtliga områden som ligger inom en 
radie av 50 km från försvarets väderradar i Luleå kommun. 

Upplysning om risken för skada på riksintresset för totalförsvaret har lagts till under Särskilt 
att beakta för område L11 Jävreknöppeln, Del 2, kap. 9.2.

Följande områden ligger helt eller delvis inom 50 km från försvarets väderradar: L4, L5, L6, 
L7, L8, L9, L11 och Tillåtlighet (etapp 1 och 3). Upplysning om att tidigt samråd med försvaret 
krävs har lagts till under Del 2 kap. 9.2 Särskilt att beakta för respektive område där sådan 
upplysning inte redan fanns.

I övrigt anser Länsstyrelsen att det framgår av planförslaget hur kommunen beaktat och avser 
tillgodose berörda riksintressen.
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I fråga om hur planförslaget behandlar miljökvalitetsnormer, mellankommunala frågor samt hälsa 
och säkerhet har Länsstyrelsen ingen erinran.

3.2. Yttranden från statliga myndigheter

Försvarsmakten
Försvarsmakten anser att områdena H1 och H2 bör utgå, pga att en etablering innebär stor risk för 
skada på riksintresset för totalförsvaret.

Vidare föreligger en viss risk för skada på samma riksintresse i området L11 Jävreknöppeln, och 
samråd med Försvarsmakten bör ske på tidigt stadium vid etableringsplaner.

Flera av de utpekade områdena ligger inom 50 km från väderradar vid Kallax, vilket innebär att 
enstaka verkspositioner kan påverka väderradarn negativt. Det är positivt med tidigt samråd med 
Försvarsmakten i dessa områden.

Utredningsområden i havet har utgått. För motivering se kap. 2.1 i detta dokument.

Upplysning om risken för skada på riksintresset för totalförsvaret har lagts till under Särskilt 
att beakta för område L11 Jävreknöppeln, Del 2, kap. 9.2.

Följande områden ligger helt eller delvis inom 50 km från försvarets väderradar: L4, L5, L6, 
L7, L8, L9, L11 och Tillåtlighet (etapp 1 och 3). Upplysning om att tidigt samråd med försvaret 
krävs har lagts till under Del 2 kap. 9.2 Särskilt att beakta för respektive område där sådan 
upplysning inte redan fanns.

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät vill att hänsyn tas till de riktlinjer avseende säkerhetsavstånd till Svenska Kraft-
näts anläggningar, som angivits i samrådsyttrande, och rekommenderar att dessa riktlinjer läggs 
till riktlinjerna i vindbruksplanen.

Svenska Kraftnät vill även framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark som kan 
komma att behövas för nya kraftledningar vid upprättande av vindkraftutbyggnad. 

Svenska Kraftnät förutsätter att arbete såsom parallellgång, grävning nära deras stolpar etc. inte 
kommer att ske i ledningsgata för deras 400 kV-ledning.
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Riktlinjerna under rubriken Infrastruktur (Del 1 kap. 6 samt Del 2 kap. 11.1) har kompletterats 
enligt följande: ”Vid placering av vindkraftverk i närheten av Svenska Kraftnäts anläggningar 
ska Svenska Kraftnäts riktlinjer för säkerhetsavstånd följas.”

Kommunen instämmer i att det är viktigt att planera för ianspråktagande av mark för exem-
pelvis anslutningsledningar. Dock har endast en översiktlig bedömning gjorts i framtagandet 
av vindbruksplanen. Frågan hanteras i detalj inom respektive vindkraftprojekt. 

3.3. Yttranden från kommuner och kommunala organ

Arvidsjaurs kommun
Arvidsjaurs kommun vidhåller de synpunkter som framfördes i samrådet.

Utöver förändringarna efter samrådsskedet, har de områden som ligger inom MSA-ytan för 
Arvidsjaurs Flygplats kompletterats med en upplysning MSA-ytan, samt att samråd med Ar-
vidsjaurs Flygplats krävs vid en aktualisering av vindkraftutbyggnad i dessa områden.  

Luleå kommun
Luleå kommun anser sig inte beröras direkt av något landbaserat utredningsområde. Områdena i 
havet kan ge tänkbara påverkningar. Kommunen önskar samråd kring fortsatt arbete med områ-
dena H1 och H2.

Utredningsområden i havet har utgått. För motivering se kap. 2.1 i detta dokument.

Skellefteå kommun
Skellefteå kommun önskar fortlöpande samråd kring områdena som ligger nära kommungränsen, 
i synnerhet kring de områden som gränsar till motsvarande utpekanden i Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun påpekar också att förutsättningarna för planens genomförande är beroende av 
att åtkomst, kraftöverföring och balans i produktionssystemet klaras, vilket förutsätter god sam-
verkan mellan såväl statliga myndigheter, kommuner, elproducenter och nätoperatörer.

Skellefteå och Piteå kommun har haft en kontinuerligt dialog under framtagandet av respek-
tive kommuns vindbruksplaner. Piteå kommun ser fram emot en fortsatt god dialog kring 
eventuella vindkraftprojekt längs kommungränsen.
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Piteå kommun, Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden anser att de flesta av nämndens synpunkter som framfördes i samråds-
skedet har beaktats i utställningshandlingen. Nämnden vidhåller synpunkten att inga ut pekanden 
ska göras öster om E4, vilket inkluderar områdena i havet.

Utredningsområden i havet har utgått. För motivering se kap. 2.1 i detta dokument.

Piteå	kommun,	Plan	och	Trafik
Plan och Trafik konstaterar att de synpunkter som framförts i samrådsskedet är åtgärdade.

Kommunen noterar detta.

Piteå kommun, Barn och utbildning
Utbildningsförvaltningen upplyser om att El- och energiprogrammet på Strömbackaskolan be-
döms ge en god grund till den fortsatta utbildning som företagen tillhandahåller, samt att man 
följer utvecklingen i den Västra kommundelen med hänsyn till eventuell inflyttning och tillhanda-
hållande av samhällsservice.

Kommunen noterar informationen.

3.5. Yttranden från privata bolag, föreningar och privatpersoner

Föreningen Piteå Skärgård Vär(l)d att bevara
Piteå skärgård vär(l)d att bevara (nedan Psvb) står fast vid att det är ytterst olämpligt att ta i an-
språk områdena H1 och H2 för vindkraftsändamål, och påpekar att ett stort antal att de yttranden 
som inkommit under samrådet varit kritiska till utredningsområdena i havet. 

Psvb menar att de underlag som legat till grund för utpekanden av områdena i planprogrammet 
för Tärnans grund och Klockgrundet har varit bristfälliga, samt att det omfattande material och 
analysarbetet som presenteras i Vindbruksplan med avseende på landskapsbild, natur- och kultur-
värden, friluftsliv och turism tydligt visar att områdena är olämpliga för vindkraftsetablering. Det 
är Psvb:s övertygelse att en storskalig vindkraftutbyggnad i H-områdena innebär att vi förbrukar 
en värdefull resurs för pitebor, kommande generationer och skärgårdsturismen.

Psvb frågar vilka fördelar och värden en storskalig vindkraftutbyggnad i skärgården medför för 
Piteå kommun och dess invånare.

Utredningsområden i havet har utgått. För motivering se kap. 2.1 i detta dokument.
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Jonas Andersson
Jonas Andersson anser att många gjorda ändringar efter samrådet är bra, men att områdena i ha-
vet (H1 och H2) ska utgå. Han anser det obegripligt att utpekandet i havet inte tagits bort, utifrån 
alla synpunkter som framkommit i samrådet, och undrar varför kommunen inte lyssnar på dessa 
synpunkter. 

Jonas Andersson menar att utpekandet riskerar att förstöra ”Piteås dragplåster”, dvs skärgården, 
och att utbyggnaden i Markbygden är mer än nog vad gäller Piteås bidrag till världens energi-
produktion. Han anser att det var ett dåligt beslut att fastställa planprogrammet för utredningsom-
rådet i havet och att det vore dumt att cementera detta i Vindbruksplan.

Utredningsområden i havet har utgått. För motivering se kap. 2.1 i detta dokument.

Jävre Byamäns Samfällighetsförening
Jävre Byamäns Samhällighetsförening (JBS) ifrågasätter de till vindkraft motstående intressen 
som omger område L11 Jävreknöppeln. JBS kräver att området utvidgas enligt en till yttrandet 
bilagd karta, så att det innefattar till Jävre Byamän och SCA tillhörande marker söder om området 
samt en yta på motsatt sida E4. Dessa ytor är i granskningshandlingen klassade som Olämpliga 
för vindbruk. 

JBS ifrågasätter giltigheten av det riksintresseområde för rennäringen som avgränsar L-området 
söderut, och menar att riksintresset ej kan vägas in i Vindbruksplan p.g.a. att SOU 2006:14 Sam-
ernas sedvanemarker hänfört Jävre och omgivande marker till Kategori 2 ”Enligt markägarnas 
mening inte bevisad men enligt vår [utredarnas] uppfattning övervägande sannolik renbetesrätt”. 
JBS hänvisar till och bilägger bl.a. en rad kartor vilka utgjort källmaterial i SOU 2006:14.

Kommunen har i samrådsredogörelsen konstaterat att SOU 2006:14 slår fast att:

”det finns en mycket starkt övervägande sannolikhet för att området [2-C] skall inbegripas i 
renskötselområdet och sålunda hänföras till kategori 1 [Bevisad renbetesrätt]. Renbetesmarks-
utredningens kartredovisning ger dock anledning till ett visst frågetecken. Vi har därför valt 
att hänföra området till kategori 2 [Enligt markägarnas mening inte bevisad men enligt vår 
uppfattning övervägande sannolik renbetesrätt].”

I samband med utredningen beslutade Jordbruksverket (beslut 2005-12-15 Dnr. 92 5453/02) 
att peka ut området som riksintresse för rennäringen. Sedan 2008 är Sametinget sektors-
myndighet för rennäringen, vilket innebär att sametinget ansvarar för översyn och justeringar 
av riksintresseområden. Vid telefonkontakt under våren 2012 uppger Samtinget att kontroll av 
användningen av flyttleden och behovet av att den klassas som riksintresse skett så sent som 
2010. Det råder sålunda inga tvivel om områdets aktualitet som riksintresse för rennäring, 
oavsett tolkningen av SOU 2006:14.
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JBS menar också att något intresse för friluftslivet inte finns i området, samt att kommunen ska 
bortse från vindbrukets bullerverkan i området p.g.a. närheten till väg E4 och Norrbotniabanans 
korridor. Avståndet till närmsta bebyggelse är också tillräckligt (1200 m) från de ytor vilka JBS 
vill utvidga område L11 med, menar JBS.

Intresset för friluftsliv har inte påverkat områdets utbredning på E4:ans västra sida. Öster om 
E4 har inga områden pekats ut som lämpliga för vindkraft. Detta gäller hela kommunen, då 
kommunen generellt är restriktiv med vindkraft längs kustbandet p.g.a. tätt fast- och fritids-
boende, skärgårdens turism-, frilufts- och rekreationsvärden samt det låga landskapets känslig-
het. Området öster om E4 i anslutning till L11 Jävreknöppeln är utpekat som riks intresse för 
friluftsliv och kustturism.  Det ligger i nära anslutning till det täta pärlband av fritidshus och 
fasta boenden som löper längs med kusten.

I befintlig granskningshandling begränsas den öst-nordöstra sidan av L11 Jävreknöppeln av 
ett hänsynsavstånd om ca 1200 m till den kustnära bebyggelsen på E4:ans östra sida. Kom-
munen bedömer detta avstånd som lämpligt med hänsyn till bebyggelsens relativa täthet. Den 
utvidgning av området som JBS efterfrågar sträcker sig som närmast ca 680 m från nämnda 
bebyggelse, vilket kommunen anser vara ett otillräckligt avstånd.

Därutöver ifrågasätts relevansen för eventuella naturvärden i området som en följd av att området 
inte har några besökare och att det kan liknas vid industrimark på grund av trafiklederna.

Naturvärden begränsar inte utbredningen av befintligt L-område, sånär som på en mindre 
myrmark (Milstensmyran) där det finns konstaterade naturvärden. Naturvärdesområdet är be-
läget på fastighet ägd av SCA.  I egenskap av myrmark torde detta område också vara olämp-
ligt för vindkraft av tekniska skäl.

JBS anser slutligen att det är djupt beklagligt och en grov kränkning att markägarna inte fått möj-
lighet att delta i planarbetet, då man anser att markägaren är den ende sakägaren överhuvudtaget. 

Kommunen instämmer inte i att markägaren är den enda sakägaren vid kommunal översikts-
planering. Kommunen beklagar att markägarna anser sig kränkta på grund av samrådsförfa-
randet för Vindbruksplan. Samtliga kommunens invånare, organisationer, företag och andra 
sammanslutningar har haft möjlighet att yttra sig under samrådet och utställningen av Vind-
bruksplan. Under samrådstiden hölls 10 samrådsmöten runt om i kommunen, bland annat i 
Jävre. Strax efter samrådstidens utgång hölls också ett särskilt möte på begäran av JBS, där 
JBS återigen hade möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Kommunen anser 
sammantaget att JBS har beretts fullgoda möjligheter att lägga fram sina synpunkter.
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I och med omfattningen av samtliga Lämpliga områden bidrar kommunen till en mycket stor 
del av det nationella planeringsmålet för landbaserad vindkraftutbyggnad fram till 2020. Det 
aktuella området är inte utpekat som riksintresse för vindkraft, och föreslås heller inte bli det i 
Energimyndighetens pågående revidering av riksintresseområden. Sammantaget anser kommu-
nen att det ej finns skäl nog att prioritera vindkraft framför ovanstående kostaterade intressen i 
de områden som aktualiserats av Jävre Byamäns Samfällighetsförening. Därmed skall aktuella 
områden förbli klassade som Olämpliga för vindkraft.

Markbygden Vind AB / Svevind
Markbygden Vind AB (Bolaget) ser i stort positivt på hur Bolagets synpunkter under samrådet har 
beaktats i utställningshandlingen. Följande synpunkter kvarstår:

Avgränsningen för regeringens tillåtlighet avseende vindkraft i Markbygden har korrigerats och 
överensstämmer med regeringens beslut. Dock anser Bolaget att figur 8.9 (Del 2, s. 50) är otydlig, 
då det inte framgår om tillåtlighetsområdet är lämpligt för vindkraft eller det motsatta.

Efter samrådet har områdesindelningen förändrats vilket bland annat innebär att antalet om-
rådesklasser reducerats. För att åstadkomma en tydligare områdes indelning (del 2, figur 8.9) 
har tillåtligheten tilldelats en egen klassning. Det stämmer att figur 8.9 inte redogör för olika 
grader av lämplighet inom tillåtlighetens gränser. Därför har materialet kompletterats även 
med en särskild, mer detaljerad, redogörelse för tillåtligheten (s. 51, figur 9.1), där det fram-
går vilka områden kommunen anser lämpliga för vindkraft respektive områden där förstärkt 
hänsyn krävs. Kommunen anser att den mer detaljerade redo görelsen visar kommunens syn på 
lämpligheten av vindkraft inom tillåtligheten på ett tillräckligt tydligt sätt.

Bolaget har uppfattat att två områden inom tillåtligheten klassats som olämpliga i kartan över 
områdesindelningen (Del 2, s. 50): Flyttleden samt Fagerheden-Rokliden. Bolaget påpekar att 
områden som ansetts olämpliga för vindkraft redan undantagits i tillåtlighetsprövningen. För att 
undvika eventuella felaktiga tolkningar vill Bolaget att dessa områden beskrivs som områden där 
förstärkt hänsyn krävs, under kapitel 9.1.  

Kommunen har i telefonkontakt med Svevind 2014-01-21 fått synpunkten förklarad ytterli-
gare, och konstaterar att den grundar sig i ett missförstånd. Områdena O6 Flyttleden och O4 
Fagerheden-Rokliden hänvisar till de områden som markerats med O6 resp. O4 i kartan, vilka 
i sin helhet ligger utanför tillåtlighetens gränser. De olika områdena överlappar inte varandra, 
utan löper kant-i-kant.

Kommunen vill också påpeka att regeringens tillåtlighetsbeslut och kommunens tillstyrkan till 
detsamma gjordes på mycket översiktliga grunder och kunskaper, och att det inte föreligger 
något hinder för kommunen att efter mer detaljerade studier precisera sin syn på lämpligheten 
av vindkraft även inom tillåtlighetens gränser.
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Bolaget hänvisar till en skrivning i Del 1, kap. 5, om att vindkraft prioriteras framför andra in-
tressen i Lämpliga områden och att detta medför konsekvenser för friluftsliv och landskapsbild. 
Bolaget undrar på vilket sätt friluftsliv och landskapsbild vägt tyngre i de fall områden klassats 
som Olämpliga. 

Kommunal översiktsplanering handlar i grunden om hushållning av mark- och vatten resurser, 
och avvägningar av och prioriteringar mellan olika intressen i syfte att åstadkomma en ef-
fektiv och hållbar användning av mark och vatten. Att kommunen gör ställningstaganden där 
exempelvis vindkraften prioriteras framför andra intressen inom vissa områden är i sig inget 
märkvärdigt. Områden som kommunen anser särskilt värdefulla för friluftslivet och områden 
där Landskapsanalys Piteå Kommun identifierat landskapet som särskilt känsligt framgår av 
figur 8.4 resp. 8:7 (del 2, s. 46f). Dessa områden har klassats som olämpliga, i samtliga fall på 
grund av att flera olika värden, inte bara friluftliv och landskapsbild, sammanfaller.

Bolaget vidhåller att vindbruksplanens riktlinjer för storskalig vindkraftetbalering (Del 1, kap. 5) 
är för detaljstyrande och att frågor rörande behovet av utredningar och undersökningar hanteras 
inom ramen för tillståndsansökan enl. 9 kap. MB.  

De riktlinjer som anger behovet av olika typer av utredningar kan ses som en checklista och 
information till exploatören avseende vilka kunskapsbehov kommunen anser behöver uppfyl-
las inför en exploatering. Beslut om sådana utredningar fattas av Miljöprövningsdelegationen/
Länsstyrelsen inom ramen för tillståndsprocessen.

Bolaget anser att skrivningen om arkeologiska utredningar i Del 1, kap. 5 är svårtolkad, och 
ifråga sätter vad man uppfattar som behovet av arkeologiska utredningar innan mark planeras att 
tas i anspråk.

Kommunen har inte för avsikt att ställa krav på arkeologiska utredningar utöver Länsstyrel-
sens beslut i samband med planering av ianspråktagande av mark. Skrivningen har förtyd-
ligats genom följande tillägg: ”Beslut om huruvida arkeologiska utredningar krävs fattas av 
Länsstyrelsen innan en planerad verksamhet”.

Bolaget anser att kungsörnrevir på grund av sekretess kan behöva märkas ut på annat sätt än 
vad som är fallet i granskningshandlingen. Utöver detta noterar Bolaget att det i gransknings-
handlingen konstateras en örnhäckning samt indikationer på ytterligare en i område O4. Detta 
stämmer inte överens med Bolagets inventeringar, och Bolaget önskar en beskrivning av den in-
ventering som ligger till grund för detta.
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Örnreviren finns med i den översiktliga analyskartan men smälter samman med redovisningen 
av andra värden och intressen på ett sätt som gör det svårt att urskilja var de enskilda reviren 
ligger. Kartans översiktlighet ger dåliga förutsättningar för en betraktare att orientera sig i 
kartan. Möjligheten att faktiskt hitta ut till aktuella häckningsplatser är praktiskt taget obe-
fintlig.

Gränserna för området O4 har ändrats under processen med framtagandet av kartan. Den ak-
tuella informationen om örnar i områdesbeskrivningen för O4 har däremot inte uppdaterats. 
Punkten ”En konstaterad örnhäckning samt indikationer på ytterligare en örnhäckning i om-
rådet” har nu tagits bort från områdesbeskrivningen.

I riktlinjer för vindkraftutbyggnad (Del 1, kap. 6 samt del 2, kap. 11) anges att Naturvårdsverkets 
riktlinjer för områden med lågt bakgrundsljud ska följas i naturskyddade områden, med hänsyn 
till besökares naturupplevelse. Bolaget menar att Naturvårdsverkets begränsning endast gäller 
friluft sområden där ljudkvalitén utpekats som särskilt skyddsvärd och att sådana områden bör 
vara utpekade i kommunens översiktsplan. 

Riktlinjen under rubriken Natur, kultur och friluftsliv i Del 1 kap. 6 resp. Del 2 kap. 11 har av-
gränsats och förtydligats enligt följande: ”I naturområden med områdesskydd som inte redan 
är bullerpåverkade p.g.a. exempelvis närhet till allmänna vägar, är ljudkvalitén att betrakta 
som särskilt värdefull. Därmed ska Naturvårdsverkets riktvärden för områden med lågt bak-
grundsljud följas i sådana områden”. Kommunen avser att peka ut sådana områden vid revide-
ringen av den kommunövergripande översiktsplanen.

Steve Daurer
Steve Daurer motsätter sig att Vindbruksplan inte redovisar det pärlband av naturreservat och 
skyddade naturskogar som ligger i Arvidsjaurs kommun i direkt anslutning till Markbygden etapp 
2. Han anser att planen även bör redovisa vilka konsekvenser utbyggnaden får för naturvärdena 
och vildmarksturismen på dessa platser.

Vindbruksplanens kartor redovisar och fokuserar bara på värden och intressen inom det om-
råde som Piteå kommun har rådighet över i ett beslut om en översiktsplan. 

Texten i Del 2 kap. 9.1 under rubriken Särskilt att beakta för delområden med förstärkt hän-
syn kompletteras med följande punkt: ”Hänsyn till upplevelse- och besöksvärden knutna till 
de naturreservat och skyddade naturskogar samt till de delar av Dubblabergens ekopark som 
ligger i Arvidsjaurs kommun i anslutning till området Villkorad tillåtlighet för Markbygdens 
Vind AB.”
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Ansvaret för utredning av konsekvenser för naturvärden och för möjligheter till vildmarks-
turism på platser aktuella för vindkraftsutbyggnad vilar på exploatören. Beslut om sådana 
utredningar fattas av Miljöprövningsdelegationen/Länsstyrelsen inom ramen för tillstånds-
processen.

Vidare anser Steve Daurer att vindkraften i Markbygden är ett Piteåprojekt, och att elanslutningen 
till stamnätet därför bör ligga inom Piteå kommun.

Elanslutningen till stamnätet är ett separat ärende som inte är föremål för denna vindbruks-
plan. Berörda kommuner får/har fått möjlighet att yttra sig över lokaliseringen. Piteå kommun 
har samrått med berörda kommuner under framtagandet av vindbruksplan. Fortsatt samråd 
krävs vid eventuella etableringar i de utpekade områden som berör intilliggande kommuner.

Slutligen framhåller han att naturskogen på Flottakammen inte redovisas i planen samt att planen 
inte uppmärksammar att Stor-Huvberget är ett s.k. kräldjursberg.

Naturskogen på Flottakammen är känd av Piteå kommun och ingår i underlaget till planen. 
Flottakammen ligger i området Villkorad tillåtlighet för Markbygdens Vind AB med förstärkt 
hänsyn. Hänsynstagande till naturvärdena på Flottakammen kommer att hanteras i tillstånds-
processen och det slutgiltiga ställningstagandet tas av Miljöprövningsdelegationen/Läns-
styrelsen. 

Texten i Del 2 kap. 9.1 under rubriken Särskilt att beakta för delområden med förstärkt hän-
syn kompletteras med följande punkt: ”Hänsyn till Stor-Huvbergets övervintringsplatser för 
kräldjur.”
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4. Särskild sammanställning enligt miljöbalken
Enligt miljöbalken 6 kap 16 § skall miljökonsekvensbeskrivningen och syn punkter från samråd 
beaktas innan en plan antas . En särskild sammanställning skall redovisa: 

• hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet,

• hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats,

• skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål 
för överväganden, och

• de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljö-
påverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.

4.1. Vindbruksplanens syfte
Vindbruksplanens syfte är att förtydliga och kommunicera kommunens syn på vindkraften i den 
kommunala planeringen och ge stöd vid handläggning och bedömning av vindkraftsärenden. 
Genom analys och avvägning mellan olika förekommande intressen, resurser och utvecklings-
möjligheter ska vindkraften anpassas till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

4.2. Hur miljöaspekterna har integrerats i planen
Vindbruksplanen består av tre delar: Del 1: Plan, Del 2 Planeringsförutsättningar samt Del 3 
Miljökonsekvensbeskrivning. Dokumenten har utarbetats parallellt varvid integreringen av miljö-
aspekterna i planförslaget har skett under hela processen. Miljökonsekvensbeskrivningen har 
samråtts med allmänheten, berörda myndigheter, kommuner och övriga sakägare under samråds- 
och utställningstiden tillsammans med övriga plandokument.

Arbetet inleddes med en bedömning av vilka av planförslagets konsekvenser som kan vara av bety-
dande art. Planförslagets konsekvenser jämförs med ett nollalternativ och alternativa utbyggnads-
förslag. Fokus i miljökonsekvensbeskrivningen ligger på de miljöaspekter, som kan leda till bety-
dande miljöpåverkan om planen genomförs.

Den huvudsakliga miljöpåverkan handlar om påverkan på energiförsörjning och klimat, resurs-
hushållning, landskapsbild, naturmiljöer, kulturmiljöer, boendemiljöer, rörligt friluftsliv och re-
kreation, hälsa och säkerhet, rennäring och besöksnäring.

Det har även gjorts en bedömning av miljöns känslighet för olika verksamheter kopplade till upp-
förande, drift och avveckling av vindkraftverk enligt planförslaget.

Avgränsningen av arbetet i miljökonsekvensbeskrivningen har anpassats till planens översiktliga 
nivå. En översiktsplan är koncentrerad på strukturella frågor på översiktlig nivå. Fokus ligger 
därmed på hur vindkraften, som en av flera utvecklingsresurser i kommunen, kan utvecklas enligt 
planens intentioner, samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras.
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Frågor rörande buller, skuggbildning, elnätsanslutning, anläggning av vägar, fundament och trans-
formatorer mm tas upp i samband med efterföljande tillståndsansökan enligt Miljöbalken, eller i 
samband med bygglovansökan samt i de fall detaljplanering blir aktuell. Resonemang kring dessa 
frågor finns med i planförslaget och i miljökonsekvensbeskrivningen på ett mer generellt sätt för 
att redovisa en helhetsbild om vilken påverkan dessa faktorer kan komma att medföra. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har samråtts med Länsstyrelsen. Vindkraften ger effekter på mil-
jön i ett bredare geografiskt perspektiv, vilket beskrivs dels under klimatpåverkan och dels under 
mellankommunala frågor. 

4.3. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och 
synpunkter från samråd har beaktats
Framtagandet av tillägg till översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning har varit en interaktiv 
process där bedömningar och påpekanden i miljökonsekvensbeskrivningen har givit upphov till 
avvägningar och förtydliganden i vindbruksplanen.

Under samråd inkom en stor mängd synpunkter från allmänheten, myndigheter, företag, berörda 
samebyar och olika sammanslutningar. Synpunkterna har inarbetats i planförslaget i möjligas-
te mån och kommenterats i samrådsredogörelsen. Omfattande revideringar, förtydliganden och 
kompletteringar gjordes i planen som en följd av inkomna synpunkter. Till de viktigaste hör:

• Antalet utpekade områden reducerades av hänsyn till olika sammanfallande, motstående in-
tressen samt koncentrerades till höjdsträckningen som löper mellan Piteälvens och Åbyälvens 
dalgångar.

• Antalet områdesklasser reducerades; Tillåtligheten för Markbygden Vind AB korrigerades och 
fick en enhetlig klassning, och klassen Möjliga områden utgick.

• Energimyndighetens nya vindkartering från 2011 inarbetades i planen och samtliga områden 
utvärderades utifrån den uppdaterade vindkarteringen.

• Plandokumenten kompletterades i fråga om bl.a. kommunens syn på vilka riktlinjer som bör 
följas vid storskalig vindkraftetablering, transportanalys för tunga transporter, effekter på 
miljökvalitetsnormer och ny områdesspecifik kunskap för de flesta utpekade områden.

• Områden längs gränsen till Skellefteå kommun anpassades på ett bättre sätt till Skellefteå 
kommuns vindbruksplan (utställningshandling).

• Många kartor uppdaterades med senaste data gällande exempelvis riksintressen.

• Planeringsförutsättningarna kompletterades med en särskild analyskarta rörande rennäringens 
intressen, vilken låg till grund för revideringen av områdesindelningen.

De synpunkter som inkommit under utställningsskedet har sammanfattats i detta dokument. De 
förändringar som synpunkterna föranlett återfinns under kap. 2.
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4.4. Skälen till att planen har antagits
De föreslagna utbyggnadsområdena för vindkraft är utarbetade i en analysprocess där i princip  
alla områden med tillräckligt goda vindförhållanden har beaktats. Under planeringsprocessen har 
en stor mängd andra planeringsintressen beaktats och områdena har kokats ner till föreliggande 
vindbruksplan. Analysmetoden beskrivs ingående i Del 2 Planeringsförutsättningar. Något kom-
munalt planeringsmål uttryckt i exempelvis energiproduktion från eller areal för vindkraft har 
inte funnits. Miljöbedömningen samt inkomna synpunkter under samråd och utställning har haft 
en stor inverkan på valet och avgränsningen av utpekade områden.

Planförslaget har ur miljösynpunkt bedömts i jämförelse med ett nollalternativ. Om planen inte 
antas förblir gällande översiktsplan styrande för vindkraftutbyggnad. I gällande översiktsplan 
finns ett antal områden utpekade som utredningsområde för vindkraft. Dessa områden är valda 
och avgränsade med betydligt sämre, övergripande kunskap än föreliggande vindbruksplan. I 
gällande plan beskrivs inte områdena i sig eller deras innehåll annat än som linjer på markan-
vändningskartan. Någon analys rörande hur urvalet av områden gjorts finns inte beskriven. Om 
ingen ytterligare planering vad gäller vindkraftytbyggnad görs kan detta leda till negativa miljö-
konsekvenser genom exempelvis:

• att vindkraftprojekt måste prövas enskilt utan någon samlad bakgrundskunskap och utan 
genom arbetade utgångspunkter för hur kommunen ser på vindkraftutbyggnad.

• att då befintlig översiktsplan inte tydliggör om/hur hänsyn tas till konkurrerande intressen och 
värden inom eller omkring utpekade områden, saknas underlag för en samlad bedömning av 
situationen utifrån bästa markanvändning.

• att det helt saknas riktlinjer för hur kommunen förhåller till exempelvis skyddsavstånd till 
boende, bullerpåverkan, skuggbildning eller andra störningar.

• att förutsättningarna för vindkraftutbyggnad är otydliga för exploatörer och andra myndig-
heter, vilket kan leda till en ineffektiv planeringsprocess där osäkerhet för allmänhet och ex-
ploatörer skapar längre handläggningstider, fler överklaganden och större motsättningar, samt 
i förlängningen att samhällets omställning till förnyelsebar energi går långsammare.

• att allmänheten och andra aktörer inte på ett samlat sätt kunnat ta ställning till kommunens 
syn på vindkraftutbyggnad, vilket innebär risk för demokratiunderskott i planeringen av mark 
och vatten.

4.5. Åtgärder som avses vidtas för uppföljning och 
övervakning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap 18 § Miljöbalken måste alla planer och program som miljöbedöms också följas upp. 
Uppföljningen ska täcka all betydande miljöpåverkan dvs i princip positiva, negativa, förutsedda 
och oförutsedda konsekvenser. 
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Syftet med uppföljningen är att kommunen tidigt ska skaffa sig kunskap om den miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller programmet faktiskt medför så att avhjälpande åtgärder kan 
sättas in.

Kunskapsläget gällande vindkraft förändras kontinuerligt. Vindkraften som näring och planerings-
intresse bör utifrån aktuellt kunskapsläge och genomförda projekt regelbundet utvärderas. Det 
tematiska tillägget avseende vindkraft kan då revideras regelbundet utifrån genomförda utvärde-
ringar och uppföljningar. Förvärvad ny kunskap används i efterföljande prövningar.

Uppföljning av översiktplanen föreslås ske i kommunens årsredovisning. För att följa upp miljö-
konsekvenserna krävs tydliga och mätbara indikatorer.

Följande avses redovisas avseende detta:

• Antal verk som givits tillstånd enligt miljöbalken.

• Antal inkomna bygglovansökningar och givna bygglov för vindkraftverk.

• Eventuella detaljplaner, bygglov eller andra lov som strider mot riktlinjerna i översiktsplanen.

• Antal uppförda verk under året.

• Samlad energiproduktion från vindkraftverken (i den mån uppgifter finns tillgängliga)

• Klagomål och konstaterade olägenheter för människors hälsa och på miljön beroende på 
vindkraft produktion.

• Bedömning av andra effekter av vindkraftutbyggnaden t ex, direkt arealbehov, påverkan på 
landskapsbild, friluftsliv, natur- och kulturmiljö, rennäring, ekonomi och samhällsfunktio-
ner.



Om Vindbruksplan

Detta dokument tillhör ett tillägg till översiktsplan angående 
vindbruk med syfte att skapa planeringsförutsättningar för 
vindkraftentreprenörer och lokala kooperativ att etablera 
vindkraftanläggningar i kommunen.  Arbetet är inriktat mot att ta 
fram de mest lämpliga områdena utifrån vindförutsättningar och 
infrastruktur med hänsyn taget till bebyggelse, natur-, kultur- och 

friluftsvärden	med	flera	värden.	

Vindbruksplan består av följande handlingar: 
Del 1: Plan 

Del 2: Planeringsförutsättningar 
Del 3: Miljökonsekvensbeskrivning 

Samrådsredogörelse 
Utlåtande och särskild sammanställning (detta dokument)

Vart vänder jag mig med frågor?

Frågor kring Vindbruksplan kan skickas med e-post till 
fysiskplanering@pitea.se

Eller med post till: 
Piteå kommun 

Samhällsbyggnad 
Fysisk planering 

941 85 Piteå

Du kan även besöka oss på Samhällsbyggnad, Fysisk planering, Piteå 
kommun, Svartuddsvägen 1, eller ringa Piteå kommuns växel: 0911-

69 60 00
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Vindbruksplan – Piteå kommun 

Sammanfattning 

Piteå kommun har tagit fram ett förslag till ny vindbruksplan. Skellefteå kommun har beretts 

möjlighet att yttra sig över granskningshandlingen. Planförslaget är omfattande och ger en 

god övergripande beskrivning och inriktning på Piteå kommuns tänkta utveckling av 

vindkraft. Piteå kommun har särskilt profilerat sig inom vindkraftsområdet och planen visar 

på en inriktning som kan leda till att göra Piteå till en av landets mest expansiva inom 

vindkraft. 

Skellefteå kommun har under samrådsskedet uttryckt att man inte har några invändningar 

mot vindbruksplanen. Ett antal områden som bedöms lämpliga för vindkraft är belägna nära 

gränsen till Skellefteå kommun. Ett par av dessa är dessutom gemensamma mellan 

kommunerna och det är viktigt att ha ett fortlöpande samråd kring utvecklingen. Det gäller 

såväl påverkan på annan markanvändning, natur- och kulturvärden samt annan infrastruktur. 

I vindbruksplanen är frågor kring vägar, elnät och kraftöverföring bara översiktligt belysta. 

En förutsättning för planens genomförande är att åtkomst, kraftöverföring och balans i 

produktionssystemet klaras. Det förutsätter en god samverkan med såväl statliga 

myndigheter, kommuner och elproducenter och nätoperatörer kan skapas.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 

Godkänna yttrandet 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

 

Lars Hedqvist  

Planeringschef  

  

http://www.skelleftea.se/


SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 2013-10-29 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

§ 443 Dnr KS 2013-000703 212 

Yttrande över utställning av vindbruksplan för 
Piteå kommun 
Sammanfattning  
Piteå kommun har tagit fram ett förslag till ny vindbruksplan. Skellefteå 
kommun har beretts möjlighet att yttra sig över granskningshandlingen. 
Planförslaget är omfattande och ger en god övergripande beskrivning och 
inriktning på Piteå kommuns tänkta utveckling av vindkraft. Piteå 
kommun har särskilt profilerat sig inom vindkraftsområdet och planen 
visar på en inriktning som kan leda till att göra Piteå till en av landets 
mest expansiva inom vindkraft. 

Skellefteå kommun har under samrådsskedet uttryckt att man inte har 
några invändningar mot vindbruksplanen. Ett antal områden som bedöms 
lämpliga för vindkraft är belägna nära gränsen till Skellefteå kommun. Ett 
par av dessa är dessutom gemensamma mellan kommunerna och det är 
viktigt att ha ett fortlöpande samråd kring utvecklingen. Det gäller såväl 
påverkan på annan markanvändning, natur- och kulturvärden samt annan 
infrastruktur. I vindbruksplanen är frågor kring vägar, elnät och 
kraftöverföring bara översiktligt belysta. En förutsättning för planens 
genomförande är att åtkomst, kraftöverföring och balans i 
produktionssystemet klaras. Det förutsätter att en god samverkan med 
såväl statliga myndigheter, kommuner och elproducenter och 
nätoperatörer kan skapas. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Yttrandet godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-29, § 654 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-16 
Piteå kommuns vindbruksplan 

_____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Piteå kommun 

 



Steve Daurer                                            2013-11-17
Dartsel 1 
93391 Arvidsjaur

Piteå Kommun
Kopia till Svevind, Arvidsjaurs Kommun och Länsstyrelsen

Angående vindkraftsplanen/miljökonsekvensbeskrivning

Hej!
Som berörd bybo som kommer att bo granne med  Etapp 2 av vindkraftsparken i 
Markbygden vill jag ta tillfället i akt och yttra med över vindkraftsplanen.
Jag reagerar främst över att vindkraftsplanen inte redovisar det stora ur- och 
naturskogslandskapet som ligger i direkt anslutning till Etapp 2 och 
utbyggnadsområdenaT4 och T5 vid kommungränsen i väster på Arvidsjaur 
sidan!
Här ligger ett pärlband av naturreservat, reservatsobjekt och skyddade 
naturskogar i ekopark i följande ordning från norr till söder: Naktebergets 
Naturreservat, Dubblabergens Naturreservat, Dubblabergens Ekopark med 
reservatsobjektet Stor- och Färskberget (Naturvårdsverkets Rapport 5344), 
Sudokbergets Naturreservat, Lill Huvbergets Naturreservat, Norrdals 
Naturreservat, Vinterbergets Naturreservat och Trollbergets Naturreservat.
Enligt vindkraftsplanen behandlas detta område som en vit fläck på kartan dvs. 
inte alls eller i för liten utsträckning!
En bra och omfattande vindkraftsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
hade förstås redovisat och tagit hänsyn till de höga naturvärden som ligger i direkt 
anslutning till Etapp 2! Vidare hade en bra plan även utred eventuella negativa 
konsekvenser för nämnda områden och hur den planerade närgångna etableringen 
påverkar vildmarksturismen i detta välbesökta rekreation- och turistmål! 
Jag ser gärna att dessa värdefulla ur- och naturskogsområden redovisas tillsammans 
med den hänsyn man tänker ta!!
Jag rekommenderar en säkerhets- och störningsavstånd om minst 1000 m till 
kommungränsen i väster respektive mot reservat, reservatsobjekt och ekopark!
I nämnda ur- och naturskogar lever och häckar sällsynta fåglar bl. a. rovfåglar 
av olika slag! Vidare är det vildmarks- och s. k. tystnadsrefugier för 
friluftsfolket! En alltför närgången industrietablering som vindparken utgör 
skulle skada avsevärd områdenas unika värden!!
Slutligen anser jag att det planerade anslutningsalternativet till stamnätet i 
nordväst (NV alternativet) genom ekopark och byn Dartsel är helt sjukt och 
vansinnigt och jag är starkt emot detta eftersom det finns flera andra och mera 
lämpliga alternativ som inte förstör höga natur- och besöksvärden samt 
lokalbefolkningens hälsa!! Projektet är ett Piteå projekt och då borde även 
anslutningen till stamnätet ligga inom Piteå Kommun vilket är möjligt och är 
det bästa alternativet i olika hänseenden! 
Hälsningar



Steve Daurer, skoglig naturvärdesinventerare med över ett decennium erfarenhet av 
naturinventering på myndighet och skogsbolag
PS. I vindplanen och miljökonsekvensbeskrivningen har det även glömts bort att 
redovisa naturskogen på berget Flottakamen direkt sydost om Dubblabergen och 
det har inte heller uppmärksammats att Stor Huvberget är ett s. k kräldjursberg! Där 
på Stor Huvberget övervintrar traktens huggormar ( det finns endast två sådana 
ställen inom en radie av ca. 3 mil och det andra stället ligger på Flyggberget i 
Dubblabergens ekopark inom Arvidsjaurs kommun)!       



SVENSKA KRAFTNÄT 

BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 

STUREGATAN 1 

WWW.SVK.SE 
R E G I S T R A T O R 0 S V K . S E 

TEL 08 475 80 00 
FAX 08 475 89 50 

SVENSKA 
^ KRAFTNÄT 

Koncessioner och kommunikation 
Mark och tillstånd 
Samhällsplanerare 
Anna Ekstedt 
08-475 8157 
anna.ekstedt@svk.se 

Piteå kommun 
fysiskplanering@pitea.se 

Länsstyrelsen Norrbotten 
norrbotten@lansstyrelsen.se 

2013-11-15 2013/1163 YTTRANDE 

Yttrande angående samråd Vindbruksplan i Piteå kommun 

Svenska Kraftnät har i yttrande daterat 2012-09-04 svarat på berörd remiss. Utöver 
tidigare lämnat remissvar vill Svenska Kraftnät lämna följande synpunkter: 

En kraftledning på spänningsnivån 400 kV tillhörande stamnätet går igenom följande 
utpekade områden: Markbygden etapp 3, L6 samt Ly. Vid en eventuell etablering av 
vindkraftverk i närheten av våra anläggningar ska följande beaktas: 

Svenska Kraftnät förutsätter att arbete såsom parallellgång, grävning nära våra stolpar 
etc. inte kommer att ske i ledningsgatan för vår 400 kV ledningen. 

Slutligen vill vi påminna om de tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk och 
vindkraftsparker med kapacitet större än 1,5 MW. Dessa krav återfinns i föreskriften 
SvKFS 2005:2 "Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om 
driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar". För frågor gällande 
anslutning av vindkraft till stamnätet har Svenska Kraftnät tagit fram ett vägledande 
dokument. Dokumenten finns att hämta via vår hemsida (www.svk.se) under sökväg 
Energimarknaden/Vindkraft. 

Svenska Kraftnät vill att hänsyn tas till de rekommendationer vi sedan tidigare angivit 
och att vindkraftverk placeras enligt dessa. Svenska Kraftnät rekommenderar därför 
kommunen att lägga till detta till vindbruksplanens riktlinjer. Svenska Kraftnät vill 
även framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark som kan komma att 
behövas för nya kraftledningar vid upprättande av vindkraftsutbyggnad. 



För ytterligare information rörande Svenska Kraftnäts framtida planer för stamnätet 
för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025. Detta dokument finns publicerat via vår 
hemsida: 

http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf 

Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Malin Werner efter föredragning 
av samhällsplanerare Anna Ekstedt. Vid ärendets slutgiltiga handläggning har även 
Tobias Edfast deltagit. 

Med vänliga hälsningar 

,-■-" Anna Ekstedt 

Information angående remisser till Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät önskar att ni sänder fullständigt material till oss via: 
registrator@svk.se alternativt till: Svenska Kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg. 



 

  
Yttrande 
2013-11-15 
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De synpunkter Plan och trafik tidigare framfört i samrådsredogörelsen gällande Vindbruks-

planen är nu åtgärdade.  

 

I övrigt har Plan och trafik inte några ytterligare synpunkter då det kommunala vägnätet inte 

bedöms beröras av transporterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piteå kommun 

 

 

 

Mathias Keisu 









 Datum: 2013-11-19 

Webbadress: www.pitea.se/enheter 

  

 

 

Yttrande över Vindbruksplan för Piteå kommun. 

 

Utbildningsförvaltningen har inga direkta synpunkter på texten i förslag till 

Vindbruksplan. Däremot kan förvaltningen berörars på två sätt av pågående och 

kommande etableringar. 

 En viktig del i infrastrukturen är tillgång till arbetskraft med adekvat 

utbildning. Strömbackaskolan har nyligen försökt starta en utbildning 

(inriktning) mot energiteknik inom El- och energiprogrammet, men få 

sökande gjorde att utbildningen inte kunde startas. Bedömningen är 

dock att övriga inriktningar inom programmet ger en god grund för den 

fortsatta utbildning som företagen tillhandahåller. 

 Utbildningsförvaltningen följer löpande utvecklingen i den Västra 

kommundelen vad gäller inflyttning av barn och elever kopplat till en 

eventuell inflyttning av arbetskraft inom vindkraftsektorn. Vid en 

kraftigare inflyttning, kommer förvaltningen överväga åtgärder för att 

upprätthålla en god samhällsservice vad gäller tillgången till förskola 

och grundskola. 

 

Eu. 

          /   Lars Nilsson, utredare 
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Yttrande Vindbruksplan Piteå kommun 
- Handling utställd för granskning; Förslag augusti 2013 

 

Markbygden Vind AB (Bolaget) lämnar härmed följande yttrande på Piteå kommuns tematiska tillägg 

till Översiktsplan avseende vindbruk utställd för granskning under perioden 18 september – 18 

november 2013.  

Bakgrund 

Bolaget lämnade 2012-09-28 in ett yttrande på Piteå kommuns förslag till Vindbruksplan 

(Samrådshandling maj 2012). I yttrandet lyftes särskilt fram ett antal punkter på vilka Bolaget ansåg 

att vindbruksplanen frångick det område som regeringen avsåg i sitt beslut om tillåtlighet för 

Markbygdenprojektet, detta på ett sådant sätt att obehövliga motsättningar kunde uppkomma för 

kommande framtagande av miljötillståndsansökningar för de olika etapperna i projektet.  Nedan 

beskrivs de huvudpunkter Bolaget lyfte fram i yttrandet (2012-09-28), samt ett antal ytterligare 

kommentarer från Bolaget avseende utställning av förslag till Vindbruksplan (augusti 2013). 

Övergripande ser Bolaget positivt på kommunens inkorporerande av framförda synpunkter under 

samråd, vilka till stor utsträckning implementerats i Vindbruksplanen.  

  

1. Tillåtlighetsbeslutets gränser 

Bolaget påpekade i yttrande 2012-09-28 att område som i samrådshandlingen för Vindbruksplan 

fanns utpekad som ”villkorad tillåtlighet för Markbygden vind AB” (Del 1, s.9) inte överensstämde 

i sin helhet med det område som regeringen avsåg i sitt beslut om tillåtlighet (Regeringsbeslut 

2010-03-04, M2009/1517/F/M). Bolaget noterar att en revidering nu har utförts i Förslag till 

Vindbruksplan (augusti 2013) där de angivna gränserna för Markbygdens tillåtlighet 

överensstämmer med regeringens beslut om tillåtlighet. Figur 8.9 i Förslag till Vindbruksplan, 

(Del 2, s.50) upplever Bolaget dock som otydlig. Det framgår inte huruvida det lila markerade 

området inom Markbygdenprojektet är ett område lämpligt för vindkraft eller det motsatta.  

2. Områdesklassificering  

I yttrande 2012-09-28 lyftes från Bolaget att de områdesklassificeringar som gjorts i 

Vindbruksplanen för vindkraftsetablering skapade begränsningar gentemot tillåtlighetsbeslutet. 

Detta då vissa områden inom gränserna för tillåtligheten klassats som annat än ”Lämpliga 

områden”, ”Möjliga områden” eller ”Områden inom tillåtlighet med förstärkt hänsyn”. I Förslag 

till Vindbruksplan (augusti 2013) redovisas särskilt en detaljstudie av lämpliga/möjliga områden 

mailto:info@svevind.se
http://www.svevind.se/
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samt områden där förstärkt hänsyn krävs för Markbygdenprojektet i figur 9:1 (Del 2, s.51). 

Bolaget ser positivt till denna ändring. Vid en översikt över nu angivna ”olämpliga områden” (Del 

2, s.50 figur 8:9) har Bolaget dock uppmärksammat att två områden inom tillåtligheten finns 

listade som olämpliga; Flyttleden och Fagerheden- Rokliden. Bolaget vill åter påpeka att områden 

som ej ansetts lämpliga för vindkraftsetableringar redan har undantagits i samband med 

tillåtlighetsprövningen. Dock kan fortfarande finnas ytterligare områden där särskild hänsyn bör 

iakttas.  För att undvika eventuella felaktiga tolkningar om begränsningar gentemot tillåtligheten 

föreslår Bolaget att områdena istället benämns som ”särskilt att beakta för delområden med 

förstärkt hänsyn” och således beskrivs utförligare under denna rubrik (Del 1, s.51) 

3. Underlag för bedömning av medelvindhastigheter 

Bolaget kommenterade i yttrande 2012-09-28 det underlag som låg till grund för bedömning av 

årsmedelvindhastigheter i området. Bolaget menade på att det fanns underlag med större 

samstämmighet till de faktiska förhållandena i området än det som redovisats i 

samrådshandlingen. Bolaget ser i Förslag till Vindbruksplan (augusti 2013) att planen nu utgår 

från det rekommenderade materialet Energimyndighetens vindkartering (2011).  

4. Bedömning av påverkan på landskapsbilden 

I yttrande 2012-09-28 påpekade Bolaget att påverkan på landskapsbilden och friluftslivet fått 

oproportionerligt utrymme i vindbruksplanen. Piteå kommun yttrar i samrådsredogörelsen att 

”Avvägning mellan olika intressen har gjorts vid utpekande av lämpliga områden.” Det uppges 

även i Förslag till Vindbruksplan (Del1, kap. 5) att ”Inom ’Lämpliga områden’ prioriteras vindkraft 

framför andra intressen. Det medför konsekvenser för landskapsbilden och friluftslivet.” Bolaget 

ställer sig frågande till på vilket sätt landskapsbilden och friluftslivet vägt tyngre i de fall man 

bedömt att området är olämpligt för vindkraft.  Bolaget vidhåller att det finns fler aspekter än 

landskapsbild och friluftslivet att ta hänsyn till vid planering av en vindkraftpark. Ifall dessa 

intressen skulle väga tyngre bör en justering ske i vindbruksplanen där avvägningar från fall till 

fall förklaras.  

5. Samrådsförfarandet 

Bolaget ansåg i yttrande 2012-09-28 det märkligt hur samrådskretsen avgränsats i ärendet och 

vilka som ansetts vara ytterst berörda av vindbruksplanen. Bolaget noterar att Markbygden Vind 

funnits med i samrådskrets för Förslag till Vindbruksplan (2013), vilket uppskattas.     

 

6. Riktlinjer för storskalig vindkraftsetablering 

Bolaget menade i yttrande 2012-09-28 att kraven för vindkraftsetableringar under detta kapitel 

(Del 1, kap 5) är allt för detaljstyrande. Bolaget vidhåller efter genomläsning av kapitlet (Del 1, 

kap 6) i Förslag till vindbruksplan (2013) att även om vissa omformuleringar skett till det bättre, 

avseende exempelvis visualiseringar, bör generellt behovet av utredningar och undersökningar 

hanteras inom ramen för tillståndsansökan enligt 9 kap. MB. Detta avser även hur vindkraft ska 

anpassas till motstående intressen. 
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7. Skyddsavstånd 

I yttrande 2012-09-28 menade Bolaget på att de skyddsavstånd till natur, kultur och friluftsliv 

som redovisades i samrådshandlingen (2012) under Del 1, kap. 5 inte överensstämde med de 

skyddsavstånd Bolaget redovisat i sina utredningar för Markbygden. I Förslag till Vindbruksplan 

(2013) har detta nu justerats.  Tillkommit har dock ”Arkeologiska utredningar kan bli aktuellt 

innan nytt mark-eller vattenområde tas i anspråk även inom områden inom tillåtligheten. Detta 

eftersom även icke kända lämningar är lagskyddade och en arkeologisk utredning enligt § 11,2 

kap, KML ska svara på frågan om vilka hänsyn som krävs vad gäller arkeologiska värden.”  

Bolaget upplever formuleringen som något svårtolkad, och ett förtydligande behövs kring vid 

vilka förhållanden detta kan bli nödvändigt. Bolaget ställer sig också frågande till vilket syfte 

detta förfarande skulle ha. Då Länsstyrelsen bedömer huruvida utredning sker enligt KML i 

samband med att mark planeras tas i anspråk, kan därmed frågeställningar kring eventuellt icke 

kända lämningar utredas.  Att utreda eventuellt icke-kända lämningar i ett tidigare stadium är 

såväl tidskrävande som kostsamt, utan att det kan garantera en säkrare bedömning av området i 

fråga. 

8. Häckning av kungsörn 

I yttrande 2012-09-28 påpekade Bolaget att det i vindbruksplanen redogjorts för 

kungsörnshäckning på relativt specifika platser. Bolaget menade på att av hänsyn till de krav på 

sekretess för kungsörnens områden kan dessa områden behöva märkas ut på annat sätt. Bolaget 

menade även att vindbruksplanen inte överensstämde med de kungsörnsinventeringar som 

utförts av bolaget inom och i närheten av tillåtlighetsområdet sedan 2008. I Förslag till 

Vindbruksplan (2013) har de områden med häckande kungsörn inom tillåtligheten för 

Markbygden tagits bort i samband med områdesklassificeringen (se punkt 2). Bolaget ser positivt 

på detta. Dock kvarstår fortfarande något enstaka angivet kungsörnsrevir utanför tillåtligheten, 

varpå Bolaget vidhåller synpunkten om lämplighet om sekretess. I kap.9.4 anges en konstaterad 

örnhäckning samt indikationer på ytterligare örnhäckning inom området Fagerheden-Rokliden 

(O4). Detta överensstämmer inte med Bolagets inventeringar, varpå Bolaget hade önskat en 

beskrivning av vilken inventering som legat till grund för underlaget, samt vilket år den är utförd. 

Bolaget menar även på att detta område bör falla inom kategorin ”särskilt att beakta för 

delområden med förstärkt hänsyn” (se punkt 2, Områdesklassificering). 

Fortfarande av vikt är att skyddet för kungsörn bör vara rimligt i förhållande till vilken påverkan 

som en vindkraftsetablering kan medföra för kungsörn. Åtgärder och hänsyn bör vidtas i de fall 

de medför en märkbar påföljd.  

9. Riktlinjer för buller 

Bolaget anmärkte i yttrande 2012-09-28 på uttrycket att ”Naturvårdsverkets riktvärden för 

områden med lågt bakgrundsljud ska följas, dvs. 35 dB(A)” och menade på att Naturvårdsverkets 

begränsning 35dB(A) avser friluftsområden där ljudkvalitén särskilt utpekas som skyddsvärd. 

Bolaget påpekade att sådana skydd bör i sådana fall finnas utpekade i Översiktsplanen. Under 

samrådsprocessen för tillåtligheten framförde kommunen att det endast var runt Bänkerträsk 

sådana särskilda bullerbegränsningar förelåg (se yttrande 2012-09-28, Svevind). Piteå kommun 

anger i samrådsredogörelsen att synpunkten inte föranleder någon ändring av planförslaget. 
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Bolagets synpunkter kvarstår därmed och menar på att själva syftet till varför ett område pekats 

ut som skyddsvärt ska avgöra vilken hösta bullernivå som är acceptabel. Syftet med 

naturskyddade områden är sällan att skydda naturupplevelsen för människor. 

 

10. Samsyn på utvecklingen i området 

Såsom framförts i tidigare yttrande är det önskvärt från Bolagets sida att Piteå kommun och 

Bolaget eftersträvar en samsyn på Markbygdenområdets framtida utveckling. Bolaget upplever 

att Piteå kommun har införlivat flertalet delgivna synpunkter i yttrande 2012-09-28, dock 

kvarstår en del kompletterande frågor från Bolagets sida såsom anmärkt i detta yttrande. Främst 

vill Bolaget här understryka förtydligandet av områdesklassificeringen samt bedömningen av 

påverkan på landskapsbilden.  

 

Med Vänlig Hälsning, 

 

 

Kristina Falk, Boden 2013-11-25 

Markbygden Vind AB 

Norra Obbolavägen 115 

904 22 Umeå 

Telefon: 070-5730794 

Email: kristina.falk@svevind.se 

 



1

Johannes Räftegård

Från: Tora Landgren <QTLN29@arvidsjaur.se>
Skickat: den 29 november 2013 08:50
Till: Johannes Räftegård
Ämne: VINDBRUKSPLANEN

Hej Johannes,  

  

Arvidsjaurs kommun vill vidhålla de synpunkter som anfördes vid samrådet för Piteås kommuns Vindbruksplan.  

  

I övrigt får flyget i Arvidsjaur inkomma med kompletterande synpunkter bäst de behagar.  

  

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Tora Landgren 
Vik. Samhällsplanerare och beredskapssamordnare 

  

Arvidsjaurs kommun 

933 81 Arvidsjaur 
� 0960-155 65 
� 072-219 59 83 
� tora.landgren@arvidsjaur.se 
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§ 4  Yttrande över Piteå kommuns förslag till Vindbruksplan för 

Piteå kommun – granskningshandling 
 Dnr 2012-0189 

 
Beslut 

Miljö och byggnämnden vidhåller synpunkten att inga utpekanden ska göras öster om E4 

inklusive havet. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnämnden yttrade sig i samband med samrådet över Piteå kommuns 

Vindbruksplan.  Miljö- och byggnämnden hade då flera synpunkter, bland annat gällande 

otydliga områdesklassningar, att utpekandet utgjorde en splittrad bild i kommunen, 

grusförsörjningen, samt att nämnden inte ville se några utpekanden öster om E4.  

 

De flesta av miljö- och byggnämndens synpunkter har beaktats i förslaget.  

 

Miljö och byggnämnden vidhåller dock synpunkten att inga utpekanden ska göras öster om 

E4 inklusive havet.  

 

 
Beslutsunderlag 

2012-189-1  Granskningshandling, Vindbruksplan,  

 Del 1 Planeringsförutsättningar,  

 Del 2 Miljökonsekvensbeskrivning,  

 Del 3 Samrådsredogörelse 

Arbetsutskottets protokoll § 2 
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