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Inledning 

Intresset för storskalig utbyggnad av vindkraft har ökat markant under 
senare år. Detta innebär att allt större krav ställs på att kommunerna har en 
tillfredsställande översiktlig planering för att klara hanteringen av olika 
ansökningar.  
 
Sundsvall kommun har en översiktsplan från 2005. I planen beskrivs 
vindkraften mycket generellt och översiktligt p.g.a. att den då gällande 
kartläggningen av vindförhållanden utvisade att det inte fanns tillräckliga 
vindenergiförhållanden för en stor kommersiell utbyggnad av 
vindkraftsanläggningar i kommunen. 
 
Förutsättningarna för Sundsvalls kommun men även andra skogskommuner, 
ändrades under första halvåret av 2006, då ny teknologi och nya mätningar 
gjorde det möjligt att omvärdera vindenergiförhållanden. Flera platser i 
kommunen visade sig då vara intressanta för vindkraftsetableringar. 
 
Målet med detta tematiska tillägg till översiktsplanen är att ta fram ett bra 
underlag som skall vara vägledande när det gäller etableringar av 
vindkraftverk och vindkraftsanläggningar inom kommunen. 
 
Detta tematiska tillägg skall läsas tillsammans med den kommuntäckande 
översiktsplanen. Vid antagandet ersätter planen tidigare skrivning om 
vindkraft från översiktsplanen som antogs 2005. Kartorna i detta tematiska 
tillägg skiljer sig i vissa avseende från de kartor som redovisas i denna 
översiktsplan. I de fall kartorna skiljer sig åt skall man gå efter kartorna 
som redovisas i det tematiska tillägget då dessa kartor är mer aktuella och 
baseras på länsstyrelsen kartdatabas. Vid kommunens revidering av den 
kommuntäckande översiktsplanen 2012-2013 kommer detta tematiska 
tillägg att inarbetas. Samtidigt som ny kommuntäckande översiktsplan antas 
upphör tidigare plan (ÖPL 2005) att gälla. Översiktsplanen finns på 
kommunens hemsida www.sundsvall.se.  
 

Planuppdrag och genomförande 
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens samordnings-
utskott tagit fram detta tematiska tillägg för Sundsvalls kommuns 
översiktsplan, enligt MRP-uppdrag nr 3 från 2010. Arbetet har skett i 
samarbete med miljökontoret och har beviljats stöd från Boverket. 
 
Tillägget till översiktsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en väl 
avvägd utbyggnad av vindkraft. Planen skall ange förutsättningar för stora 
vindkraftsutbyggnader av vindkraft, men också riktlinjer och principer för 
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medelstora anläggningar, enstaka verk samt ange inom vilka områden stora 
vindkraftsanläggningar ej bör uppföras. 
 
Ett väl genomarbetat tematiskt tillägg till översiktsplan som beaktar 
riksintressen, övriga allmänna intressen och lokala intressen, underlättar 
också efterföljande prövning enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen. 
Kommunfullmäktiges beslut ger vägledning till myndigheter inom kommun 
och stat, men ger även klara besked om kommunens vilja till både 
exploatörer och allmänheten. 
 

Planprocessen och tiden 

 
 

Hållbar utveckling 
Så länge solen lyser finns det i princip obegränsat med solenergi på jorden. 
Vattenkraft, vindkraft och biobränslen är andra exempel på så kallade 
förnybara energikällor, som inte heller kommer att ta slut. Jordens tillgångar 
på olja, kol, naturgas och uran är däremot begränsade. Med dagens kända 
tillgångar uppskattar man att oljan kommer att räcka i cirka 40 år, kolet i 
drygt 200 år, naturgasen i drygt 60 år och uran i cirka 70 år. 
(Energimyndigheten, www.Energikunskap.se) 
 
Miljö- och energipolitiken i Sverige är inriktade på att stimulera en 
övergång till förnybara- och miljöanpassade energislag. Detta för att 
underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. En utbyggnad 
av vindkraft är ett led i denna omställning då vindkraft är en inhemsk, 
förnybar energikälla som producerar el utan några utsläpp.  
 
I den av riksdagen antagna vindkraftspropositionen ”Miljövänlig el med 
vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk” prop. 2005/06:143, 
etableras begreppet vindbruk. Med vindbruk menas en lokalt förankrad, 
förnybar och långsiktigt hållbar näring baserad på produktion från vind. 
Vindbruket bör jämställas med andra näringar som också bygger på 
nyttjande av förnybara resurser, såsom jord- och skogsbruk, fiske och 
rennäring. 
 
Vindkraften kan bidra till att uppnå många miljökvalitétsmål. Den kan också 
bidra till lokal utveckling med nya investeringar samt skapa lokala 
mervärden av både social och ekonomisk karaktär. Samtidigt handlar 
uppbyggnaden av vindkraft om höga byggnadsverk som påverkar 
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landskapsbilden och medför ingrepp i naturen. Vindkraften är alltid 
”klimatvänlig” men det innebär inte att den alltid är ”miljövänlig” då man 
beaktar den fysiska miljön. Det är därför viktigt att vindkraftsutbyggnaden 
analyseras och övervägs i ett helhetsperspektiv. 
 

Vindkraftsutbyggnad, EU, Sverige, Västernorrlands län 
EU har som mål att 20 procent av all energi som konsumeras av 
medlemsstaterna skall vara förnybar till år 2020. För att detta ska uppnås 
beräknas att minst 34 procent av elenergin måste komma från förnybara 
källor, och att minst 40 procent av detta måste komma från vindkraft. 
Enligt den europeiska vindenergiorganisationen (EWEA, The European 
Wind Energy Association) fordras 230 000 MW, varav 40 000 MW 
havsbaserad, vindkraft för att nå EU-målet. Vindkraftens andel kommer då 
att uppgå till 15 – 18 procent av elkonsumtionen i Europa. 
 
I regeringens proposition Prop. (2008/09:163)”En sammanhållen klimat- 
och energipolitik” föreslås: En nationell planeringsram för vindkraft 
fastställs till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, 
varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Det bör understrykas att 
planeringsramen inte är något utbyggnadsmål. Istället är naturligt att 
planeringsramen, som syftar till att synliggöra vindkraften i, bland annat, 
den fysiska planeringen, ger uttryck för en högre ambitionsnivå än ett 
utbyggnadsmål. Något specifikt utbyggnadsmål för vindkraften finns i 
dagsläget inte. 
 
År 2009 fanns det drygt 1400 vindkraftverk i Sverige som tillsammans 
producerade 2,5 TWh. I mars samma år fanns det ansökningar för ca 6000 
landbaserade vindkraftverk inlämnade till de olika länsstyrelserna. Behovet 
för att uppnå målen är enligt Energimyndigheten att 2000 – 4000 verk ska 
vara planerade att placeras på land innan år 2020. 
 
Eftersom det finns god tillgång på lämpliga områden i Västernorrlands län 
(omkring 2880 km²) så föreslår länsstyrelsen att vindkraftsutbyggnaden i 
första hand inriktas på områden med låg konfliktgrad och hänsyn till bl.a. 
natur- och kulturvärden. Vindkraftverk skall lokaliseras så att regionens 
långsiktiga attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter inte påverkas 
påtagligt negativt. Därför anser länsstyrelsen att utbyggnaden bör inriktas 
mot länets inlandsområden, då dessa områden har bäst förutsättningar för att 
klara planeringsmålen. (Regional landskapsanalys - med fördjupning 
gällande landskapets lämplighet för vindkraft, Västernorrlands län 2010). 
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Kommunala förutsättningar 
I kommunens översiktsplan från 2005 finns en undersökning från 2000 som 
behandlar förutsättningarna för vindkraftsetableringar i Sundsvalls kommun. 
Vindenergiförhållandena inom kommunen ansågs generellt sett ej 
tillräckliga för någon kommersiell utbyggnad av vindkraftsanläggningar 
enligt de parametrar som låg till grund för kartläggningen. 
 
Under 2006 genomförde Uppsala universitet en ny vindkartering i 
Västernorrland (Länsstyrelsen i Västernorrland, 2006). Karteringen bygger 
på topografiska och meteorologiska data och ligger till grund för en 
teoretisk beräkning av medelvindhastighet på olika höjd över marken. 
Under utredningstiden beställdes även en fördjupning av vindkarteringen 
från företaget Weather Tech Scandinavia AB (Weather Tech, 2008) för att 
få tillgång till mer detaljerade beräkningar. Med de nya vindenergi-
förutsättningarna ser kommunen att goda möjligheter finns i kommunen för 
att utveckla en ny areell näring. 
 
Under 2010-2011 så har det kommit in förslag att uppföra drygt 300 
vindkraftverk i kommunen. De flesta av dessa verk planeras att stå i stora 
vindkraftsanläggningar. Om alla dessa verk skulle tillåtas skulle de 
gemensamt kunna producera drygt 2300 GWh, det är jämförbart med drygt 
300 000 villors elförbrukning (ej el-uppvärmda), som jämförelse kan även 
nämnas att Kubal har en energiförbrukning på 1800 GWh per år.  
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Vindkraften i den kommunala planeringen 
All energiproduktion kräver att markområden tas i anspråk. Planeringen av 
hur mark och vatten ska användas är ytterst kommunernas ansvar. De prövar 
markens lämplighet för olika ändamål genom att upprätta översiktsplaner 
och detaljplaner. Det tematiska tillägget Vindkraftens möjligheter i 
Sundsvalls kommun är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för att hantera 
framtida vindkraftutbyggnad i Sundsvalls kommun.  
 

Lagstiftning 
Etablering av vindkraft regleras både genom plan- och bygglagen (PBL) och 
genom miljöbalkens lagstiftning (MB). Regleringen enligt plan- och 
bygglagen hanteras i huvudsak av kommunerna medan prövningen av 
tillstånd för vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken sköts av 
länsstyrelsen. 

Översiktsplan 
Alla kommuner ska enligt PBL ha en kommunomfattande översiktsplan. 
Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag som syftar till att: 
 

 Redovisa kommunens visioner och utvecklingsstrategier beträffande 
mark- och vattenanvändning. 

 Ge underlag för beslut om mark- och vattenanvändning 
 Redovisa kommunens avvägning mellan allmänna intressen och 

olika konkurrerande anspråk. 
 Redovisa hur riksintressen skall tillgodoses och avvägas mot lokala 

intressen samt hur miljökvalitetsnormer skall beaktas. 
 Ligga till grund för detaljplanering, områdesbestämmelser, 

skyddsföreskrifter och för prövning av bygglov och 
fastighetsbildning. 

 Informera kommunens invånare, myndigheter och andra om 
kommunens mark- och miljöpolitik. 

 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan är av vägledande karaktär, 
också för andra myndigheter på regional- och central nivå som handlägger 
frågor som rör mark- och vattenanvändningen. Förutom den kommun-
omfattande översiktsplanen kan fördjupningar för vissa geografiskt 
begränsade områden genomföras. Även tematiska tillägg för speciella 
sakfrågor som t.ex. vindkraft kan tillföras planen.  
 
Vindkraftens möjligheter i Sundsvall kommun är ett tematiskt tillägg till den 
av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen från år 2005.  



2012-02-24 

Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun 10(81) 
 

Detaljplan 
Detaljplaner är enligt PBL rättsligt bindande och har tidigare krävts när man 
har velat uppföra vindkraftsverk där det funnits motstridiga mark-
användningsintressen, närhet till bebyggelse eller påverkan på skyddsvärda 
miljöer. Efter en lagändring den 1 augusti 2009, rörande vindkraft, krävs nu 
detaljplan ”endast om verken ska uppföras i ett område där det råder stor 
efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar”. Det krävs 
även en detaljplan om olika fastighetsägare med angränsande områden vill 
uppföra vindkraftverk. 

Bygglov 
Om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken skall det inte 
bygglovprövas enligt plan- och bygglagen. Däremot krävs det en 
bygganmälan. 
 
För vindkraftverk som inte miljöprövas krävs bygglov: 

 om vindkraftverket har större totalhöjd än 20 m. 
 om vindturbinens diameter är större än 3 meter. 
 om kraftverket placeras på ett mindre avstånd från tomtgräns än 

vindkraftverkets höjd över marken. 
 om kraftverket monteras fast på en byggnad. 
 

Vindkraftsverk som är under dessa mått kallas för miniverk och kräver 
varken bygglov eller miljöprövning. 
 
Bygglov söks hos kommunen. Ansökan skall innehålla det underlag som 
behövs för bedömning enlig 2 och 3 kap PBL samt 3 och 4 kap MB. I 
många fall kan samma utredningar och underlag, till exempel miljö-
konsekvensbeskrivning, användas för både ansökan om bygglov samt 
anmälan enligt MB. 

Miljöbalken (MB) 
I Miljöbalken finns hänsynsregler och grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten. I kapitel 3 och 4 anges bestämmelser för 
områden som bedöms vara så viktiga att de utgör riksintressen. Dessa kan 
omfatta både mark- och vattenområden som p.g.a. sina värden skall skyddas 
och bevaras, de kan också omfatta områden för exploatering av natur-
resurser, t.ex. riksintressen för vindbruk. I kapitel 6 återfinns kraven på 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning där verksamhetens effekter 
på miljö och hälsa skall beskrivas och bedömas. 
 
Där ett område omfattas av flera riksintressen enligt 3 kap MB ska 
”företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 
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långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt”. 
Kommunens ställningstagande i översiktsplanen har stor betydelse. 

Miljöanmälan eller miljötillstånd? 
Enligt 9 kap MB gäller anmälningsplikt till kommunen när det är fråga om 
två eller fler vindkraftverk i grupp eller ett enstaka vindkraftverk med en 
höjd, inklusive rotorblad, överstigande 50 m (tidigare 125 KW eller mer). 
Kommunen kan meddela försiktighetsmått eller förbud för en exploatering i 
ett anmälningsärende. 
 
Om kommunen anser att vindkraftverken skulle medföra ”betydande 
miljöpåverkan” är kommunerna skyldig att förelägga verksamhetsutövaren 
om att söka tillstånd. Det händer också att exploatörer kräver frivillig 
miljöprövning för att få ett bindande tillstånd. Detta kan vara ett alternativ 
till kommunens bygglovprövning. Även för anläggningar som anmäls enligt 
MB och tillståndsprövas med bygglov enl. PBL kan det behövas 
miljökonsekvensbeskrivning. Handläggningen av anmälan och bygglov ska 
ske samordnat. Anmälan behöver innehålla landskapsanalys, påverkan på 
natur (t.ex. fågelliv) och kulturmiljöer, buller och skuggbedömningar, vägar, 
el-anslutning m.m. 
 
Tillståndsprövning gäller alltid för två eller fler vindkraftverk högre än 150 
m eller anläggningar med sju vindkraftverk eller fler, högre än 120 m 
(tidigare gräns 25 MW). Även varje tillkommande verk som tillsammans 
med befintliga verk når upp till tillståndsgränsen skall tillståndsprövas. 
Prövningen sker vid länsstyrelsen och inleds vanligtvis med ett ”tidigt 
samråd”. Kommunen bör alltid delta i samrådet och bör tidigt ange om 
kommunen är negativ till en exploatering. Kommunens tillstyrkan krävs för 
projekt som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kravet om kommuners 
tillstyrkan fördes fram i propositionen; Prövning av vindkraft, 2008/09:146, 
och trädde i kraft 1 augusti 2009. Genom kravet på kommunens tillstyrkan, 
det s.k. kommunala vetot, säkerställs ett långtgående kommunalt inflytande 
över användningen av mark och vatten trots att länsstyrelsen är 
prövningsmyndighet, se 16 kap. 4§ MB.  
 
I miljötillståndsprövningen prövas lokaliseringen och påverkan på 
omgivningen. Översiktsplanen ska beaktas. Kommunen kan ge synpunkter 
på MKB:n och ansökans innehåll. Grannar och sakägare kan påverka under 
processen och kan även överklaga beslutet. 
 
Regeringen får dock tillåta en anläggning för vindkraft om det från nationell 
synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd. 
(”Synnerlig angeläget” är sannolikt starkare än ett motstående riksintresse) 
Även på kommunfullmäktiges begäran kan regeringen tillåta en 
vindkraftanläggning. 
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Övrig tillståndsprövning 
En ansökan kan även behöva prövas mot lagen om kulturminnen (KML) 
och miljöbalkens regler om områdesskydd och strandskydd enligt kap 7. 
Den som vill dra en ledning över annans fastighet måste också komma 
överens med fastighetsägaren eller ha ledningsrätt från lantmäteriet. 
Kraftledningar inom vindparken prövas i miljöärendet. Kraftledningar från 
parken kan prövas som ett eget ärende eller ingå i miljöärendet.  
 
Prövning av vindkraft - Översikt 
Minikraftverk: 
a) är 20 meter eller lägre över markytan, 
b) placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är större än kraftverkets höjd 
över marken, 
c) inte monteras fast på en byggnad, eller 
d) har en vindturbin med en diameter som är mindre än tre meter. 
 
Kräver ej bygglov 
Gårdsverk: 
a) är högre än 20 meter över markytan, 
b) placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets 
höjd över marken, 
c) monteras fast på en byggnad, eller 
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter. 
 
Kräver bygglov, ansökan sker till kommunen 
Medelstora anläggningar: 
a) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter. 
b) två eller fler vindkraftsverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
c) ett vindkraftsverk som står tillsammans med ett annat vindkraftsverk, om 
verksamheten påbörjades efter att verksamheten med det andra 
vindkraftsverket påbörjades. 
 
Kräver miljöbalksanmälan och bygglov, ansökan sker till kommunen 
Stora anläggningar: 
a) två eller fler vindkraftsverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftsverken, inklusive rotorblad, är högre än 150 meter, 
b) sju eller fler vindkraftsverk som står tillsammans (gruppstation) och vart 
och ett av vindkraftsverken, inklusive rotorblad, är högre än 120 meter. 
 
Kräver miljöbalkstillstånd och kommunens tillstyrkan, ansökan sker till 
länsstyrelsen. 
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EU:s maskindirektiv 
Under samrådet har det dykt upp många frågor kring EU:s maskindirektiv 
och dess eventuella påverkan på etableringen av vindkraft. Ett förtydligande 
har därför gjorts gällande maskindirektivet och dess status. Svaret är 
inhämtat från Näringsdepartementets svar till Bernd Stymer, Svenskt 
Landskapsskydd, gällande Framställningar i frågan om Sveriges 
implementering av maskindirektivet och vindkraften m.m. 
 
Nu gällande maskindirektiv har i Sverige införlivats genom föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, ASF 2008:3) med stöd av 
arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket har 
tillsynsansvar för marknadskontroll avseende maskindirektivets krav. 
 
Maskindirektivet ställer inte några krav på att koppla kraven i direktivet till 
tillståndsgivning för vindkraft. Vindkraftsanläggningar ska prövas enligt 
PBL och/eller MB. I denna prövning ingår inte att beakta maskindirektivet, 
eller något annat produktdirektiv. Det är tillverkarens ansvar att se till att 
kraven enligt maskindirektivet följs och byggherrens ansvar att se till att 
kraven enligt PBL och/eller MB följs vid uppförandet. 
Vad avser inhägnade säkerhetsområden runt vindkraftsverk kan noteras att 
maskindirektivet inte fastställer några precisa krav. Den tolkning som gjorts 
i Sverige av tillverkare, och i Arbetsmiljöverkets tillsyn överensstämmer 
med den som gjorts i andra EU-länder, vindkraftsverk behöver ej inhägnas. 
 
Arbetsmiljöverket har den 8 februari 2011 inkommit till Regeringskansliet 
med en skrivelse om Arbetsmiljöverkets arbete med säkerhet på 
vindkraftsverk- regeltillämpning, standardisering och marknadskontroll 
(dnr A2011/946/ARM). Myndigheten har studerat problemställningen om 
vilka risker som är kopplade till vindkraft och inte funnit anledning att 
ingripa. Maskindirektivet har i erforderliga delar införlivats i svensk 
lagstiftning och den ansvariga tillståndsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, 
arbetar aktivt med frågan. 
 

Kompensationsåtgärder 
Under samrådet har även uppkommit frågor angående kompensations-
åtgärder, inlösen och intrångsersättning. Sådana frågor hanteras inte i det 
tidiga skede som översiktsplanen innebär, utan får hanteras i samband med 
tillståndsprövningen. Frågan om ersättning får istället väckas mot 
exploatören.  
 



2012-02-24 

Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun 14(81) 
 

Mellankommunala frågor 
En storskalig vindkraftsetablering i Sundsvalls kommun kan i hög grad 
påverka grannkommunerna, bl.a. kan landskapsbilden påverkas i flera 
kommuner om en vindkraftsanläggning placeras nära kommungränsen. 
Även åtgärder som exempelvis vägbyggande m.m. kan få effekter för 
intilliggande kommun.  
 
För områden som ligger nära kommungränsen kommer angränsande 
kommuner att ges möjlighet att lämna synpunkter under framtida samråd i 
samband med planering och utbyggnad. I presenterat utbyggnadsförslag 
bedöms främst Timrås, Ånges och Bräcke kommuner att påverkas medan 
Sollefteå, Ragunda och Nordanstig påverkas marginellt. Planen innebär att 
Indalsälven- och Ljungans dalgångar skyddas mot stora vindkraftsverk 
(endast gårdskraftverk prövas). Medan andra områden i kommun skyddas 
emot stora vindkraftsanläggningar, se karta s 17. För dessa delar är det 
väsentligt att motsvarande bedömning görs av grannkommunerna så att även 
de respekterar dessa vindkrafts fria områden. 
 
De föreslagna områdena 1-4, se kap Planförslag, som bedömts lämpliga för 
stora anläggningar av vindkraftsverk i Sundsvall bedöms kunna påverka 
intilliggande kommuner. Timrå, Ragunda, Ånge och Nordanstigs kommuner 
har i sina planer redovisat områden som kan komma att påverka Sundsvalls 
kommun.  
 
Nordanstigs kommun 
Arbetet med Nordanstigs kommuns tematiska tillägg gällande vindkraft 
pågår fortfarande i skrivandet stund. Planen delar in kommunen i tre 
områden; mycket känsliga, känsliga och mindre känsliga, samt pekar ut 
områden lämpliga för vindkraft. Hela kusten är utpekad som mycket 
känsligt och stämmer överrens med Sundsvalls kommuns ställningstagande. 
Nordanstig har pekat ut ett vindkraftsområde, Brännbacken, som ligger nära 
Sundsvalls kommun. (se kartan på s.17)  
 
Ånge kommun 
Ånge kommun har pekat ut 15 områden som anses vara lämpliga för 
vindkraft. Fyra av dessa områden kan sägas ligga nära eller mycket nära 
Sundsvalls kommun. Främst handlar det om Nottjärnen, som ligger mycket 
nära Sundsvalls kommun. (se kartan på s.17) 
 
Bräcke kommun 
Det finns många likheter mellan Bräcke- och Sundsvalls kommuns 
tematiska tillägg. Bland annat framtagande av riktlinjer m.m. Båda 
kommunerna pekar ut områden som ej anses vara lämpade för vindkrafts-
etableringar. Bräcke kommun har ej pekat ut några områden som anses vara 
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lämpliga för vindkraft i anslutning till Sundsvalls kommun. Dock har de 
pekat ut sjöarna som förbinder Holmsjön med Hemsjön som ej lämpliga för 
vindkraftsetableringar. (se kartan på s.17) 
 
Ragunda kommun 
Det finns många likheter mellan Ragundas- och Sundsvalls kommuns 
tematiska tillägg. Bland annat framtagande av riktlinjer m.m. Båda 
kommunerna pekar ut områden som ej anses vara lämpade för vindkrafts-
etableringar. Ragunda kommun har liksom Sundsvalls kommun gjort 
bedömningen att Indalsälvensdalgång ej anses vara lämplig för 
vindkraftsetableringar. Ragunda har pekat ut ett område som ansetts vara 
lämpligt för storskalig vindkraft i anslutning till Sundsvalls kommun, 
området gränsar mot Paljakka. (se kartan på s.17)   
 
Sollefteå kommun 
Sollefteå kommun har pekat ut tio områden som anses vara lämpliga för 
vindkraftsetableringar, inga av dessa områden ligger i närheten av 
Sundsvalls kommun.  
 
Timrå kommun 
Timrå kommun har pekat ut fem områden som anses vara lämpade för stora 
vindkraftsetableringar. Fyra av dessa områden gränsar till Sundsvalls 
kommun. (se kartan på s.17) 
 
Bedömningar av angränsande utpekade områden 
Timrå kommun har pekat ut fyra områden som gränsar mot Sundsvalls 
kommun. Bedömningen som gjorts är att det inte anses vara lämpligt att 
peka ut motsvarande områden för alla dessa områden på Sundsvalls sida av 
kommungränsen. Inte minst för att Fageråsens naturreservat ligger mellan 
några av de utpekade områdena i Timrå kommuns översiktsplan. Reservatet 
riskerar då att bli helt inringat av vindkraftsverk, det finns även flera viktiga 
våtmarker i dess omgivning. Dock så anses det vara lämpligt att pekat ut 
motsvarande områden i anslutning till två av Timrå kommuns utpekade 
områden. Ytterligare områden vid kommungränsen kommer att lämnas 
öppna för prövning av vindkraftsanläggningar när ansökningar inkommer. 
Se kap. Planförslag. 
 
Ragunda kommun har pekat ut ett område som lämpar sig för stora 
vindkraftsanläggningar, som gränsar in mot Sundsvalls kommun. Området 
gränsar in mot Paljakka i Sundsvalls kommun. I den samlade bedömning 
som gjorts i kap. Planförslag, så har det inte ansetts vara lämpligt att peka ut 
ett motsvarande område på Sundsvalls sida av kommungränsen.  
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Sundsvalls kommun har i så stor utsträckning som möjligt försöka samordna 
riktlinjer med angränsande kommuner. Riktlinjerna gällande riksintresset 
för rennäring skiljer sig dock åt. Frågorna gäller hur vida Gränsdragnings-
kommissionens arbete ”Samernas sedvanemarker” eller Sametingets 
utpekade områden för riksintressen skall vara gällande. Efter att ha varit i 
kontakt med Landsbygdsdepartementet har Sundsvalls kommun kommit 
fram till att Sametingets utpekande måste göra sig gällande. Sedan 2008 är 
Sametinget sektorsmyndighet för rennäringsfrågan. Gränsdragnings-
kommissionens arbete är endast en utredning och saknar därför juridiskt 
värde.  
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Angränsande kommuners planering i anslutning till Sundsvalls kommuns 
kommungräns. Det går att finna angränsade kommuners vindkraftsplaner 
på respektive kommuns hemsida.
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Omgivningspåverkan, överväganden och riktlinjer 
Vindkraftverk är stora och höga, vilket innebär att stora områden blir 
visuellt påverkade. Inom närområdet kan ljudpåverkan vara betydande. 
Vägar och el-anslutningar påverkar även landskapet och närområdet.  
 
Vindkraftsanläggningar kan komma i konflikt med viktiga/värdefulla 
områden. Vad intresset/värdet består av, avgör om en vindkraftsutbyggnad 
är förenlig eller oförenlig med värdet. I vissa fall kan en 
vindkraftsutbyggnad vara möjligt. I andra fall är det oförenligt, men 
tillräcklig hänsyn åstadkoms om vindkraftverken placeras omedelbart 
utanför det avgränsade intresseområdet. För vissa värden, framför allt de 
som innehåller upplevelsevärden, höga miljövärden och ålderdomliga, 
tidlösa kulturlandskap, erfordras en frizon eller ett särskilt respektavstånd 
även utanför den redovisade gränsen för att värdet skall säkerställas. 
 
 
Vindkraft förenlig med områdets värde 
 
 
 
 
 
 
Vindkraft oförenlig med områdets 
värde, områdesgränsen styr 
 
 
 
 
Vindkraft oförenlig med områdets 
värde, särskild frizon erfordras för 
att säkerställa värdet 
 
 
Riktlinjerna kan innebära krav på kompletterande inventeringar och 
utredningar som bör vara genomförda innan bygglov, enligt PBL, och/eller 
anmälan/tillstånd enligt MB prövas. Viktigt att ha i åtanke är att riktlinjerna 
är just riktlinjer, det går inta att sätta exakta gränser. Varje projekt måste 
utvärderas efter sina förutsättningar.  



2012-02-24 

Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun 19(81) 
 

Skyddsavstånd till permanentboende och fritidsboende  
Behovet av skyddsavstånd påverkas av flera faktorer som buller, 
skuggor/reflexer, visuell påverkan på boendemiljön m.m. Det finns inga 
generella rekommendationer för skyddsavstånd från vindkraftverk till 
bebyggelse. Hittills har allt från 400 m till 1 000 m tillämpats. Hur stort 
skyddsavståndet behöver vara hänger samman med vindkraftsverkets höjd. I 
länsstyrelsens planeringsunderlag från 2006 har ett säkerhetsavstånd på 
1000 m använts som utgångspunkt, flera kommuner i länet använder sig av 
samma säkerhetsavstånd. Grupper av vindkraftverk ger en ackumulerad 
effekt jämfört med enstaka verk. Tänkbara etableringar i kommunen är som 
regel belägna i ytstora, obebyggda skogsmiljöer som ger utrymme för att 
tillämpa försiktighetsprincipen vad gäller avstånd mellan vindkraftverk och 
bebyggelse. 
 
Riktlinjer: 
Vid uppförande av stora anläggningar bör ett avstånd av 1 000 m från 
permanent- och fritidsboende hållas. För medelstora anläggningar och 
enstaka större verk gäller minst 500 m skyddsavstånd, om inte buller eller 
skuggberäkningar visar att längre skyddsavstånd erfordras. 
 

Buller 
Det är känt att buller kan framkalla fysiska och psykiska skador. Av denna 
anledning har man utfärdat särskilda lagar och förordningar med avsikt att 
hindra eller begränsa skadornas omfattning. När det gäller vindkraft så har 
Boverket tagit fram några grova riktlinjer som bör gälla. I områden där 
ljudmiljön är särskilt viktig, där bakgrundsljudet är lågt och där låga 
bullernivåer eftersträvas bör ljudet enligt Boverket inte överskrida 35 dBA. 
Värdet 40 dBA bör inte överskridas vid bostäder. Ljud som innehåller rena 
toner är lättare att uppfatta även i kombination med annat ljud varför det inte 
så lätt maskeras av det naturliga vindbruset. Även Naturvårdsverket har tagit 
fram riktlinjer gällande buller, dessa överensstämmer med Boverkets 
riktlinjer. Bullerskadors uppkomst och storlek beror på ljudens intensitet, 
tonhöjd och på exponeringstiden. Just exponeringstiden kan få stor 
betydelse när det gäller bullret från vindkraftverk eftersom dessa, till 
skillnad från arbetsplatser och trafikmiljöer, kan framkalla ett kontinuerligt 
buller dagar och nätter i sträck utan avbrott. 
 
För att få en bild av hur höga olika ljud är följer här ett förenklat exempel på 
vanliga ljudstyrkor: 

 10 dB, Porlande bäck, vindens sus  
 20 dB, Prasslande löv, viskning  
 30 dB, Genomsnittlig videoprojektor  
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 40 dB, Radio på låg volym  
 50 dB, Lågmält samtal  
 60 dB, Normal samtalston  
 80 dB, Dammsugare, cafélokal, hårtork  
 90 dB, Skrik, vrål  

 
Riktlinjer 
Inom områden med permanent- eller fritidsbebyggelse med lågt 
bakgrundsljud bör den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 35 dB(A). I 
andra fall kan 40 dB(A) godtas från vindkraftsverk. Naturvårdsverkets och 
Boverkets råd och ”försiktighetsprincip” bör gälla. 
 

Ljus och skuggor 
En visuell störning som kan uppstå vid soligt väder är rörliga periodiska 
skuggor från vindkraftverkens rotorblad och kan nå ytor där människor 
stadigvarande uppehåller sig. Skuggorna kan uppträda på stora avstånd från 
höga verk. Om och när skuggor från ett visst vindkraftverk träffar en plats 
(t.ex. ett bostadshus) bestäms främst av verkets placering, topografin mellan 
verket och huset, verkets höjd över marken, solstånd, molnighet, verkets 
drifttid, vindriktningen och eventuella höga trädridåer. (Naturvårdsverket 
branschfakta: Vindkraftverk på land – Utgåva 2) 
 
Enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:155, Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en 
fara för luftfarten, skall vindkraftsverk markeras med lampor för att varna 
luftfarten. Vindkraftverk med en totalhöjd av 45-150 meter skall alla verk 
(eventuellt endast de i en vindparks yttre delar) förses med blinkande 
hinderbelysning. Vindkraftverk över 150 m ska ha högintensivt blinkande 
ljus dagtid. Inom stora parker kan detta skapa en stor och påtaglig negativ 
visuell påverkan för omgivningen. Det pågår just nu experiment med lampor 
som är kopplade till flygplansradar, det vill säga de lyser bara när flygplan 
närmar sig vindkraftsparken. Detta görs för att minska störningen.  
 
Ljuspåverkan på djur kan inte uteslutas. 
 
Riktlinjer 
Den faktiska skuggeffekten på bebyggelse bör vara högst 8 
timmar/kalenderår eller max 30 min/dag, enligt rekommendationer från 
Boverket. 
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Risker säkerhetsavstånd, åtgärder 
Vindkraftverk innebär som en regel liten risk för nedfallande delar. Dock 
finns risk för isbildning, särskilt på de stora verken. Risken för fallande is 
kan elimineras, t.ex. genom att förse verken med ishindrande system. 
Isbildningar uppträder främst när verken står stilla. Is på rotorbladen riskerar 
att slungas från verken, ganska långa avstånd när verken startar igen. Detta 
innebär att man inte bör vistas i närheten av verken när risk för isbildning 
finns. Ett förslag till riskavstånd finns i Elforsk:s rapport 04:13, ” Svenska 
erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning”. 
Föreslaget riskavstånd vid risk för iskast från roterande verk är: 
d = (D + H) x 1.5 
där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m], H navhöjd [m] 
 
Säkerhetsavståndet till ett vindkraftverk måste anpassas till verkets totala 
höjd och dess placering. Ju högre upp i terrängen verket står, ju längre 
säkerhetsavstånd behövs. Is på rotorbladen riskerar också att ljudet 
förändras och därmed finns ökad risk för bullerstörningar. 
 
Riktlinjer 
Varningsskyltar för nedfallande föremål måste sättas upp på lämpliga 
avstånd från verken, beroende på verkens höjd och placering. 
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Varningsskylt vid en vindkraftspark 

Landskapsbild 
Kommersiella vindkraftverk har med åren blivit större och fått allt högre 
effekt. Sedan början av 1980-talet har vindkraftverkens effekt ökat med en 
faktor över 200. De som kan komma i drift de närmsta åren har en effekt på 
2–3 MW. För dem som ligger längre fram i tiden är medeleffekten 4–5 MW, 
det talas även om verk med 8 MW effektgrad för stora havsprojekt. 
Totalhöjderna kan gå upp till 150–200 meter, eller ännu högre. Det är 
framför allt transporterna på land som begränsar verkens storlek, eftersom 
det är problem med att förflytta så långa enheter längs våra vägar. 
Det är svårt för de flesta att bestämma höjden på objekt, speciellt när dessa 
är höga och går utanför den mänskliga skalan. Genom att jämföra med ett 
annat känt föremål, till exempel en byggnad eller ett träd, kan vi relativt 
uppskatta höjden på ett nytt objekt. Placering i närheten av t.ex. en kyrka 
medför att verken kan upplevas ännu högre. Vindkraftverk har den storleken 
att de konkurrerar med befintliga landmärken och andra byggnader av 
symbolvärde 
 
Upplevelsen av vindkraften i landskapet beror på var betraktaren befinner 
sig. Avståndet är av största vikt. Med stigande avstånd minskar vindkraftens 
dominans över omgivningen. Det har i olika sammanhang gjorts försök att 
ange kritiska avstånd för när ett vindkraftverk börjar upplevas som 
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dominerande. Olika undersökningar har visat på delvis olika slutsatser vilket 
möjligen beror på det tolknings utrymme som ligger i ordet ”dominerande”. 
Upplevelsen av vad som är en kraftig störning är också individuell. Inte 
desto mindre ger dessa undersökningar en god utgångspunkt för en analys 
av vindkraftverkens påverkan i landskapet. 
 
Landskapet är ibland uppdelat i tydliga rum (med rum menas landskapets 
öppenhet respektive slutenhet samt spelet dem emellan). Rumskänslan har 
stor inverkan på hur vi upplever ett landskaps trivselvärden. Kraftiga 
förändringar av rumskänslan kan upplevas negativt. Stora vindkrafts-
anläggningar kan bilda barriärer som innebär förändringar av etablerade 
rumsuppfattningar. Landskapet i närmiljön kring byarna har också stor 
betydelse för både fastboende och fritidsboendes livsmiljö. Stora 
förändringar i närmiljön kan således påverka en bygds livskvalitet och 
därmed förmåga att attrahera till ett fortsatt boende.  
 
En utbyggnad med både anläggningar och enskilda verk utan tydliga 
avgränsningar kan medföra en splittrad landskapsbild i ett helhetsperspektiv. 
Det är därför viktigt att hålla ihop utbyggnaderna i tydligt avgränsande 
landskapsrum och att man undviker en splittrad landskapsbild med 
vindkraftverk på varje höjd. Flera vindkraftsparker leder dessutom till 
kumulativa effekter, därför är det viktigt att kommunen har en helhetssyn på 
vindkraftsetableringar och inte enbart tittar på de enskilda projekten. Detta 
är speciellt viktigt om kommunen skall kunna bevara sammanhängande 
områden av orörd skogsmark. 
 
I en dansk studie av vindkraftverk med 60 meters navhöjd i mycket öppet 
landskap har man definierat fyra zoner utifrån verkens synlighet och 
dominans i landskapet. I närzonen från 0-3 kilometer dominerar 
vindkraftverken. I mellanzonen 3-7 kilometer är det vara svårt att bedöma 
höjden. Först i fjärrzonen, 7-12 kilometer, minskar synlighet och dominans, 
beroende på landskapets form. 
 
Riksantikvarieämbetets fältstudier av vindkraftsanläggningar vid den 
svenska kusten och i havet anser att de danska riktvärdena inte rakt av kan 
överföras till det svenska landskapet och de ofta dubbelt så höga 
anläggningar som uppförs här. Vid 1,5 mil har de studerade vindkraftverken 
visat sig vara väl synliga om än inte dominerande. Vid en utblick mot 
horisonten söker sig ögat automatiskt till dem.  
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Grönjord / Opstilling af store vindmøller i det åbne land – en undersögelse av de 
visuelle forhold. Miljøog energiministeriet, Danmark, 1996. 

 
Den europeiska landskapskonventionen innebär att en vindkraftetablerings 
påverkan på vardagslandskapet för den som bor i omgivningen bör lyftas 
fram i tillståndsansökan. Det gäller inte bara det närmaste området utan 
sträcker sig åtminstone bortåt 8-10 km från parkerna. En utbyggnad 
påverkar inte bara det rent visuella utan även andra upplevelsevärden som är 
förknippade med vardagslandskapet. I de små skogsbyarnas vardags-
landskap ingår den omgivande skogen som en naturlig del och som används 
för jakt, fiske, svamp och bärplockning, skogspromenader, skoterutflykter 
eller andra aktiviteter. Det handlar om det som i den europeiska 
landskapskonventionen anges vara av allmänt intresse på det kulturella, 
ekologiska, miljömässiga och sociala planet och som sammantaget handlar 
om de boendes livskvalitet. 
 
Riktlinjer 
Vindkraftverk bör byggas ut i sammanhållna, ordnade grupper som 
inordnas på ett acceptabelt sätt i landskapsrummet samt med hänsyn till 
bymiljöer, värdefulla utblickar m.m.  
 
Vindkraftsanläggningar genererar kumulativa effekter. Därför är det viktigt 
att se på de kumulativa effekterna om vindkraftsparker placeras närheten av 
varandra. Detta prövas i en allmän lämplighetsprövning 
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Vindkraftverk bör inte byggas så att utsikten åt söder från bostäderna i en 
by blir väsentligt påverkad. 
 
Reklam medges ej på vindkraftverk 
 

Naturmiljöer 
Vindkraftverkens placering kan i vissa fall påverka flora och fauna. Vid 
bedömning om påverkan av vindkraften på naturmiljön, bör man skilja på 
värden för biologisk mångfald och värden för opåverkade naturlandskap 
(orördhet, ursprunglighet, obruten landskapsbild etc.). I praktiken är det 
dock svårt att göra en sådan uppdelning då många områden med 
naturintressen ofta innehåller flera typer av värden.  
 
Riktlinjer 
Placering av vindkraft inom eller i närheten av områden som angivits vara 
av riksintresse för naturvården, reservat eller liknande får inte påtagligt 
påverka värdet. Påverkan inom de enskilda utbyggnadsområdena 
analyseras utifrån vilka värden som blir berörda. Huvudinriktningen skall 
vara att bevara dessa värden. I vissa fall kan det krävas ett säkerhets-
avstånd mellan exempelvis ett Natura 2000-område och tilltänka 
vindkraftsverk. Det är svårt att sätta ett statiskt säkerhetsavstånd, 
bedömningar får göras från fall till fall om ett säkerhetsavstånd krävs och 
hur stort ett sådant område skulle behöva vara för att säkra värdet. 
 

Mark och vegetation 
Ytåtgången för vindkraftverkens grundfundament är relativt liten. Det är 
vägdragningar och elledningar som ofta innebär ett större markingrepp. 
Okänsligt lokaliserade vägar och ledningar samt kvarlämnande av 
avtäcknings- och schaktmassor, stenblock, träd och stubbar m.m. kan 
medföra en betydande påverkan på närmiljön. Markingreppen kan också 
påverka värdefulla lokalbiotoper. 
 
Riktlinjer 
Vid alla markarbeten sammanhängande med vindkraftsutbyggnaden 
(grundfundament, vägar, el-ledningar, täkter m.m.) skall anläggnings-
området samt angränsande områden iordningställas och anpassas till 
angränsande terrängform och naturtyp. Avtäckningsmassor, träd och 
stubbar, stora stenblock m.m. skall omhändertas. I känsliga 
landskapsbildspartier skall ursprunglig markavtäckning återföras eller re-
vegetering genomföras med likartat material. 
 
Vindkraftverk bör ej placeras på kala berg, då dessa är svåra att återställa 
till ursprungligt skick. 



2012-02-24 

Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun 26(81) 
 

 

 
Täkt i anslutning till en vindkraftspark 
 

Sjöar, vattendrag, våtmarker, grund- och ytvatten 
Under byggtiden finns risk för grumling och förorening av vatten. Grumling 
och tillskapande av vandringshinder i vattendrag är oönskade miljöeffekter. 
Vattenverksamhet kan kräva särskild prövning enligt 11 kap. Miljöbalken. I 
förekommande fall kan det även krävas strandskyddsdispens enligt 7 kap. 
Miljöbalken. 
 
Vid grundläggning och vägbyggnad i branta partier finns risk för erosion. 
Vindkraftverk i skogsmiljö kan även försvåra skogsbrandsbekämpning, sjö- 
och våtmarkskalkning samt skogsgödsling, d.v.s. flygbaserad verksamhet. 
 
Riktlinjer 
Vid markarbeten skall risk för grumling, slamtransporter, erosion samt 
påverkan på grundvatten beaktas. Vägtrummor m.m. skall utföras så att de 
inte utgör vandringshinder för fisk och andra vattenorganismer. Detta kan 
exempelvis innebära att vägtrummorna delvis fylls med naturligt material 
mm. 
 



2012-02-24 

Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun 27(81) 
 

Fågelliv 
Vindkraft kan utgöra en risk för främst rovfåglar. Risken utgörs av: 
• Störning och barriäreffekter 
• Dödlighet genom kollisioner 
• Habitatförstörning och andra biotopförluster 
• Dödlighet genom kontakt med spänningsförande ledningar 
 
Rovfåglarnas häckningslokaler är särskilt känsliga för vindkraft. Kring t.ex. 
kungsörnsbon rekommenderar Sveriges Ornitologiska Förening en 
skyddszon på 2 km. Det är också viktigt att man undviker att bygga 
anläggningar samt bedriva underhåll under perioder som är känsliga för 
fågellivet. En bedömning bör ske i varje enskilt fall i samband med 
planering och tillståndsprövning av vindkraftsanläggningar. Områden som 
motiverar stor försiktighet är Natura 2000 områden som omfattas av 
Ministerrådets fågeldirektiv 42 och våtmarker som är av internationell 
betydelse enligt Ramsarkonventionen. Erfarenheter från större etableringar i 
det norrländska skogslandskapet saknas när det gäller riskbedömningar för 
fåglar. Risken bedöms vara störst för vissa större rovfågelarter.  
 
Även andra arter av fåglar berörs i större eller mindre utsträckning av 
vindkraftsetableringar. Till exempelvis bör hänsyn tas till lom, tjädrar, 
berguv, havsörn och pilgrimsfalk. 
 
Vid planering av vindkraft måste man även ta hänsyn till de kumulativa 
effekterna/störningarna och att man inte stannar vid den egna kommun-
gränsen utan tar hänsyn till intilliggandes kommuners vindkraftsparker. 
 
Riktlinjer 
För att undvika kollision och störning bör vindkraftverk ej placeras nära 
känsliga fågelarters revir och häckningslokaler. Skyddsavstånd till 
identifierat örnbo skall generellt vara minst två kilometer. En boplats får ej 
vara omringad av vindkraftverk. I samråd med berörda myndigheter och 
ornitologisk sakkunskap kan skyddsavståndet kring den enskilda boplatsen 
justeras med hänsyn till födosöksområden, terräng, vindförhållanden, 
förhärskande flygstråk m.m. Detta görs i bygglov- och/eller 
miljötillståndsprövningen.  
 
Särskilda fågelinventeringar ska genomföras för varje planerad utbyggnad 
av grupper med vindkraftverk.  
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Fladdermöss 
Det har visat sig att vindkraftverk kan utgöra en fara för bestånd av 
fladdermöss. Anledningen till varför fladdermöss dras till vindkraftverk är 
inte riktigt klarlagt. Vid verken riskerar de att kollidera med rotorbladen 
eller få tryckskador när rotorbladen passerar tornet. Studier på landbaserade 
anläggningar har visat att vindkraftverk tenderar att dra till sig insekter 
vilket kan locka till sig fladdermöss. Det finns också teorier om att ljudet 
från verken kan påverka fladdermössen så att de dras mot dem.  
 
Fladdermöss är däggdjur och har en långsam reproduktion, högst en unge 
per vuxen hona och år, och mycket lång livslängd. I jämförelse med djur 
med större kullar, däribland många fåglar, har de svårt att tåla en ökad 
dödlighet. En dom i EG-domstolen mot Tyskland (och därmed hela EU), 
som grundar sig på habitat- och fågeldirektivet, har nu medfört att 
vindkraftverk som dödar fladdermöss måste stå stilla under vissa perioder, 
eftersom detta hittills har visat sig vara den enda fungerande metoden för att 
minska kollisionerna. (Biodiverse nr 1 2008)     
 
Riktlinjer: 
Om ett område av kommunen bedöms vara ett högriskområde för kollisioner 
med fladdermöss bör en noggrann undersökning göras före beslut om 
lokalisering (Naturvårdsverket har satt upp riktlinjer). I riskområden bör 
även en uppföljning göras, av exploatören, för att notera hur hög 
dödligheten bland fladdermössen har varit, för att se om åtgärder måste tas. 
 

Jakt 
Jakten är en viktig del av livskvalitén i glesbebyggda skogsbygder. En 
utbyggnad av vindkraften får därför inte innebära att stora områden 
undantas från jakt t.ex. genom att områdena detaljplaneläggs.  
Med eller utan detaljplan så kommer stora vindkraftsanläggningar att 
påverka jaktförhållandet inom vindkraftsparkerna. Ett utbyggt vägsystem 
ökar tillgängligheten och gör det lättare att t.ex. forsla ut fällda älgar 
samtidigt som det kan försvåra att bedriva jakt med lösspringande hund. 
Inom vindkraftsanläggningarna kommer de enskilda verken att stå mellan 
300-500 meter från varandra. Detta kan begränsa möjliga skjutriktningar 
inom parkerna samt öka risken för rikoschetter från ståltornen. Ytterst är det 
markägaren som avgör om och hur jakt ska bedrivas inom den egna marken. 
 
Riktlinjer 
Om krav på upprättande av detaljplan blir aktuellt, skall parallellt med 
bygglovs- och tillståndsprövningen beslut införskaffas från polis eller andra 
berörda myndigheter som möjliggör fortsatt jakt inom planlagt område. 
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Friluftsliv och besöksnäring 
I skogsbygderna förekommer bl.a. viss småskalig jakt- och fisketurism, men 
hittills inte i någon större omfattning. Mycket tyder dock på att 
skogslandskapet som rekreationsresurs kommer att öka i värde, framför allt 
för utländska gäster. Det handlar då inte bara om jakt och fiske utan även 
om andra upplevelsevärden, där de stora skogarna i sig och vildmarken 
utgör det som lockar. De framtida förutsättningarna att nyttja denna 
potential kan påverkas av en storskalig vindkraftsutbyggnad. Påverkan 
begränsas inte bara till den egna marken där vindkraftverken placeras, den 
kan i hög grad även beröra andra angränsande områden. 
 
I anslutning till tätorter finns dessutom välbesökta fritids- och 
rekreationsområden. Dessa områden har stor betydelse för bl.a. folkhälsan 
och människors allmänna livsvillkor.  
 
Riktlinjer 
Områden av riksintresse för friluftsliv undantas för vindkraftsetablering om 
det kan anses att området kommer ta påtaglig skada av etableringen. Inom 
områden av lokalt intresse för friluftsliv bedöms påverkan i varje enskilt 
fall. Även tätortsnära fritids- och rekreationsområden av allmänt intresse 
undantas för vindkraftsetablering om det kan anses att området kommer att 
ta påtaglig skada av etableringen.  
 

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Riksantikvarieämbetet har studerat tåligheten för vindkraft i olika landskap 
utifrån kulturhistoriska aspekter. Inom områden som bedöms ha ett 
ålderdomligt landskap bör man vara restriktiv med att placera 
vindkraftsanläggningar inom denna landskapsmiljö. Landskap som präglas 
av både nytt och gammalt bör kunna tåla nya inslag som t.ex. vindkraft 
bättre. Lokaliseringen måste dock övervägas från fall till fall. Inom områden 
som är kraftigt förändrade och utgör moderna landskap kan större grupper 
av vindkraftverk lättare placeras in utifrån kulturhistoriska aspekter. 
 
Riktlinjer 
Placeringen av vindkraftsverk i områden måste ske varsamt. Riksintressen 
för kulturminnesvården, lokala värdefulla kulturmiljöer (t.ex. fäbodar) samt 
fasta fornlämningar ska i så stor utsträckning som möjligt skyddas från 
skada.  
 

Rennäring 
Ännu finns ingen helt tillförlitlig forskning om de konsekvenser en 
vindkraftsutbyggnad kan få på rennäringen. De studier som genomförts i 
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Nordamerika och Norge kan med tillförlitlighet inte överföras på svenska 
förhållanden. När det gäller stora vindkraftsparker i svenska rennärings-
områden finns i dagsläget inga studier publicerade, men ett antal sådana är 
på väg. Studierna som finns ger tvetydiga svar på hur störda renarna kan 
tänkas bli av vindkraftsverk. 
 
Svensk Vindenergi har i samarbete med Svenska Samers Riksförbund 
arbetat i projektet VindRen med att hitta hållbara lösningar för samexistens 
för både vindkrafts projektörer och samebyar vid uppförande av 
vindkraftsanläggningar inom renskötselområden. I detta arbete finns det 
riktlinjer för både samer och vindkraftsexploatörer för hur samråd bör 
bedrivas dem emellan. 
 
Sametinget är sedan 2008 sektorsmyndighet gällande rennäringen. Under 
2009 har Sametinget fattat beslut angående två större riksintressen i 
Sundsvalls kommun. I dagsläget bedrivs vinterbete i delar av kommunen. 
 
Följande bör generellt iakttas: 

 Känsliga områden som passager, flyttleder bör undantas från 
exploatering. 

 Det är bättre med några få sammanhållna parker än vindkraftverk 
utspridda över större områden. 

 Undvik att skapa barriäreffekter som har negativ styrningseffekt, 
framförallt vid flyttning av renar. 

 Undvik att fragmentisera sammanhållna betesområden genom 
felaktigt placerade utbyggnadsområden för vindkraft. 

 
Riktlinjer 
Berörd sameby skall så tidigt som möjligt informeras vid samtliga 
prövningsärenden. 
 
Enligt gällande internationell rätt får inte ursprungsbefolkningens 
traditionella näringar tillintetgöras eller påverkas så att de blir ekonomiskt 
ohållbara. Om prövningen visar att rennäringen i området påverkas i för 
stor omfattning och om förhandlingar om skadelindrande åtgärder inte 
bedöms tillgodose en långsiktigt hållbar rennäringsverksamhet skulle en 
vindkraftsetablering inte kunna tillåtas. 
 
Vid påverkan på använda flyttleder skall alternativa flyttleder anges eller 
annan flyttningsteknik redovisas. 
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Jord- och skogsbruk 
Skogsbruket påverkas vid en etablering av vindkraft. Stora positiva 
ekonomiska värden uppstår när ägare av skogsfastigheter får nya vägar till 
sina marker. Skogen kan brukas på ett effektivare och lönsammare sätt med 
fler farbara vägar. Samtidigt sker en ökad fragmentering och påverkansbild 
på landskapet. En del skog går åt för platsen närmast verken och vissa 
mindre ytor, i sammanhanget, måste avverkas när vindkraftverken monteras 
upp. Dock är det endast små arealer som efter upprättande av verken måste 
hållas öppna och bruket av skogen kring anläggningarna kan fortsätta i stort 
sett som tidigare. Även vägar och ledningsnät tar en viss skogsareal i 
anspråk. Vid vindkraftsetablering i skogsmark ska samråd ske med 
skogsstyrelsen 
 
Inget av förslagen behandlar direkt etablering i jordbruksmark eftersom 
vindarna på de flesta jordbruksmarker är för svaga i Sundsvalls kommun. I 
allmänhet påverkar inte vindkraftverk jordbruket i någon större omfattning. 
Jorden kan i allmänhet brukas fram till foten av ett vindkraftverk. 
 
Avverkning av skog i samband med anläggande av vägar, vindkraftverk och 
ledningsgator med mera ska anmälas till Skogsstyrelsen senast 6 veckor 
innan åtgärder påbörjas.  
 
Riktlinjer 
Vindkraftverkens slutgiltiga placering behöver kontrolleras gentemot 
skogsstyrelsens befintliga teman och naturvärdesskikt i myndigheternas 
databaser. Detsamma gäller för planerade nya vägar till verken. 
 

Luftfart 
Höga byggnadsverk som master och vindkraftverk kan påverka luftfarten 
negativt och samråd måste ske vid planeringen. Alla master eller 
vindkraftverk över 20 meters höjd ska dessutom senast 30 dagar före 
uppförande anmälas på Transportstyrelsens blankett, så att beslut kan tas om 
hindermarkering. Kravet på ljusmarkering styrs av Transportstyrelsens 
föreskrift TSFS 2010:155, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. 
 
Vid vindkraftsetableringar ska Luftfartsverket kontaktas för 
lokaliseringsprövning vindkraftsverk. Uppförandet av byggnader eller andra 
föremål högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten varför en 
lokaliseringsbedömning skall göras av Luftfartsverket.  
 
Sundsvall-Härnösand samt Kramfors-Sollefteå flygplatser är av Trafikverket 
utpekad som flygplatser av riksintresse och skall därför informeras och 
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tillåtas yttra sig vid alla tilltänka vindraftsetableringar, då vindkraftsverk kan 
komma att påverka inflygningar samt radioutrustning. 
 
Riktlinjer 
Vid planering av mätmast eller vindkraftverk ska kontakt tas med 
Transportstyrelsens luftfartsavdelning, Trafikverket,  försvarsmakten och 
flygfält/ flygklubbar som kan beröras. Före uppförande ska anmälan ske på 
särskild blankett. Vindkraftverk får inte uppföras så att flygplatser eller 
radiolänkstråk störs eller hindras. 

Järnväg 
När det gäller uppförande av vindkraftsvek i närheten av järnvägsspår skall 
avståndet till spårmitten minst vara verkets höjd plus 20 meter, avståndet 
skall dock alltid minst vara 50 meter. När det gäller mätmaster bör avståndet 
till spårmitt minst vara mastens höjd plus 10 meter. Detta är minsta 
accepterade avståndet, oftast krävs större avstånd. Det finns tre riksintressen 
för järnväg inom kommunen; Ostkustbanan, Ådalsbanan samt Mittbanan.  
 
Riktlinjer 
Säkerhetsavstånden mellan vindkraftsverk och spårmitt skall följas. 
 

Sjöfart 
Vindkraftsverk kan genom sin hinderbelysning störa eller skapa 
förväxlingsrisk för närliggande fyrljus avsett för sjöfarten. Alla 
vindkraftsverk som placeras inom 5 km från kusten skall därför samrådas 
med Sjöfartsverket. 
 
Riktlinjer 
Om vindkraftsverk placeras inom 5 km från kusten skall samråd hållas med 
Sjöfartsverket. 
 

Vägnät 
Stora vindkraftsetableringar är beroende av att befintligt vägnät klarar stora 
och tunga transporter. Det allmänna vägnätet är inte dimensionerat för så 
tunga transporter som vindkraftverk. Transporterna är breda och långa och 
medför störningar av annan trafik. Trafikverket måste därför tidigt få 
möjlighet att bedöma olika utbyggnadsprojekt. Kostnader förknippade med 
specifika behov för transport måste exploatören själv stå för. Det kommer 
att erfordras nydragning av väg fram till varje enskilt verk där hänsyn måste 
tas till mark, hydrologi, våtmarker m.m. 
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Det bör finnas ett säkerhetsavstånd på minst 350 meter till allmänna vägar 
om det finns risk för iskast, enligt forskningsrön från Elforsk. 
 
Riktlinjer 
Befintliga vägar bör användas i så stor utsträckning som möjligt. Vid 
nybyggnad av väg skall hänsyn tas till andra intressen såsom hydrologi, 
värdefulla natur- och kulturmiljöer, känsliga våtmarker, störst samhälls-
ekonomisk nytta m.m. Exploatörer uppmanas att ta tidig kontakt med 
Trafikverket och kommunen för diskussioner om transporter, vägval, 
bärighet m.m. under utbyggnaden. Det bör finnas ett säkerhetsavstånd på 
minst 350 meter mellan ett vindkraftsverk och en allmän väg. 
 
Under tidigare avsnitt ”Mark och vegetation” redovisas riktlinjer för 
markarbeten som också omfattar vägnätet. 
 

 
Väg i Havsnäs vindkraftspark 
 

Telekommunikation 
Vindkraftsutbyggnad kan innebära störningar på befintliga trådlösa 
telekommunikationsnät ägda av Transportstyrelsen, Trafikverket 
teleoperatörer, m.fl. Det är därför viktigt att exploatören undersöker vilka 
som kan vara berörda och kontaktar dess i ett tidigt skede. 
 
Riktlinjer 
Exploatörer uppmanas att tidigt ta kontakt med berörda ägare av berörda 
trådlösa telekommunikationsnät. 
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Geologi, geotekniska frågor 
Inom områdena som pekats ut som lämpliga för stora vindkrafts-
anläggningar finns det idag inga undersökningstillstånd och inte heller några 
kända mineralfyndigheter. 
 
Riktlinje 
Användningen av naturgrus bör så långt som möjligt undvikas. Hur 
täcktbehoven för vindkraftsetableringen skall tillgodoses bör tas upp i 
miljötillståndsprövningen.   

Totalförsvaret 
Totalförsvarets riksintressen utgörs av två olika områden, sådana som kan 
redovisas öppet, exempelvis övnings- och skjutfält och flygflottiljer samt 
områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Inom Sundsvalls 
kommun finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvaret. 
Totalförsvaret vara en remissinstans för alla ärenden som avser objekt högre 
än 20 meter utanför en tätort, resp. 45 meter inom en tätort. 
 
Riktlinjer 
För att undvika konflikter bör exploatören hålla samråd tidigt med 
totalförsvaret. 
 

Radiokommunikationsstråk 
Vindkraftsverk kan orsaka störningar på radio- och telekommunikation. 
Post- och telestyrelsen (PTS) rekommenderar att ett samrådsförfarande 
genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänksoperatörer som blir 
berörda av vindkraftsetableringar. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra 
med information om berörda operatörer.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppdrag av 
regeringen att införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet 
Rakel, för skydd och säkerhet och skall ingå i samrådsförfarandet.  
 
Riktlinjer 
Kontakt med MSB:s enhet för infrastruktur måste tas så att inte vindkraft-
setableringen orsakar störningar i radiokommunikationssystemet. 
 

Ledningsnät 
Mellan vindkraftverk och ledningar är det nödvändigt med ett visst 
säkerhetsavstånd. Avståndet får inte vara så kort att ett vindkraftverk vid ett 
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haveri skulle kunna falla över en befintlig ledning. Avstånden måste även 
vara tillräckliga för säker flygbesiktning samt tillräckliga mellan 
kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens 
uppsamlingsnät. 
 
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderas att 
vindkraftverk och master med en totalhöjd lägre än 50 meter placeras minst 
100 meter från en kraftledning. Vindkraftverk och master med stag med en 
totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftledningen. 
Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. Om 
vindkraftverk avses placeras närmare än 200 meter från ledningsnät bör 
nätägaren ges möjlighet till deltagande. 
 
Riktlinjer 
Vindkraftverk och master lägre än 50 m bör placeras minst 100 från 
kraftledningar, verk och master över 50 m bör placeras minst 200 meter 
från kraftledningar. 
 

Nätanslutning 
Möjligheten till anslutning till elnätet är en betydelsefull faktor vid val av 
utbyggnadsområden för vindkraft. Anslutningar till stamnätet kräver 
antingen nya kostnadskrävande transformatoranläggningar eller kraftfulla 
ledningar till befintliga ställverk. 
 
De enskilda kraftverken ansluts normalt via markförlagd kabel till 
transformatorstation inom vindkraftsparken. Efter transformering leds 
strömmen via matarledning till stam- eller regionnätet. I planen har inte 
någon analys av möjliga anslutningar genomförts. Huruvida det finns 
erforderlig överföringskapacitet i stamnätet är inte kommunens sak att 
bedöma. Det är heller inte sannolikt att alla i planen angivna 
utbyggnadsområden blir utbyggda. 
 
Riktlinjer 
Där flera exploatörer samverkar inom samma geografiska område skall 
samordning av transformatorstationer och anslutningsledningar till stam 
och regionnätet eftersträvas. Dessa bör också om möjligt lokaliseras i 
anslutning till redan befintliga högspänningsledningar. 
 
Vid lokalisering av anslutningsledningar skall hänsyn tas till andra 
intressen (natur, kultur, landskapsbild, rennäring etc. ). Vid anläggning av 
vindkraftverk bör nya elledningar inom parkerna förläggas som jordkabel i 
eller intill till vägar för att minimera påverkan på mark och vatten. 
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Avveckling 
Vid avveckling bör vindkraftverken demonteras och åtgärder i övrigt vidtas 
så att platsen i största möjliga mån återställs till ursprungligt skick. 
 
Riktlinjer 
Vindkraftverken bör demonteras och fraktas bort. Tornfoten och 
betongfundamentet bör avlägsnas. Kommunen kommer i sina yttranden på 
miljötillståndsprövningar och även i bygglovsärenden lyfta frågan om 
återställande av områden.  
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Planförslag 
Följande översiktliga principer ligger till grund för planens utformning:  
 

- Vindkraftsutbyggnaden riskerar att komma i konflikt med natur- och 
kulturmiljöer som är av riksintresse eller stort kommunalt/lokalt 
intresse, reservat, Natura 2000, områden med värdefull 
landskapsbild och områden av betydelse för besöksnäringen-
/rekreation/ friluftsliv dessa områden har därför i så stor utsträckning 
som möjligt undantagits. 

 
- Samla stora vindkraftsutbyggnader i sammanhållna parker.  

 
- Undvika stora vindkraftsparker i nära anslutning till befolknings- 

centrum som t.ex. Stöde, Matfors, Njurunda, Liden, Indal 
 
Vid detaljutformningen av vindkraftsparkerna eller placeringen av enstaka 
verk får hänsyn tas till regionala och lokala natur- och kulturvärden, 
biologisk mångfald, rovfågelförekomst, och fornlämningar etc. 
 
Det finns en mängd faktorer som spelar in för att ett område skulle kunna 
tänkas vara lämpligt för stora vindkraftsetableringar. Vindstyrkan behöver 
inte vara det viktigaste, utan möjliga nätanslutningar och vägnät inom 
områdena spelar minst lika stor roll. För att undvika att peka ut områden 
som, ur en exploatörs synsätt, anses vara omöjliga att exploatera så har 
kommunens tjänstemän fört en diskussion med företag som visat intresse att 
etablera sig i Sundsvalls kommun. På så sätt har en del områden tagits fram 
som kan komma att lämpa sig för stora vindkraftsanläggningar. En 
avvägning hur väl de olika områdena stämmer in med de riktlinjer som 
tagits fram och de totala effekterna av de föreslagna anläggningarna kan 
tänkas ha har sedan gjorts. Ytterligare områden har inte pekats ut, då det inte 
anses finnas tillräckligt kunskapsunderlag hos kommunen att peka ut 
ytterligare områden som skulle vara ekonomiskt möjliga att exploatera. För 
att inte låsa upp stora delar av kommunen så ges fortfarande möjligheten att 
ansöka om att uppföra en stor vindkraftsetablering utanför utpekade 
områden. Kommunen får då ta ställning till etableringen när en ansökan 
inkommer och pröva dem mot riktlinjerna i denna plan.  
 
Sundsvalls kommun och hela Västernorrlands län har ett mycket 
energiförbrukande näringsliv. Enligt SCBs senaste statistik från 2009 var 
Sundsvalls kommun den tredje största elkonsumenten i Sverige medan länet 
var den fjärde största elkonsumenten. Med ett sådant energibehov är det inte 
konstigt att intresset för vindkraft är stort i regionen. I augusti 2011 hade det 
inkommit tillståndsansökningar för att uppföra 6,5 TWh vindkrafts-
anläggningar i Västernorrlands län. Då skall man ha i åtanke att varken 
Sundsvall eller Härnösands kommuner hade då antagit sina förslag på 
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tematiska tillägg gällande vindkraft. Detta skall också ställas i jämförelse 
med det nationella planeringsmålet för vindkraft på land som ligger på 20 
TWh.  
 
I Sundsvalls kommun har det kommit intresseförfrågningar om att få 
uppföra lite drygt 300 vindkraftsverk som skulle kunna producera drygt 
2300 GWh (2,3 TWh) el. Det är över 10% av det nationella planeringsmålet 
på land. Vindkraft är inte det enda markanspråket att beakta i kommunens 
glesare bebyggda delar. Rekreation, biologisk mångfald, natur, jordbruk, 
skogsbruk, fiske, jakt, attraktiva boendemiljöer och en möjlig framtida 
utveckling av besöksnäringar bör även beaktas. Sammantaget innebär detta 
att område 1-5 föreslås som lämpliga för stora vindkraftsanläggningar. 
  
Kommunens norra del är av sametinget utpekat som ett riksintresseområde. 
Inom riksintresseområdet bedrivs det vinterbete väster och söder om Liden. 
Totalt rör det sig om ca 1000-1500 renar som betar inom området. I 
avvägning mot riksintresset bedöms det möjligt att tillåta vindkrafts-
utbyggnad inom område två och fyra. Forskning om vindkraftsverkens 
påverkan på renarna får fortsatt visa om ytterligare utbyggnad kan ske.  
Länsstyrelsen ansåg under samrådet angående utpekandet av riksintressen 
för rennäring i Västernorrlands län att riksintresset borde justeras med 
hänsyn till störningar från bl.a. infrastruktur och bebyggelse samt kriterier 
för kärnområden. De föreslagna områdena är mycket stora, detta innebär att 
områdena lätt blir diffusa, svårtolkade och att värdekärnorna blir svårare att 
identifiera. Det framgår inte heller vilka avvägningar som gjorts gentemot 
andra allmänna intressen eller riksintressen vid utpekandet av områdena.  
Länsstyrelsen ansåg att istället för riksintresse bör områdena kallas för 
samrådsområden, där samrådsplikt råder för åtgärder som kan försvåra 
rennäringens bedrivande. 
 
Det anses finnas goda anslutningsmöjligheter, till stam- och regionalnät, för 
alla utpekade områden.  
 
I planen redovisas sex olika typer av områden (se tabell på sid 12 för 
definition av stora/medelstora anläggningar, gårdskraftverk m.m.): 

- Områden där ingen lov- eller tillståndspliktig vindkraftsutbyggnad 
bör ske. 

- Områden där endast lov för gårdskraftverk kan medges. 
- Områden där lov för gårdskraftverk och/eller medelstora 

anläggningar kan medges i vissa fall. 
- Områden dör stora anläggningar föreslås. 
- Områden där vindkraftsutbyggnad av olika omfattning kan prövas. 
- Områden intresse för stora vindkraftsanläggningar finns. 
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Planförslagets gränsdragningar är dragna ungefärligt en mer exakt 
gränsdragning görs i samband med att ansökningar inkommer. 
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Planförutsättningar 
I den kommunomfattande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 
2005 återfinns vissa planeringsförutsättningar och en redovisning av 
allmänna intressen. Dessa fakta redovisas därför översiktligt i detta tillägg.  
Kartorna som redovisas i detta tematiska tillägg kan skilja sig från de kartor 
som redovisas i översiktsplanen från 2005, i de fall som det finns skillnader 
så ska kartorna i det tematiska tillägget göra sig gällande. Dessa kartor 
baserar sig på mer aktuell information. 
 

Riksintresse 
Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse. Dessa är 
särskilt värdefulla och betydelsefulla för hela landet och ska enligt 
Miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada värden eller 
möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. Allmänna intressen är 
intressen som är gemensamma för hela eller delar av kommunen och dess 
invånare. De är inte knutna till någon enskild fastighet eller verksamhet. 
Allmänna intressen ska så långt som möjligt skyddas från påtaglig skada. 
 
Riksintresse kan handla om allt ifrån skyddsvärd natur- eller kultur miljö till 
områden som är viktiga för friluftslivet eller viktiga djurrevir. Det finns 
även transportleder som vägar och järnväg av riksintresse. Exempelvis E4, 
E14, Ådalsbanan, Mittbanan och Ost-kustbanan utgör riksintressen, liksom 
framtida reservat för dessa. I områdesbeskrivningarna så görs en bedömning 
om en föreslagen vindkraftsutbyggnad skulle kunna få någon påverkan på 
berörda riksintressen. Vindkraftsutbyggnaden bedöms främst kunna komma 
i konflikt med riksintresset för kultur samt för rennäring då landskapet har 
stor betydelse för dessa riksintressen. Vad gäller riksintressen för 
infrastruktur så bedöms inga av de förslagna områdena komma i konflikt 
med dessa riksintressen då de utpekade områden ligger långt ifrån 
riksintressen för infrastruktur. De riktlinjer som tagits frambegränsar 
dessutom eventuell påverkan på befintliga riksintressen.    
 
Det finns även riksintressen för vindkraft, inga sådana finns dock inom 
Sundsvalls kommuns gränser. Energimyndigheten, som är ansvarig för 
utpekandet av områden för riksintresse vindkraft, håller under 2011-2012 på 
att se över riksintresseområdena för vindbruk. 
 
På följande sida finns en karta som ger en översiktlig bild av vart allmänna 
intressen finns representerade i Sundsvalls kommun. Planförslaget skall 
läsas tillsammans med den kommunala översiktsplanen där riksintressen 
m.m. redovisas tydligt.  
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Riksintressena för vägar, järnvägar samt planerad sträckning ny järnväg 
och planerad sträckning ny E4 går knappt att urskilja på denna karta då 
dessa områden är så pass små och smala för att synas i sammanhanget. 
Tydligare kartor över dessa går att hämta i länsstyrelsens kartbas.   
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Länsstyrelsens landskapsanalys 
Länsstyrelsen har i sin landskapsanalys pekat ur stora områden i länet, och i 
Sundsvalls kommun, där goda förutsättningarna för vindkraftsetableringar 
anses finnas. Längs med kusten anser länsstyrelsen att den allmänna 
opinionen kan vara mer negativt inställd till vindkraft och troligtvis skulle 
vindkraftsverken där ofta hamna allt för nära bebyggelse. Istället 
rekommenderar att fokusera på områden i inlandet där mindre motsättningar 
och konfliktområden kan tänkas finnas. 
 
De mest framträdande konflikterna står mellan intresset för landskapet som 
”produktionslandskap” och intresset för landskapet som ”upplevelse-
landskap”. Vindkraftverk är moderna och industriella i sin utformning. 
Detta gör att ålderdomliga landskap ofta är mer känsliga för vindkrafts-
etableringar då vindkraftverk är tydligt moderna och människoskapta 
element. Detta gör ett ”orört” landskap känsligt eftersom vindkraftverk 
kommer att förta upplevelsen av orördhet. Skadan på orörda landskap 
kommer även att vara större då det i många fall saknas befintliga vägar och 
kraftledningar och det kommer krävas att orörd mark röjs för att göra plats 
för dessa. I redan mänskligt påverkade landskap finns ofta vägar och 
kraftledningar och ledningsgator som kan användas istället för att anlägga 
nytt. Därför är det att föredra att etablera vindkraft i redan påverkade 
områden.  
 
I landskap med långa siktlängder blir påverkan av vindkraftsetableringar 
tydligare än landskap med korta siktlängder. Risken för massverkan, d.v.s. 
risken att se fler parker samtidigt, ökar även i landskap med långa 
siktlängder. Det är därför viktigt att analysera hur olika vindkraftsparker 
som ligger i anslutning till varandra påverkar sin omgivning. 
 
Vid en vindkraftsetablering är det viktigt att ta hänsyn till hur denna kan 
samverka, eller motverka, landskapets bruksvärde. Skogsproduktionsmark, 
som det är fråga om i de flesta utpekade områden i Sundsvalls kommun, 
bedöms av länsstyrelsen vara tåliga för vindkraftsetableringar. Då 
skogsproduktionen kan fortsätta tätt inpå vindkraftverken. 
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Översikt över landskapets lämplighet för vindkraftsetableringar.  
Kartan är hämtad från Länsstyrelsen Västernorrland Regionala 
Landskapsanalys med fördjupning gällande landskapets tålighet för 
vindkraft. 
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Områden där stora anläggningar föreslås 
Det har under samrådet inkommit flera förslag på områden för stora 
vindkraftsanläggningar i Sundsvalls kommun.  
 
En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när det planeras för 
vindkraftverk är dess närhet till bostäder, då buller, skuggor, ljus etc. kan 
komma att påverka bostäderna negativt. Därför har en stor vikt lagts på att 
eventuella vindkraftsparker ska undvika att placeras närmast de tätast 
befolkade områdena inom kommunen. På nästa sida finns en karta där 
bostäder fått en buffertzon på 1000 meter. Kartan visar i grova drag var 
stora vindkraftsparker skulle kunna vara lämpade, om man endast ser på 
avstånd till bostäder.  
 
En mer djupgående och detaljerad prövning av lämplighet för 
vindkraftsutbyggnad får göras i och med tillståndsansökan. Då 
vindkraftsparkens utformning och enskilda verks placering är bestämd och 
utförliga inventeringar genomförts. Även åtgärder som krävs för transport 
och uppsättning av verken skall ingå i tillståndsbedömningen.  
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Område 1, Oxåsen 
Området ligger i kommunens västra del, nära gränsen till Ånge kommun, 8 
kilometer norr om Stöde. Området består till stor del av yngre och 
medelålders granskog. De flesta myrar, tjärnar och vattendrag är små.  
Området används idag som ett friluftsområde, det finns flera fritidshus och 
jaktstugor inom området. Främst är de samlade kring sjöarna Lycksjön, 
Bodsjön och Stor-Hullsjön. Det går en skoterled genom området.  
 
Det anses finns goda anslutningsmöjligheter till området både öster, väster 
och norrifrån. Dock bör transsporterna till området ej ske genom något av de 
fritidshusområden som går att finna omkring området exempelvis 
Edebosjöns fritidshusområde. 
 
Enligt länsstyrelsens regionala landskapsanalys bedöms området vara tåligt 
för vindkraftsetableringar. Kring områdets stora sjöar är dock utblickarna 
över dessa och omgivande berg vida och försiktighet bör tas vad gäller 
placeringen av verken. Det bor också förhållandevis många kring sjöarna 
som skulle kunna påverkas vid en eventuell vindkraftetablering 
 
Under planprocessen inkom det flera yttranden som motsatte sig utbyggnad 
i området och uppmärksammande det rörliga friluftsliv som pågår i området 
och de naturvärden som går att finna i området. Nya avvägningar innebär att 
det tidigare stora och ganska så utbredda området begränsades. Utifrån 
bedömningen att vindkraftsverken borde fokuseras på några få toppar 
istället, samtidigt är området runtomkring öppet för prövning, i en eventuell 
miljötillståndsansökan. Området har även bytt namn från Stockåsbodarna 
till Oxåsen. 
 
Swedavia som driver Sundsvall-Härnösand Airport har låtit meddela att 
området ligger inom flygplatsens MSA-yta. Idag har ytan en MSA 
(Minimum Sector Altitude) på 2800 fot vilket innebär att en vindkraftspark 
inklusive terräng får uppnå en höjd av max 1800 fot (548 meter) över havet. 
Ytan kan eventuellt ändras till 3000 fot, vilket skulle innebära en maxhöjd 
på 2000 fot (609 meter). 
 
Uppfyllandet av riktlinjer  
Området bedöms kunna uppfylla alla riktlinjer förutom skyddsavstånd till 
permanent- och fritidsboende. Området bedöms dock vara så kuperat att 
riktlinjerna gällande ljud och skuggor fortfarande kommer att kunna 
uppfyllas. Skogen kommer även att dämpa ljuden, men skog är ej permanent 
och kan komma att avverkas.  
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Miljökonsekvenser 
Vindkraftsverk kommer att påtagligt förändra landskapsbilden i området 
från ett skogslandskap till ett industrilandskap. Området är dock begränsat 
till tre toppar med flera skogsbeklädda berg runt omkring för att minska den 
visuella påverkan som kan uppstå.  
 
Enligt länsstyrelsen finns inga kända naturvärden inom området, den 
slutliga lokaliseringen av såväl vindkraftsverk som transportvägar och 
ledningsdragningar är dock av betydelse för hur stor eller liten påverkan 
sammantaget blir. 
 
Vindkraftsutbyggnaden bedöms leda till små konsekvenser för människors 
hälsa. Stora delar av området klarar det skyddsavstånd på 1000 meter som 
rekommenderats, i övriga delar så bedöms den kuperade terrängen innebära 
att riktlinjerna för buller och skuggor uppfylls.  
 
En utbyggnad skulle ge positiva ekonomiska konsekvenser för 
omgivningen, både under utbyggnadsperioden och under den följande 
driftperioden. När det gäller sociala konsekvenser så kan en utbyggnad leda 
till konflikter mellan olika markägare och rörligt friluftsliv som nyttjar 
området. Konflikter med det rörliga friluftslivet får hanteras i 
tillståndsansökan.   
 
Påverkan på djurliv, nya vägar och kraftledningar samt mark och vatten 
bedöms som liten. Runt omkring området finns flera kulturhistoriskt 
intressanta fäbodar som Sundsvalls kommuns Kultur och fritidskontor 
bedömer skulle kunna vara del i framtida besöksnäringssatsningar, dessa bör 
inte komma att påverkas av buller då det skulle kunna komma att skada det 
kulturhistoriska värdet, slutgiltig bedömning kan dock ej göras förrän 
utförligare inventeringar har genomförts i och med tillståndsansökan.  
 
 
Ställningstagande för området 
Bränningsberget/Koberget, Brandbergsåsen och Pellesvedåsen bedöms som 
lämpliga för en stor etablering av vindkraftsverk. Övriga delar av området 
lämnas som ”Områden där vindkraftsutbyggnad av olika omfattning kan 
prövas” då det inte anses möjligt att föreslå det som lämpligt innan prövning 
då det bevisligen finns konflikter i området. 
 
Påverkan på naturmiljön på mer detaljerad nivå får beskrivas vid en 
miljöprövning av en eventuell vindkraftpark. 
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Område 2, Kråktorpet 
Området ligger i kommunens nord-västra del 5 km väster om Sillre 
samhälle. Området kan beskrivas som en kuperad skogsbygd. Marken består 
i huvudsak av skogsmark med barrträd som dominerande träslag. De flesta 
myrar, tjärnar och vattendrag är små. Det finns få bebyggda fastigheter i och 
omkring området. Inom området finns lämningar från den Skogsfinska 
invandringen som bör skyddas och möjligen bevaras. Det anses finnas gott 
om möjliga väganslutningar till området.  
 
Området gränsar till Natura 2000 området Lovik-Storflons naturreservat. 
Syftet med reservatet är att bevara en skogsmyrmosaik med orörda 
våtmarker och äldre barrskog genom att lämna granmiljöer och våtmarker 
att utvecklas fritt. Det är viktigt, om området exploateras, att vindkrafts-
verken inte omringar naturreservatet eller hindrar allmänhetens tillgång till 
naturreservatet. 
 
Området är utpekat som ett riksintresse för rennäringen av Sametinget och 
det finns två uppsamlingsområden för renarna i området. Området används 
som vinterbete och det betar runt 1000 till 1500 renar i och omkring 
området vintertid. Det går inte att peka ut mer eller mindre viktigare 
områden inom riksintresset då det är vädret som påverkar vart det går, 
respektive inte går, att beta.  
 
Enligt länsstyrelsens regionala landskapsanalys bedöms området vara tåligt 
för vindkraftsetableringar. Området är storskaligt och tydligt människo-
påverkade samtidigt som det är glesbefolkat. Området innehåller dock stora 
sjösystem och myrar och utblickarna från dessa och omgivande berg är vida.  
 
Swedavia som driver Sundsvall-Härnösand Airport har låtit meddela att 
området ligger inom flygplatsens MSA-yta. Idag har ytan en MSA 
(Minimum Sector Altitude) på 2800 fot vilket innebär att en vindkraftspark 
inklusive terräng får uppnå en höjd av max 1800 fot (548 meter) över havet. 
Ytan kan eventuellt ändras till 3000 fot, vilket skulle innebära en maxhöjd 
på 2000 fot (609 meter). 
 
Uppfyllandet av riktlinjer  
Området bedöms generellt kunna uppfylla kommunen riktlinjer. Dock så får 
inte samernas traditionella näringar tillintetgöras eller påverkas så att de blir 
ekonomiskt ohållbara.  
 
Miljökonsekvenser 
Inom området finns det lämningar från Skogsfinska invandringen, dessa 
lämningar får inte komma att påverkas av placeringen av vindkraftsverk, 
dragningar av vägar etc.  
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Vindkraftsverk kommer att påtagligt förändra landskapsbilden i området 
från ett skogslandskap till ett industrilandskap. Det finns dock endast få 
bostäder i och omkring området som påverkas av förändringen. 
 
Enligt länsstyrelsen finns två viktiga våtmarker inom området. Området 
ligger även nära Lovik-Storflons naturreservat. En eventuell etablering av 
vindkraft bedöms ej påverka syftet med reservatet, dock kan det försvåra 
allmänhetens tillgång till reservatet. Den slutliga lokaliseringen av såväl 
vindkraftsverk som transportvägar och ledningsdragningar är dock av 
betydelse för hur stor eller liten påverkan sammantaget blir. 
 
Området ligger inom ett riksintresse för rennäringen och det finns en 
uppsamlingsplats för renarna inom området. Området kommer att påverka 
möjligheterna att bedriva renbete i området. Dock så tar det utpekade 
vindkraftsområdet bara upp en liten del av det utpekade riksintresset och en 
eventuell etablering behöver inte nödvändigtvis förhindra framtida renbete.  
 
Vindkraftsutbyggnaden bedöms leda till små konsekvenser för människors 
hälsa. Stora delar av området klarar det skyddsavstånd på 1000 meter som 
rekommenderats, i övriga delar så bedöms den kuperade terrängen innebära 
att riktlinjerna för buller och skuggor uppfylls.  
 
En utbyggnad skulle ge positiva ekonomiska konsekvenser för 
omgivningen, både under utbyggnadsperioden och under den följande 
driftperioden. När det gäller sociala konsekvenser så kan en utbyggnad leda 
till konflikter mellan olika markägare och rörligt friluftsliv som nyttjar 
området. Konflikter med det rörliga friluftslivet får hanteras i 
tillståndsansökan.   
 
Påverkan på nya vägar och kraftledningar bedöms som liten, slutgiltig 
bedömning kan dock ej göras förren utförligare inventeringar har 
genomförts i och med tillståndsansökan.  
 
Ställningstagande för området 
Området bedöms som lämpligt för en stor vindkraftsetablering. 
 
När det gäller riksintresset för rennäring så görs bedömningen att det även i 
fortsättningen kommer att vara möjligt att bedrivs renbete i och omkring 
området. Forskning om renar och vindkraft bedrivs aktivt och ger inga 
entydiga svar på att renarna påverkas negativt av vindkraftsverk. Området 
bedöms vara lämpligt för en vindkraftsanläggning om de eventuella 
konflikterna med rennäringen kan hanteras och lösas på ett tillfredställande 
sätt så att inte rennäringen påverkas påtagligt negativt. Det rekommenderas 
att utnyttja riktlinjerna i som tagits fram i VindRen.  
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Påverkan på naturmiljön på mer detaljerad nivå får beskrivas vid en 
miljöprövning av en eventuell vindkraftpark. 
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Område 3, Jenåsen 
Området ligger 5 kilometer öster om Lidens samhälle mot gränsen till Timrå 
kommun. I Timrå kommuns översiktsplan för vindkraft är området på andra 
sidan kommungränsen utpekat som lämpligt för vindkraftsutbyggnad. 
Området kan beskrivas som en kuperad skogsbygd. Marken består i 
huvudsak av skogsmark med barrträd som dominerande träslag. De flesta 
myrar, tjärnar och vattendrag är mindre till storleken.  
 
Det anses finnas fler möjliga väganslutningar till området.  
 
Söder om området ligger Gudmundstjärn som är ett naturreservat samt ett 
riksintressant byggnadsminne. Områdets värde ligger i dess miljö och därför 
bör inte vindkraftsverken synas från naturreservatet. Bedömningen har 
gjorts att utpekade området ej kommer synas från Gudmundstjärn. Vid en 
tilltänkt exploatering bör en redovisning av siktlinjer göras för att säkerställa 
att vindkraftsverk ej kommer att synas.  
 
I Sundsvalls kommuns norra delar finns det återkommande häckande 
kungsörn. Vid miljötillståndsansökan är det därför viktigt att en fågel-
inventering har genomförts. 
 
Enligt länsstyrelsens regionala landskapsanalys bedöms området vara tåligt 
för vindkraftsetableringar. Kring områdets stora sjöar är dock utblickarna 
över dessa och omgivande berg vida och försiktighet bör tas vad gäller 
placeringen av verken. Det bor också förhållandevis många krig sjöarna som 
påverkas vid en eventuell vindkraftetablering. 
 
Swedavia som driver Sundsvall-Härnösand Airport har låtit meddela att 
området ligger inom flygplatsens MSA-yta. Idag har ytan en MSA 
(Minimum Sector Altitude) på 2800 fot vilket innebär att en vindkraftspark 
inklusive terräng får uppnå en höjd av max 1800 fot (548 meter) över havet. 
Ytan kan eventuellt ändras till 3000 fot, vilket skulle innebära en maxhöjd 
på 2000 fot (609 meter). 
 
Uppfyllandet av riktlinjer  
Området bedöms kunna uppfylla kommunen riktlinjer. Fågelinventeringen 
måste dock visa att ett tillräckligt säkerhetsavstånd hålls gentemot eventuellt 
häckande Kungsörn både i och utanför området.  
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Miljökonsekvenser 
Vindkraftsverk kommer att påtagligt förändra landskapsbilden i området 
från ett skogslandskap till ett industrilandskap. Det föreslagna området är 
dock omgivet av berg som bidrar till att minska en visuell och audiell 
påverkan på omgivningen, mot exempelvis Gudmundstjärn.  
 
Enligt länsstyrelsen finns ett regionalt naturvårdsobjekt, Stor-Finnmyran, 
inom området, den slutliga lokaliseringen av såväl vindkraftsverk som 
transportvägar och ledningsdragningar är dock av betydelse för hur stor eller 
liten påverkan sammantaget blir. 
 
I norra Sundsvall finns återkommande häckande kungsörn. Fågel-
inventeringen som skall finnas med i tillståndsansökan måste visa att 
kungsörnen ej kommer till skada vid en etablering.  
 
Vindkraftsutbyggnaden bedöms leda till små konsekvenser för människors 
hälsa. Stora delar av området klarar det skyddsavstånd på 1000 meter som 
rekommenderats, i övriga delar så bedöms den kuperade terrängen innebära 
att riktlinjerna för buller och skuggor uppfylls.  
 
En utbyggnad skulle ge positiva ekonomiska konsekvenser för 
omgivningen, både under utbyggnadsperioden och under den följande 
driftperioden. När det gäller sociala konsekvenser så kan en utbyggnad leda 
till konflikter mellan olika markägare och rörligt friluftsliv som nyttjar 
området. Konflikter med det rörliga friluftslivet får hanteras i 
tillståndsansökan.   
 
Påverkan på kulturmiljö, nya vägar och kraftledningar samt mark och vatten 
bedöms som liten och det finns inga kända värden inom området som 
påverkas, slutgiltig bedömning kan dock ej göras förren utförligare 
inventeringar har genomförts i och med tillståndsansökan.  
 
Ställningstagande för området 
Området bedöms som lämpligt för en stor vindkraftsetablering då få 
konflikter går att finna i området. Den eventuella konflikten med 
Gudmundstjärn anses vara möjlig att undvika genom försiktig placering av 
vindkraftsverken.  
 
Påverkan på naturmiljön på mer detaljerad nivå får beskrivas vid en 
miljöprövning av en eventuell vindkraftpark. 
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Område 4, Granåsen 
Områdets gränser har förändrats efter samrådet, då det uppkommit farhågor 
om vindkraftens påverkan på Natura-2000 området Rigåsen. Området har 
även bytt namn från Rigåsen till Granåsen, då namnet Rigåsen var 
missvisande och ingen vindkraftverk planerades på Rigåsen. Området ligger 
i kommunens nord-östra del och gränsar emot Timrå kommun. Miljön inom 
området kan beskrivas som en kuperad skogsbygd. Marken består i 
huvudsak av skogsmark med barrträd som dominerande träslag. Det finns få 
bebyggda fastigheter i anslutning till området. Bedöms finnas flera möjliga 
väganslutningar till området. Den bästa anslutningen låter sig nog göras 
söder ifrån, via Timrå kommun.  
 
Området är utpekat som ett riksintresse för rennäringen av Sametinget. I 
nuläget bedrivs inget aktivt renbete på platsen. Området är istället avsatt 
som tänkbara framtida betesmarker. Det går en ”ej röjd flyttled” genom 
området som ej används i dagsläget. I anslutning till det utpekade området 
finns Rigåsen, ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Ändamålet är 
att i första hand att befrämja livsbetingelserna för områdets kulturpräglade 
vegetation samt bevara det geologiska underlaget och vissa av de 
kulturhistoriska objekt som hör samman med områdets tidigare historia. Om 
en etablering av vindkraft skulle komma att ske i anslutning till området 
kommer det krävas ett säkerhetsavstånd mellan det utpekade naturreservatet 
och tilltänkta verk för att säkerställa att inte vindkraftsverken hamnar för 
nära inpå den kulturhistorisk värdefulla miljön i övrigt bedöms inte en 
vindkraftsetablering komma att påverka syftet med reservatet.  
Området ligger inom Lögdö vildmark, ett vidsträckt område som erbjuder 
en mängd olika fritidsaktiviteter. En etablering av vindkraft skulle komma 
att begränsa delar av friluftslivet i en del av området.  
 
I Sundsvalls kommuns norra delar finns det återkommande häckande 
kungsörn. Vid miljötillståndsansökan är det därför viktigt att en ordentlig 
fågelinventering har genomförts.  
 
Enligt länsstyrelsen Regionala landskapsanalys bedöms området vara tåligt 
för vindkraftsetableringar. Området är storskaligt och tydligt människo-
påverkade samtidigt som det är glesbefolkade. Området innehåller dock 
stora sjösystem och myrar och utblickarna från dessa och omgivande berg är 
vida.  
 
Swedavia som driver Sundsvall-Härnösand Airport har låtit meddela att 
området ligger inom flygplatsens MSA-yta, TMA-område och 
procedurområde. Detta kan innebära ytterligare begränsningar gällande 
maxhöjder vid en eventuell vindkraftsetablering. Idag har ytan en MSA 
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(Minimum Sector Altitude) på 2800 fot vilket innebär att en vindkraftspark 
inklusive terräng får uppnå en höjd av max 1800 fot (548 meter) över havet.  
 
Uppfyllandet av riktlinjer  
Området bedöms kunna uppfylla kommunen riktlinjer. Dock så går det en 
flyttled för renar genom området. I dagsläget används inte flyttleden, men 
en diskussion bör föras med aktuell sameby för att placeringen av verken 
skall ha en så liten inverkan som möjligt på flyttleden, om den skulle tas i 
bruk igen. 
 
Miljökonsekvenser 
Vindkraftsverk kommer att påtagligt förändra landskapsbilden i området 
från ett skogslandskap till ett industrilandskap. Framförallt kommer 
vindkraftsverk som placeras på Skälaberget synas från större delen av Stor-
skälsjön. 
 
Enligt länsstyrelsen finns inga kända naturvärden inom området, dock så 
ligger området nära Rigåsens naturreservat. En vindkraftsutbyggnad bedöms 
inte påverka syftet med reservatet. En utbyggnad kommer likväl påverka hur 
området uppfattas. Den slutliga lokaliseringen av såväl vindkraftsverk som 
transportvägar och ledningsdragningar är dock av betydelse för hur stor eller 
liten påverkan sammantaget blir. 
 
I norra Sundsvall finns återkommande häckande kungsörn. Fågel-
inventeringen som skall finnas med i tillståndsansökan måste visa att 
kungsörnen ej kommer till skada vid en etablering. Området ligger inom ett 
riksintresse för rennäringen och det går en ej röjd flyttled genom området. 
En vindkraftsanläggning kommer att påverka möjligheterna att bedriva 
renbete i området. Emellertid så tar det utpekade vindkraftsområdet bara 
upp en liten del av det utpekade riksintresset och en eventuell etablering 
behöver inte nödvändigtvis förhindra framtida renbete. 
 
Vindkraftsutbyggnaden bedöms leda till små konsekvenser för människors 
hälsa. Stora delar av området klarar det skyddsavstånd på 1000 meter som 
rekommenderats, i övriga delar så bedöms den kuperade terrängen innebära 
att riktlinjerna för buller och skuggor uppfylls.  
 
En utbyggnad skulle ge positiva ekonomiska konsekvenser för 
omgivningen, både under utbyggnadsperioden och under den följande 
driftperioden. När det gäller sociala konsekvenser så kan en utbyggnad leda 
till konflikter mellan olika markägare och rörligt friluftsliv som nyttjar 
området. Konflikter med det rörliga friluftslivet får hanteras i 
tillståndsansökan.   
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Påverkan på kulturmiljö, nya vägar och kraftledningar samt mark och vatten 
bedöms som liten och det finns inga kända värden inom området som 
påverkas, slutgiltig bedömning kan dock ej göras förren utförligare 
inventeringar har genomförts i och med tillståndsansökan.  
 
Ställningstagande för området 
Området bedöms som lämpligt för en stor vindkraftsetablering då få 
konflikter går att finna i området. Påverkan på naturmiljön på mer detaljerad 
nivå får beskrivas vid en miljöprövning av en eventuell vindkraftpark. 
När det gäller riksintresset för rennäring så görs bedömningen att det även i 
fortsättningen kommer att vara möjligt att bedrivs renbete i och omkring 
området. Forskning om renar och vindkraft bedrivs aktivt och ger inga 
entydiga svar på att renarna påverkas negativt av vindkraftsverk. Området 
bedöms vara lämpligt för en vindkraftsanläggning om de eventuella 
konflikterna med rennäringen kan hanteras och lösas på ett tillfredställande 
sätt så att inte rennäringen påverkas påtagligt negativt. Det rekommenderas 
att utnyttja riktlinjerna i som tagits fram i VindRen. 
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Område 5, Nylandsbergen 
Området ligger centralt i Sundsvalls kommun mellan sjön Navarn och 
Nyland. Miljön inom området kan beskrivas som mosaikmiljö med berg och 
dalar, våtmarker, sjöar, vattendrag. Marken består i huvudsak av skogsmark 
med gran som dominerande träslag. 
 
Sjön Navarn som området gränsar till är utpekat som ett naturreservat. 
Ändamålet med naturreservatet är att långsiktigt bevara ett förhållandevis 
ostört, naturligt fungerande vattensystem. Det är därför viktigt att en 
exploatering inte påverkar sjön och dess tillrinningsområde.  
 
Söder om området ligger även Storberget naturreservat. Berget ligger 430 
meter över havet och erbjuder milsvid utsikt. Ändamålet med reservatet är 
att bevara det naturskogsartade ekosystemet. En vindkraftspark på 
Nylandsberget skulle komma att begränsa utsikten betydligt från Storberget 
men på inget sätt påverka ändamålet för reservatet. 
 
Det bedöms finnas gott om möjliga väganslutningspunkter till området. 
Dock bör stor hänsyn tas till reservatet Navarn, en nybyggnation eller 
förstärkning av befintliga vägar skulle kunna komma att påverka sjön 
negativt. Därför rekommenderas att söka anslutningspunkter som ej ligger i 
anslutning till sjön. 
 
Enligt länsstyrelsen regionala landskapsanalys bedöms området vara tåligt 
för vindkraftsetableringar. Kring områdets stora sjöar är dock utblickarna 
över dessa och omgivande berg vida och försiktighet bör tas vad gäller 
placeringen av verken. Det bor förhållandevis många krig sjöarna som 
skulle kunna påverkas vid en eventuell vindkraftetablering. Vindkraftsverk 
som placeras på berget närmast Navarn kommer troligen att synas från alla 
hus kring sjön. 
 
Swedavia som driver Sundsvall-Härnösand Airport har låtit meddela att 
området ligger inom flygplatsens MSA-yta, TMA-område och 
procedurområde. Detta kan innebära ytterligare begränsningar gällande 
maxhöjder vid en eventuell vindkraftsetablering. Idag har ytan en MSA 
(Minimum Sector Altitude) på 2800 fot vilket innebär att en vindkraftspark 
inklusive terräng får uppnå en höjd av max 1800 fot (548 meter) över havet.  
 
Uppfyllandet av riktlinjer  
Området bedöms kunna uppfylla alla riktlinjer förutom skyddsavstånd till 
permanent- och fritidsboende. Området bedöms dock vara så kuperat att 
riktlinjerna gällande ljud och skuggor fortfarande kommer att kunna 
uppfyllas. Skogen kommer även att dämpa ljuden, men skog är ej permanent 
och kan komma att avverkas.  
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Miljökonsekvenser 
Vindkraftsverk kommer att påtagligt förändra landskapsbilden i området 
från ett skogslandskap till ett mer påtagligt industrilandskap.  
 
Området ligger i anslutning till Navarn naturreservat. En utbyggnad av 
området skulle kunna komma att påverka reservatet under byggfasen då nya 
vägdragningar kan komma att grumla vatten m.m. Under driftsfasen bedöms 
påverkan på reservatet vara marginell. Enligt länsstyrelsen finns två 
regionala naturvårdsobjekt samt ett kommunalt naturvårdsobjekt. Den 
slutliga lokaliseringen av såväl vindkraftsverk som transportvägar och 
ledningsdragningar är av betydelse för hur stor eller liten påverkan 
sammantaget blir. 
 
Vindkraftsutbyggnaden bedöms leda till små konsekvenser för människors 
hälsa. Stora delar av området klarar det skyddsavstånd på 1000 meter som 
rekommenderats, i övriga delar så bedöms den kuperade terrängen innebära 
att riktlinjerna för buller och skuggor uppfylls.  
 
En utbyggnad skulle ge positiva ekonomiska konsekvenser för 
omgivningen, både under utbyggnadsperioden och under den följande 
driftperioden. När det gäller sociala konsekvenser så kan en utbyggnad leda 
till konflikter mellan olika markägare och rörligt friluftsliv som nyttjar 
området. Konflikter med det rörliga friluftslivet får hanteras i 
tillståndsansökan.   
 
Påverkan på kulturmiljö, nya vägar och kraftledningar bedöms som liten och 
det finns inga kända värden inom området som påverkas, slutgiltig 
bedömning kan dock ej göras förren utförligare inventeringar har 
genomförts i och med tillståndsansökan.  
 
Ställningstagande för området 
Området bedöms som lämpligt för en stor vindkraftsetablering dock bör 
exploateringen längs med bergsryggen närmast Navarn ske med stor 
aktsamhet för att inte påverka sjöns ekosystem. Påverkan på naturmiljön på 
mer detaljerad nivå får beskrivas vid en miljöprövning av en eventuell 
vindkraftpark. 
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Områden där lov för gårdskraftverk och/eller medelstora 
anläggningar kan medges i vissa fall  
Den i planen föreslagna utbyggnaden i stora anläggningar är omfattande och 
dessutom är det för stora områden möjligt att ansöka om ytterligare 
vindkraftsutbyggnad utifrån att man följer planförslagets riktlinjer. Den 
samlade bedömningen av planförslaget har därför inneburit att vindkrafts-
utbyggnaden i andra områden begränsats av olika skäl.  
 
En vindkraftsutbyggnad påverkar landskapet i form av olika störningar som 
kan påverka allt från boendemiljöer, rekreationsmiljöer, landskapsbild och 
biologisk mångfald, samt även kulturellt arv. I utbyggnad bör en 
helhetsaspekt ingå, d.v.s. vindkraftstornen i sig, fundament, tillfartsvägar, 
elledningar, sannolika täkter för betongen m.m.  
Vid framtagandet av utbyggnadsområden i planen har prioritering skett till 
skogsområden med ensartad produktion. Det är områden där förändrad 
markanvändning i mindre omfattning står i konflikt människor, flora, fauna, 
områden med höga naturvärden, riksintressen och reservat m.m.  
 
För att även bevara värdefull natur, miljöer etc. så har planarbetet skett så att 

 etableringar styrs till ett fåtal områden där framtida vindkraftparker 
ger små eller begränsade störningar på det som ovan angivits. 

 utbyggnadsområdena skall under planförslagets tidshorisont täcka in 
en rimlig andel av den vindkraftsutbyggnad som kan ske i Sundsvall 
i förhållande till övrig region och övriga landet. 

 Invånare och besökare i Sundsvalls kommun skall även i 
fortsättningen ha tillgång till ostörda miljöer för rekreation men även 
som skydd för biologisk mångfald. 

 

Faktorer som måste beaktas söder om Ljungan 

Resurshushållning 
Det finns anledning att istället för att få en utspridning av parker över 
kommunens hela yta bör dessa koncentreras till områden som står i 
proportion till förväntat utbyggnadsbehov (se statligt mål) och så att 
störningar för omgivning samt djur och natur minimeras. Ett sådant 
förhållningssätt gör det möjligt att både bygga ut i stor omfattning och att 
bevara stora väl avgränsade områden från stora vindkraftsanläggningar. Det 
innebär även att nya anspråk som i kommande planering kan bedömas 
förenliga med de värden som finns inom nu föreslagna undantagna 
områdena, kan prövas och hanteras i senare skeden. En genomförd 
vindkraftstutbyggnad innebär att annan markanvändning kan förhindras.  
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Notera miljöbalken 1 §: ”Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning.” 
 
Området söder om Ljungan ansluter till större sammanhängande område 
mot Hälsingland, där det finns långskägg m.m. Här finns bl.a. 
naturreservat/Natura 2000-områdena Klövberget och Malungsfluggen, båda 
med gammelskog. Norrut har vi t.ex. området med kommunal reservatet 
Målstaallmänningen med ”väglöst land”. 
 
Ett sådant landskap, utan konflikt med riksintresset rennäringen, är lämpliga 
rovdjursområden för bl.a. järv och varg. Samtliga är mer eller mindre hotade 
arter där järven är starkt hotad och vargen akut hotad. Glädjande finns 
numer ett bestånd av skogsjärv, bl.a. i sydvästra Västernorrlands län, som 
torde vara en förutsättning för artens överlevnad i Sverige och en sund 
genpool. Enligt förvaltningsplan för varg bör föryngring av varg få ske i 
Västernorrlands län. De delar av länet där föryngring kan få ske begränsas 
bl.a. av de tämligen omfattande arealer som nyttjas för vinterbete för 
rennäringen. Etablering av vargpar är för närvarande ej möjlig i länet om 
inte etableringen sker i länets södra del och därmed delas med Gävleborgs 
län. Järvarna i länet ska fram till revidering av förvaltningsplan 2010 tillåtas 
expandera fritt. Utvecklingen i det norra området ska dock följas extra 
noggrant med tanke på den renskötsel som bedrivs i området. Området 
söder om Ljungan är det enda ”konfliktfria” området för rovdjur inom 
kommunen. Källa: Förvaltningsplan för stora rovdjur i Västernorrlands län. 
Enligt Nordanstigs vindkraftsplan skall även Nordanstigs nordvästra delar 
vara i stort vindkraftsfria. 
 
Besöksnäringens utveckling 
Utsikten från kända utsiktspunkter som Fanbyklacken, (Flataklacken i 
Ånge) strax nord-nordväst om t ex Ulvsjön, kommer att påverkas negativt 
om det är orörda landskap som besökande förväntar sig se.  Fanbyklacken är 
Sundsvalls högsta punkt med 507 m.ö.h. och härifrån är utsikten över 
nejden vidunderlig. Gammelskogsreservatet Malungsfluggen, som fortsätter 
in i Hälsingland såsom Hästmyrbergets naturreservat, har en topp på 465 
möh. 
  
Särpräglat landskap 
Området söder om Ljungan har en särpräglad landskapsbild i relation till 
övriga kommundelar. Området har ett mer småkuperat mosaiklandskap, 
med isolerade bergsformationer/-toppar och dalgångar som är ganska breda 
och ofta med jordbruksmark, därtill sjö-/och vattendragsrikt. Bidragande är 
även en relativt stor andel finare sediment (förutom i de större vattendragens 
närmiljöer), alltså grunden för en frodigare miljö och odlingslandskap. Här 
återfinns också det mesta odlingslandskapet, om än mer småskaligt, utanför 
norra Alnön och de stora dalgångarna (Indalsälven, Ljungan och 
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Selångersån). Det finns en stor bredd i naturvärdestyper, allt från mer 
renodlad gammelskogskaraktär med långskägg, riskklassad lövbränna, 
nordväxtberg, vilda vattendrag med utter och flodpärlmussla, riksklassade 
våtmarker, flertal ängs-hagmarksobjekt. Det finns nio stycken Natura 2000 
områden och nio stycken naturreservat i varierande storlek.   
 
Den stora spännvidden av naturtyper i en mosaikmiljö ger också 
förutsättning för en artrik flora och fauna. Landskapet i kommunens 
sydöstra hörn ligger på en väldigt hög höjd jämfört med resten av 
kommunen t.ex. ligger Ulvsjön 373 meter över havet jämfört med Södra 
stadsberget som ligget 241 meter över havet. Höjdskillnaden gör att området 
har förutsättningar till en flora och fauna som skiljer sig från stora delar av 
resten av kommunen.  
 

Faktorer som måste beaktas längs med kusten 
Kustzonen är attraktiv för olika slag av exploatering. Intresset är störst för 
bostäder fritidshus och friluftsliv, men även andra verksamheter söker sig 
gärna till kusten. Samtidigt hyser kustzonen många värden knutna till natur- 
och kulturmiljö samt till rekreation och friluftsliv, både på land och i vatten. 
Kommunens kustplan tar upp dessa aspekter.  
Idag finns det endast ett kommersiellt vindkraftsverk som är i drift i 
Sundsvalls kommun, det ligger längs med kusten vid Björkön och har varit i 
drift sedan 1997. Med hänsyn till den relativt täta bebyggelsen längs med 
kusten samt de värden i form av friluftsliv och utpekade riksintressen med 
mera så föreslås att området inte skall kunna prövas för stora 
vindkraftsanläggning i kustzonen. Det finns dock möjlighet att pröva 
gårdskraftsverk och medelstora anläggningar utifrån planförslagets 
riktlinjer. 
 

Faktorer som måste beaktas i kommunens nordligaste hörn 
Det finns återkommande häckande kungsörn i Sundsvalls kommuns norra 
delar, men även på andra platser. Kungsörnen är upptagen på Rödlistan som 
NT (missgynnad) och det finns ett åtgärdsprogram framtaget för att försöka 
bevara arten i Sverige. Örnen är mycket störningskänslig och har svag och 
långsam reproduktion. 
 
Då det har föreslagits tre områden för stora vindkraftsanläggningar (Jenåsen, 
Granåsen, Kråktorpet) i kommunens norra del så har det bedömts som 
viktigt att lämna en öppning i landskapet så att kungsörn kan ta sig in och ut 
i området utan att komma i konflikt med vindkraftsparker.  
 



2012-02-24 

Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun 65(81) 
 

Sammantaget  
Planförslaget ger kommunen en möjlighet att ur allmän planeringssynpunkt 
ange områden som bedöms lämpliga för stora vindkraftsanläggningar. Ett 
område kan vara lämpligt för vindkraftsutbyggnad ur vindsynpunkt, eller ur 
ekonomisk synpunkt men kommunen kan ändå anse att området inte bör 
bebyggas av andra skäl som då hör till det som kallas för allmänna intressen 
eller riksintressen. I detta planförslag finns sådana områden. Utbyggnads-
takten av vindkraft i kommunen kommer att visa om omfattningen av de 
restriktioner som detta planförslag innehåller är på rätt nivå. Eftersom 
aktualiteten av kommunens översiktsplan skall prövas varje mandatperiod 
kan därför planförslaget komma att revideras i framtida planering. 
Genom lagstiftningen finns därmed möjligheter att i senare skede lyfta upp 
frågan om ytterligare utbyggnad, eller ytterligare begränsning med 
omprövning av ställningstaganden i nuvarande planförslag. Förändrade 
förhållanden eller en utebliven utbyggnad i nu föreslagna områden kan t.ex. 
vara skäl till prövning av andra utbyggnadsområden.  
 
När detta tematiska tillägg till kommunens översiktsplan om vindkraft 
vunnit laga kraft skall planens ställningstaganden och förslag utgör grund 
för kommunens yttrande som även innebär att kommunen med ”veto” kan 
avstyrka förslag till stora vindkraftsanläggningar inom dess geografiska yta. 
Genom att begränsa utbyggnadsmöjligheterna i området söder om Ljungan, 
kustzonen och området i kommunens nordligaste hörn så kan områden där 
naturvärden som exempelvis rovdjursetableringar och turistvärden såsom 
utsiktsplatser också främjas. Detta är möjligt genom att stora 
vindkraftsanläggningar styrs till områden med mer begränsad störningar.  

Intresse för stora vindkraftsanläggningar finns 
Näringslivet i Sundsvall förbrukar stora mängder el och det är naturligt att 
det i Sundsvall skall finnas en elproduktion för detta. På nationell nivå finns 
det ett planeringsmål om en utbyggnad av 20 TWh vindkraftsel på land till 
år 2020 (är idag redan uppfyllt). Det nationella planeringsmålet har inte 
fördelats ned på regional nivå. Det råder dock ett stort intresse att etablera 
vindkraft i Västernorrlands län och Sundsvalls kommun. Som exempel kan 
nämnas att länsstyrelsen i Västernorrlands län i början av 2012 har 
ansökningar om att uppföra över 1300 tilltänka verk inom länet. Under 
planarbetet har exploatörer visat intresse för att etablera stora vindkrafts-
anläggningar i nio olika områden inom kommunens gränser. I detta 
planförslag har fem av de nio områdena bedömts som lämpliga för en stor 
vindkraftsutbyggnad. I de fem utpekade områdena för stora vindkrafts-
anläggningar bedöms det möjligt att bygga uppåt 100 vindkraftsverk som 
skulle kunna producera 750 GWh/år. Det motsvarar el till 150,000 hushåll.  
I planförslaget finns det dessutom stora ytor där kommunen inte på förhand 
uttalat sig utan i dessa områden är det möjlighet att pröva en vindkrafts 
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etablering så kallade ” Områden där vindkraftsutbyggnad av olika 
omfattning kan prövas”. 
  
Inom ”Områden där lov för gårdskraftverk och/eller medelstora 
anläggningar kan medges i vissa fall” finns fyra områden där exploatörer 
har visat intresse att etablera stora vindkraftsanläggningar. Dessa områden 
har inte pekats ut som ”Områden där stora anläggningar föreslås”. På sidan 
62-64 framgår motiven till områdenas klassning.  
 

Område 6, Lyngsteråsarna 
Området ligger väster om Lucksta och består av ett brutet landskap med 
isolerade bergstoppar och större sammanhängande områden med låg 
mänsklig påverkan, bortsett från skogsbruket,som sträcker sig ned mot 
Hälsningland.  
 

Område 7, Sillmansåsen  
Området ligger i kommunen sydvästra hörn och gränsar mot både 
Nordanstigs kommun och Ånge kommun. Området gränsar nästan emot ett 
område som Ånge kommun pekat ut som lämpligt för storskalig vindkraft. 
 

Område 8 Österåsberget 
Området ligger i kommunen sydvästra hörn ligger några kilometer från 
kommungränsen mot Nordanstig.  
 

Område 9, Storberget 
Området ligger i kommunens nordligaste hörn, öster om Stor-Gussjön, och 
gränsar till Ragunda och Sollefteå kommun. Det föreslagna området skulle 
gränsa till ett område som är utpekat i Ragunda kommuns vindkraftsplan.  
Området består av ett mosaikartat landskap med många små våtmarker och 
sjöar. Det bedrivs ett aktivt friluftsliv i området då det finns en stark 
vildmarkskänsla i området.  
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Områden där endast lov för gårdskraftverk kan medges 
Kommunen har valt att undanta fler områden som anses ha en för hög 
konfliktgrad med andra intressen eller som anses vara extra viktiga/ 
känsliga. Bland annat undantas älvdalarna längs Ljungan och Indalsälven 
med hänsyn till landskapsbilden, riksintressen, natur- och kulturvärdena. 
Hänsyn har också tagits till förekommande riksintressen för friluftslivet, 
naturvården, Natura 2000-områden. I dessa områden föreslås endast tillåta 
uppförande av gårdskraftverk efter prövning. 
 

Områden där vindkraftsutbyggnad av olika omfattning kan 
prövas 
En stor del av kommunens yta är i planen redovisad som områden där 
vindkraftsutbyggnad av olika omfattning kan prövas. I dessa områden är det 
möjligt att ansöka om att uppföra alla sorters verk och anläggningar.  Om 
anläggningen är bygglovpliktig så prövar Stadsbyggnadnsämnden detta 
utifrån gällande lagstiftning och planer, inklusive de riktlinjer som finns i 
denna plan. Om det är en stor anläggning så prövas den via en miljö-
tillståndsansökan av miljödelegationen vid länsstyrelsen. I de fallen skall 
samråd hållas och Sundsvalls kommun skall yttra sig. För stora 
anläggningar som kräver miljötillstånd kan det kommunala vetot nyttjas om 
kommunen inte anser etableringen lämplig. Se vidare kap Lagstiftning sid. 
11, för mer information.  
 
Samtliga fem områdena där stora vindkraftsanläggningar föreslås är 
placerade inom området där vindkraftsutbyggnad av olika omfattning kan 
prövas. Det innebär att planförslaget gör det möjligt för exploatörer att 
ansöka om utbyggnad även utanför gränsen till området där stora 
anläggningar föreslås. Om en sådan ansökan görs bör Sundsvalls 
kommun tidigt i samrådet indikera sin syn, eftersom ett eventuellt 
kommunalt veto kan komma att omfatta hela ansökan.  
 

Områden där ingen lov- eller tillståndspliktig 
vindkraftsutbyggnad bör ske 

Vindkraft till havs 
Det råder idag ett ökat intresse kring vindkraftsparker till havs. Dock är 
erfarenheterna från eventuell påverkan från vindparker i marinmiljö 
fortfarande begränsad. Även om de observerade effekterna av vibration, ljud 
och elektromagnetisk strålning från vindkraftverk är små är mer forskning 
och uppföljning önskvärd för att säkrare kunna bedöma effekterna i olika 
miljöer. De fysiska strukturer som marina vindkraftverk utgör innebär 
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ändrade livsförhållanden för det marina livet genom att de kan uppfattas 
som artificiella rev som gynnar vissa arter, men också genom att de tar i 
anspråk eller förändrar livsmiljöerna för andra arter. 
 
Tekniken för havsbaserad vindkraft är förhållandevis ny och utvecklas 
fortfarande. Det är idag kostsamt att bygga havsbaserad vindkraft. Ju längre 
ut från land desto dyrare är det att bygga och att ansluta till kabelnätet på 
land. Bottendjupet är också direkt avgörande. Idag anses ett djup omkring 
10-35 meter kunna vara lämpligt för havsbaserad vindkraft. Fördelarna med 
att etablera vindkraftsparker till havs är att vindarna är jämna och har ett 
högt energiinnehåll och man kan bygga stora vindkraftverk som tar tillvara 
på vinden effektivt. Nackdelarna är bl.a. konflikter med yrkesfisket samt en 
större visuella och audiella störning jämfört med vindkraft på land. 
 
Sundsvallsbukten 
I Sundsvallsbukten finns idag endast tre större grundområden. Dessa utgör 
lek- och uppväxtområden för fisken och är samtidigt de bästa fångst-
områdena för yrkesfisket. Grunden ligger inom de riksintressen för 
yrkesfisket som går att finna i kommunen. Kusten längs med 
Sundsvallsbukten är idag stark industrialiserad. En utbyggnad av vindkraft 
till havs skulle innebära att intrycket av industrilandskapet och den 
industrialiserade kusten skulle förstärkas och sträcka sig en bra bit ut i 
havet. 
I Sundsvalls kommuns kustplan, som är ett planeringsunderlag, görs 
ställningstagandet att vindkraft i första hand bör placeras på land. Detta 
eftersom det finns få större grundområden till havs i kommunen och dessa 
utgör värdefulla lokaler för bland annat fiskeproduktion och fågelliv.  
 
Bedömning 
Under den tidsperiod på ca 15 år som planen omfattar så bör de tre grunden 
i Sundsvalls kommun inte bebyggas av vindkraft. Eftersom det är frågan om 
så få grund skulle skadan bli stor om det skulle visa sig att vindkraft har 
negativa effekter på fisket, lekplatser och fiskens tillväxtområden. Om 
tekniken utvecklas så att vindkraft kan byggas på större djup och längre ut 
från land så får det prövas då. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Den kommunala översiktsplaneringen är ett viktigt redskap i arbetet med att 
skapa en långsiktig hållbar utveckling. För att avgöra om den översiktliga 
planeringen medverkar till att detta uppnås skall enligt miljöbalken en 
miljöbedömning alltid göras. 

Sammanfattning 
Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor som vindkraft är en viktig del i 
arbetet med att minska utsläppen av framförallt koldioxid och förbrukningen 
av fossila bränslen. En utbyggnad av vindkraften inom Sundsvalls kommun 
skulle tillsammans med andra insatser inom energiområdet ge positiva 
miljöeffekter i form av framför allt minskade utsläpp till luft. 
 
Sundsvalls kommun har bland annat en rik och varierad natur med många 
kulturhistoriskt värdefulla områden. Detta tillsammans med flera viktiga 
områden för det rörliga friluftslivet gör att mycket hänsyn och många 
avväganden måste göras då områden för vindkraft pekas ut i kommunen. 
Nyttan med verksamheten och den påverkan verksamheten kan komma att 
få för människors hälsa och miljön ska vägas mot varandra. 
 
Utifrån hänsyn till människors hälsa och miljön, natur- och kulturminnes-
vård m.m. har områden valts ut som ansetts vara lämpliga för stora 
vindkraftsetableringar. För dessa områden bedöms risken för konflikter 
mellan olika intressen och krav på bevaranden vara lägst, samtidigt som ett 
gott utnyttjande av vindenergin kan tillgodoses. 
 
Sammantaget bedöms en utbyggnad inom utpekade områden kunna ske utan 
betydande störningar för människors hälsa eller miljön. 
 
Varje föreslaget område för stora vindkraftsanläggningar har fått en MKB i 
anslutning till områdesbeskrivningen.  
 

Om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
I 6 kapitlet Miljöbalken (MB) (1998:808) finns beskrivet vad en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) ska omfatta. Syftet med att göra en MKB är 
att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den 
planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, 
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på 
annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att 
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och 
miljön. 
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Omfattningen av och innehållet i MKB:n kan anpassas efter vad som är 
rimligt utifrån bl.a. planens detaljeringsgrad och/eller att vissa frågor bättre 
bedöms i samband med prövning av t.ex. detaljplan eller i samband med en 
tillståndsprövning av vindkraftsetableringen. 
 

Miljöbedömning 
En miljöbedömning av en plan, eller ett program, sker för att på ett tidigt 
skede i planprocessen belysa frågor som rör miljö och hälsa. Reglerna kring 
miljöbedömning av planer och program finns i 6 kapitlet Miljöbalken. I 
enlighet med förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 
kan genomförandet av planen antas medföra en betydande miljöpåverkan 
om den anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana åtgärder 
som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen och är en ÖP enligt PBL 
(1987:10). 
 
Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun är ett tematiskt tillägg till ÖP 
Därför skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
 
Själva miljöbedömningen omfattar upprättande av en MKB av 
genomförandet av planen och de samråd som sker kring beskrivningen. 
Miljöbedömning är således benämningen på den process som sker kring 
MKB:n. 
 
Om en detaljplan behöver upprättas sker ytterligare miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning om planen medför en betydande miljö-
påverkan. Betydande miljöpåverkan är i lagens mening något annat än den 
betydande inverkan som motiverar att en detaljplan upprättas. 
 

Avgränsning 
Första steget i miljöbedömningen är att avgränsa innehållet i den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skall upprättas. Miljökonsekvens-
beskrivningen skall redovisa både positiv och negativ miljöpåverkan. 
 
Förutsättningarna för att producera vindenergi är helt beroende av att höjder 
med goda vindenergiförhållanden nyttjas. Andra alternativa placeringar är 
inte intressanta att utreda eller bedöma. Det innebär att det inte bedöms 
meningsfullt att ange alternativa områden och konsekvensbedöma dessa i 
översiktsplanarbetet. I planeringsprocessen har olämpliga alternativ 
successivt uteslutits till förmån för område med få konkurrerande intressen. 
 
MKB:n gäller för de områden som pekats ut som lämpliga för stora 
anläggningar av vindkraftsverk. När det gäller medelstora anläggningar eller 
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stora anläggningar som föreslås utanför utpekade områden från en prövning 
göras från fall till fall. 
 
MKB:n har i samråd med länsstyrelsen avgränsats till att omfatta påverkan 
på följande: 

- Landskapsbild 
- Natur 
- Mark och vatten 
- Kulturmiljö 
- Påverkan på djurliv 
- Rekreation och friluftsliv, jakt och fiske 
- Konsekvenser för människors hälsa 
- Nya vägar och ledningar 

Enligt plan- och bygglagen skall även planförslagets konsekvenser av 
social- och samhällsekonomisk karaktär beskrivas. 
 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär i detta sammanhang att ingen kommunal planering 
för en samlad utbyggnad görs och att varje förslag om etablering av 
vindkraft prövas individuellt utan hänsyn till helheten, d.v.s. ingen samlad 
bedömning görs. På sikt kan nollalternativet innebära att utbyggnadstakten 
för vindkraft inom kommunen minskar. I ett nationellt perspektiv kan det 
leda till att riksdagens planeringsmål för vindkraft tar längre tid att nå och i 
ett globalt perspektiv bidrar det till fortsatt miljöpåverkan från icke 
förnyelsebara energikällor. Nollalternativet innebär även att det blir svårare 
att förutse var elnätet bör förstärkas. 
 

Planförslag 
Planförslaget föreslår ett antal områden som lämpliga för stora 
vindkraftsetableringar. Planförslaget redovisar även vilka områden som 
bedöms vara olämpliga för olika vindkraftexploateringar med hänsyn till 
områdenas natur-, kultur-, rekreations- och turismintressen. 
 

Vindkraftens omgivningspåverkan 
Vindkraften innebär både positiv och negativ påverkan på omgivningen.  
De positiva är att vindkraft är en miljövänlig energikälla som baseras på en 
förnyelsebar inhemsk råvara. Den ger under drift sällan upphov till utsläpp 
till vare sig mark, luft eller vatten. Vindkraften ger inte heller upphov till 
några nämnvärda avfallsproblem efter avslutad verksamhet. Globalt sett 
innebär därför vindkraften en miljönytta. Vindkraften påverkar däremot 
miljön lokalt. Framförallt är det den förändrade landskapsbilden, störningar 
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i form av buller och skuggor och de ingrepp som kraftverken tillsammans 
med nya ledningar och vägar orsakar som kan störa människor och djur-, 
natur- samt kulturvärden. 
 
Vindkraft innebär påverkan inom i huvudsak tre områden: 
 

 Fysisk påverkan avseende markingrepp samt etablering av vägar, 
ledningar och fundament 

 Visuell påverkan som innebär påverkan på ett större geografiskt 
område, då . vindkraftverk i flera studier har uppfattats som 
dominerande på upp till 2,5-4 km avstånd från anläggningen. 

 Audiell påverkan av de mekaniska och aerodynamiska ljud som 
verken avger. 

 
Vindkraftsetablering innebär inte permanent påverkan i ett område. Om 
vindkraftverket i en framtid inte ger tillräcklig lönsamhet eller av andra skäl 
monteras ned, kan markområdet till största delen återställas. Etablering av 
vindkraftverk har också lokalpolitiska fördelar. Etablering av vindkraftverk 
kan för fastighetsägaren innebära sådana arrendeintäkter att förutsättningar 
för boende och verksamhet i glesbygd upprätthålls och förstärks. 
Förutsättningar för upprätthållande av öppna odlingslandskap kan förbättras 
samt lokala arbetstillfällen skapas vid etablering av framför allt stora 
vindkraftparker. 
 

Miljökonsekvenser av föreslagen utbyggnad 
Nedan följer en övergripande bedömning av påverkan som föreslagen 
vindkraftsutbyggnad kan ha för olika värden och intressen. I samman-
ställningen jämförs förslaget med nollalternativet och valt alternativ. 
 
En beskrivning av varje föreslaget delområde och en MKB för dessa finns 
under kap. Planförslag.  

Konsekvenser för landskapsbild, natur- och kulturmiljövärden 
Landskapets förutsättningar och vindkraftens påverkan på landskapet i 
allmänhet, beskrivs under rubriken Omgivningspåverkan, överväganden och 
riktlinjer samt under Länsstyrelsens landskapsanalys.  
 
Landskapsanalysen visar att Västernorrland och Sundsvall utgör ett 
komplext landskap med flera olika landskapstyper, vilka tål vindkrafts-
etableringar olika väl. Konsekvenserna av vindkraftsetableringar varierar 
därför med vilken landskapstyp som verken placeras i samt hur de placeras.  
Upplevelsen av landskap i och omkring utpekade områden som anses vara 
lämpade för stora vindkraftsetableringar kommer att förändras. I det 
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kuperade landskapet anses dock inte påverkan bli allt för stor då skog och 
andra berg kan bidra till att minska den visuella påverkan. De gjorda 
landskapsanalyserna är mycket övergripande, vilket innebär att det kan 
finnas känsliga landskapsbilder även inom utpekade områden. Innan 
exploatering av utpekade områden sker bör det utredas om det finns 
utblickar eller vyer som är viktiga att ta extra hänsyn till vid placering av 
verken. Det kan vara vyer från en höjd som bör lämnas fria från verk eller 
en kulturmiljö som inte bör läsas samman med vindkraftverken. I samband 
med myndigheters prövning av etablering bör det krävas fotomontage från 
kritiska punkter för att avgöra påverkan, exempelvis Gudmundstjärn. Vid 
fortsatta utredningar bör det även tas hänsyn till den sammanlagda effekt, 
som utbyggnaden av flera utpekade områden får. 
 

Natur 
Inom Sundsvalls kommun finns ett stort antal känsliga naturområden. Vid 
val av de föreslagna utbyggnadsområdena för vindkraft har hänsyn tagits till 
de naturvärden som finns inom Sundsvall. Samtliga naturreservat eller andra 
känsliga områden har i möjligaste mån undantagits från etablering. Vissa 
intresseområden blir dock direkt påverkade av en etablering. Vissa av de 
utpekade områdena ligger i anslutning till områden med höga naturvärden. 
Det kan också finnas lokalt värdefulla biotoper inom utpekade områden. För 
dessa områden är det viktigt att utreda påverkan på naturmiljövärdena 
ytterligare. 
 
Vindkraftverk som sådant påverkar inte flora eller vattenförhållandena inom 
ett område och endast i begränsad omfattning markförhållanden. Inte heller 
sker utsläpp som skulle kunna påverka själva naturmiljön negativt. Däremot 
kan följd verksamheter såsom etablering av vägar, ledningar och fundament 
medföra påverkan på bland annat hydrologiska förhållanden som bör 
utredas i det enskilda fallet.  
 
Etablering inom utpekade områden för vindkraft inom Sundsvalls kommun 
bedöms generellt innebära endast mindre påverkan på naturmiljön. Den 
slutliga lokaliseringen av såväl vindkraftverk som transportvägar är dock av 
stor betydelse för hur stor eller liten påverkan blir. Det är i miljö-
konsekvensbeskrivningen som gör i samband med miljötillståndsansökan 
som detta prövas. 
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Mark och vatten 
Flera tänkbara utbyggnadsområden är belägna nära eller inom våtmarker 
som generellt sett har högt biologiskt värde i den norrländska 
skogsproduktionsmarken. I de höjdlägen som det är frågan om handlar det 
ofta om våtmark av översilningstyp med rörligt grundvatten och är känsliga 
för åtgärder – de är uppströms och kan påverka vattentillrinning och 
hydrologi. Generellt är etablering av vindkraftverk i våtmarksområden 
mindre lämplig och dess konsekvenser bör i förekommande fall utredas mer 
ingående i samband med prövning enligt PBL eller MB. 
 

Kulturmiljö 
Påverkan på kulturmiljön generellt sett beskrivs under rubriken 
Omgivningspåverkan, överväganden och riktlinjer. Nedan följer påverkan 
av utpekade områden. 
 
Generellt gäller att vid all exploatering som berör fornlämningar krävs 
tillstånd från länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen. Tillståndsplikt 
kan även fordras vid annan kulturmiljö, varför samråd med länsstyrelsen 
alltid ska utföras. 
 
Vid val av lämpliga områden i Sundsvalls kommun har hänsyn tagits till 
utpekade kulturmiljöer. Om det bedöms finnas en osäkerhet om påverkan på 
kulturmiljön krävs djupare studier i samband med prövning enligt PBL och 
MB. 
 
Området Jenåsen ligger i närhet av riksintressen för kulturmiljövård, 
Gudmundstjärn. I detta riksintresseområde värnas den visuella upplevelsen 
och det pedagogiska värdet, vilket även i hög grad inkluderar hur området 
upplevs på avstånd. Även den audiella upplevelsen – hörseln – kan ha stor 
betydelse för förståelse av områdets kulturmiljöhistoriska värde. Särskild 
hänsyn krävs därför i anslutning till riksintresseområdet. 
 
Inom utpekade områden kan det förekomma fornminnen och 
kulturmiljölämningar. Det är framförallt markarbeten, såsom väg- och 
ledningsetablering, som kan påverka lämningarna. Eventuell påverkan och 
konsekvensbedömning för förekommande fornlämningar och kulturminnen 
måste utredas i samband med prövning enligt PBL eller MB. Den generella 
bedömningen är dock att det ofta går att undvika påverkan på lämningarna 
och kulturmiljöer 
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Påverkan på djurliv 
Påverkan på djurlivet generellt sett beskrivs under rubriken Omgivnings-
påverkan, överväganden och riktlinjer. Nedan följer påverkan av utpekade 
områden. 
 
Fåglar 
Det går sällan i förväg att fullt ut bedöma eventuell påverkan på fågellivet 
av vindkraftverk då det inte finns detaljerade uppgifter för varje enskilt 
område i Sundsvalls kommun. Dock har områden med kända ornitologiska 
värden, så som vissa Natura 2000-områden, undvikits i samband med 
utpekandet av lämpliga områden. Vindkraftetablering inom föreslagna 
områden bedöms, utifrån idag kända fakta om fågellivet, som helhet inte 
medföra någon stor påverkan för fågellivet. I samband med prövning enligt 
PBL eller MB bör en mer detaljerad redovisning av fågellivet utföras. 
 
Fladdermöss 
I samband med naturvärdesbedömningar/naturinventeringar bör biotopens 
värde för fladdermöss bedömas. I vissa fall, där det finns misstanke om att 
fladdermöss kan förekomma, är det lämpligt att inventera förekomst av 
fladdermöss, flygstråk mm inför prövning enligt MB och PBL. Det är 
viktigt att undvika att placera verken i fladdermössens flyttstråk. 
 
Rennäring 
Två av kommunens föreslagna områden som anses vara lämpade för stora 
vindkraftsetableringar ligger inom områdena som är riksintressanta för 
rennäring. Det bedrivs i dagsläget endast vinterbete väster om Liden. Det 
saknas även forskning på hur vindkraftverk påverkar renar i Sverige. Därför 
är det svårt att göra en bedömning hur eventuella vindkraftparker skulle 
kunna komma att påverka rennäringen inom kommunen. 
 

Rekreation och friluftsliv, jakt och fiske 
Sundsvalls kommuns landsbygd är relativt glesbefolkad och det finns goda 
möjligheter att röra sig fritt i naturen och uppleva bl.a. tystnaden och 
orördheten.  
 
Områdena Paljakka och områden i kommunens sydvästra delar utgör 
områden där orördheten är påtaglig. Friluftslivet utgör även en viktig del i 
Sundsvalls turismnäring.  
 
Vindkraftens påverkar främst det rörliga friluftslivet där värdena ligger i 
bl.a. naturupplevelser, ostördhet och visuell upplevelse av landskapet. 
Områden som anses särskilt känsliga i dalgångarna kring Ljungan och 
Indalsälven samt kusten. Sådana känsliga områden har huvudsakligen 
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undantagits i planen. Undantag har dock gjorts för delar av norra Sundsvall 
där vindkraftsintresset har prioriterats framför det rörliga friluftslivet, ex. 
Granåsen som ligger i Lögdö vildmarksområde. 
 
Planens totala påverkan på friluftslivet och turismen bedöms som liten då de 
mest skyddsvärda områdena är undantagna. Dessa är dessutom ofta 
riksintressen. 
 
Jakt 
Jakt kommer även i fortsättningen att kunna bedrivas i anslutning till 
vindkraftsparkerna. Dock kommer det vara svårare att bedriva jakt med 
lösspringande hund p.g.a. ökad fragmentering och det kan komma att 
införas vissa begränsningar avseende skjutriktningar för att undvika skott 
mot ståltornen. Överlag bedöms jakt påverkas negativt av en 
vindkraftsutbyggnad. Jakt är dock ett enskilt intresse. 
 

Konsekvenser för människors hälsa 
De störningar och risker som vindkraftverk medför beskrivs under rubrik 
Omgivningspåverkan, överväganden och riktlinjer. 
 
En av förutsättningarna för utpekande av områden som lämpliga för 
vindkraftverk, är att avstånd till bostadshus är mer än 1000 m; främst med 
hänsyn till risk för bullerstörning. I enskilda fall kan kortare avstånd 
sannolikt tolereras under förutsättning att riktvärdet på 40 dBA inte 
överstigs vid fasad och utbyggnaden kan accepteras i övrigt. 
 
Vindkraften orsakar även andra störningar såsom skuggor. Det finns idag 
metoder för att undvika att dessa störningar uppkommer. I samband med 
prövning enligt PBL och MB bör skuggtider och störningar från skuggor 
redovisas. 
 
Hindermarkering med toppbelysning i enlighet med Transportstyrelsens 
nuvarande föreskrifter (LFS 2008:47) kan orsaka störningar för närboende 
och bör således beaktas vid prövningen av vindkraftverk. Möjligheter till 
avskärmning av hinderbelysning eller utnyttjande av eventuell annan teknik 
för minskad ljusstörning är under utveckling och bör studeras i det enskilda 
fallet. 
 
Ett vindkraftverk kan även medföra risker för omgivningen, om än lokala 
inom en begränsad radie. De risker som föreligger är islossning och 
mekaniska funktionsbrister och omfattar de som vistas i närheten av 
vindkraftverket. Information om förekommande risker bör finnas 
tillgängligt i anslutning till verket. 
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Nya vägar och nya kraftledningar 

Påverkan av nya vägar 
Utbyggt väg- och skogsbilnät finns i alla områden, om än av varierande 
kvalitet. Etablering av flera verk i grupp är med hänsyn till påverkan på 
skogliga värden att föredra framför mindre etableringar, då tillfartsvägar till 
de enstaka lokaliseringarna kan påverka de skogliga värdena mer än själva 
verken. 
 
Särskild hänsyn bör tas till närliggande vattendrag under byggtid och vid 
anläggningens utformning för att minimera skada. 
 
Påverkan på kraftnätet 
Elnätet, d.v.s. det nät som elen distribueras via, är uppdelat i tre delar; 
stamnät. Region- och lokalnät. Stamnätet ägas av staten och förvaltas av 
Svenska Kraftnät. För regionnätet gäller att detta byggs ut och förvaltas via 
så kallad koncession. Koncession innebär att staten givit en aktör (eller 
flera) möjlighet att driva regionnätet, underhålla detta och förvalta detta. Det 
finns fler regionnät i Sverige med olika nätägare. Regionalnäten förbinder 
stamnätet med lokalnäten (anslutna i gränspunkter), samt produktions-
anläggningar (anslutna i inmatningspunkter) och större förbruknings-
anläggningar t.ex. industrier (anslutna i uttagspunkter). Lokalnäten drivs 
också via koncession, på samma sätt som regionnäten. Lokalnäten förbinder 
regionalnäten med förbrukningsanläggningar (anslutna i uttagspunkter), 
samt mindre produktionsanläggningar (anslutna i inmatningspunkter).  
 
Enskilda verk kan anslutas till lokalnätet. Stora parker med en effekt på flera 
hundra MW bör anslutas till stamnätet. Den vanligaste lösningen för parker 
på ca 10 till några hundra MW är anslutning till regionnätet.  
 
I Sundsvalls regionnät finns idag kapacitetsbrist. Detta innebär att vid i 
princip all vindkraftsetablering fordras förstärkning av befintligt elnät 
alternativt nybyggnation beroende på närhet till befintliga kraftledningar. 
 
Markförläggning av ledning är att föredra framför luftledning men innebär 
ofta en större ekonomisk kostnad. Fördelar med markförläggning är att 
intrång och störning sker enbart i samband med nedläggning eller vid 
åtgärder på ledning och omfattar ett begränsat geografiskt område i direkt 
anslutning till ledningsgatan. Luftledningar fordrar att ledningsgator röjs 
och efterhålls, medför ökad störning och risk för jord- och skogsbruk samt 
ger visuell påverkan. 
 
Att bygga nya ledningar kostar även mer än att göra förstärkningar, vilket 
påverkar anslutningskostnaderna och i slutändan vindkraftsparkens 
lönsamhet. Planen förespråkar grupper med verk för att dels hushålla med 
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marken men även för att effektivisera kostnaderna för varje verk. För 
nätägaren ger planen en fingervisning om i vilka områden som vindkraften i 
huvudsak kommer att placeras, vilket kan användas vid planering för 
framtida nätutbyggnad. 
 

Sociala och ekonomiska konsekvenser 
Utbyggnad enligt planförslaget leder till vissa sociala konsekvenser som är 
upplevelserelaterade, dessa behandlas i Omgivningspåverkan, överväganden 
och riktlinjer. 
 
En utbyggnad av vindkraft genererar sysselsättningsökning och tillfällig 
inpendling av arbetskraft under utbyggnadstiden. Den begränsade 
sysselsättningsökningen för skötsel av vindkraftverken kan motverkas av 
marginella nackdelar för turistnäringen på lång sikt.  
 
Etablering av vindkraftverk kan lokalt innebära en social konflikt, då 
fastighetsägaren erhåller ekonomisk intäkt medan närboende enbart utsätts 
för störningen. I det enskilda fallet kan även önskad etablering av 
vindkraftverk på närliggande fastigheter påverkas negativt, om avstånden 
befinns vara för små. En lösning, som vissa vindkraftsexploatörer använder 
sig av, är att betala ut kompensation till de grannfastigheter som drabbas. 
 
För markägare och ofta för berörda grannar till markägare innebär etablering 
viss ekonomisk ersättning för upplåtande av mark eller närmiljö. Ibland 
erbjuds lokalbefolkningen möjlighet att delta ekonomiskt i ett 
vindkraftsprojekt, vilket kan vara en god investering. 
 
Genom planering för vindkraftminskar risken för fellokaliseringar som 
skulle kunna ge negativa effekter på turismnäringen. 
 

Sammanvägda konsekvenser av planförslaget 
I planförslaget har hänsyn tagits till både människors hälsa och säkerhet. I 
de flesta fall har hänsyn tagits till bevarandeintressen och andra värden i 
landskapet. Att helt undvika konflikter är en omöjlighet och ibland kan de 
också vara svåra att förutse. Planen belyser dock de tänkbara konflikter och 
problemställningar som finns och behöver lösas i samband med prövningen 
enligt PBL och MB.  
 
En utbyggnad av vindkraften i Sundsvalls kommun kommer att medföra 
många positiva konsekvenser såsom sänkta koldioxidutsläpp och 
ekonomiska fördelar för de markägare som äger verk eller får arrenden. De 
negativa konsekvenserna visar sig oftast på lokal nivå medan de 
miljömässiga vinsterna kan relateras till global nivå. Det är viktigt att vid 
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val av plats och utformning av vindkraftverken med följdföretag ta hänsyn 
till och göra avvägningar mot alla de intressen och skyddskrav som 
redovisats. 
 
En utbyggnad av vindkraft, inom de flesta utpekade områden, bedöms 
kunna ske utan att betydande konsekvenser för hälsa och miljö uppkommer 
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