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Inledning 
Stena Renewable Energy AB (Stena) utreder möjligheterna att anlägga en gruppstation 
med vindkraftverk vid Möckelsjön i Härnösands kommun. Projektet ligger i anslutning till 
Stenas befintliga vindkraftpark med fem vindkraftverk på Möckelsjöberget.  
 
Projektet är fortfarande inne i ett tidigt skede och Stena kommer nu att samråda med 
närboende och andra berörda för att informera och inhämta synpunkter. Ni som bor eller 
verkar i närheten av Möckelsjö, eller har andra intressen i området är välkomna att ge 
synpunkter på förslaget. I det här materialet finns information om den tänkta vindparken 
och hur den kan komma att påverka området där den planeras. I det fortsatta arbetet 
kommer Stena att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver vilka 
konsekvenser som kan uppstå och de åtgärder Stena kommer att vidta för att 
konsekvenserna ska bli så små som möjligt. 
 
För att kunna utforma ett så bra förslag som möjligt är det viktigt att ni som har god 
lokalkännedom är med i processen och delar med er av era synpunkter. Den informationen 
är mycket värd för Stena och för projektet. De synpunkter som Stena får in under samrådet 
kommer tillsammans med annan information att ligga till grund för projektets fortsatta 
utveckling.  

VINDKRAFT – FÖRNYELSEBAR ENERGI 

Vindkraft uppkommer ur de skillnader i tryck och temperatur som bildas genom solens 
instrålning. Vindkraftverket fångar upp rörelseenergin i vinden och omvandlar den till 
elektricitet. Det är därför en ren form av energi som inte ger upphov till några utsläpp, 
farligt avfall eller omfattande transporter. Ett vindkraftverk är energieffektivt på det sättet 
att det kan producera samma mängd energi som förbrukades från tillverkning till att verket 
kom på plats på 6-12 månader beroende på läge och vindförhållanden. 
 
FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att människans utsläpp av växthusgaser är orsaken 
till den pågående klimatförändringen. I arbetet med att bromsa förändringarna i klimatet 
spelar produktionen av förnybar energi en central roll. Ett vindkraftverk brukar kunna 
producera el cirka 80 % av tiden på ett år. Hur mycket energi ett vindkraftverk producerar 
beror på vindkraftverkets effekt och på hur mycket det blåser där det står. De befintliga 
vindkraftverken på Möckelsjöberget har en effekt på 2,5 MW och producerar vardera drygt 
6 GWh per år vilket motsvarar elkonsumtionen i över 300 eluppvärmda villor.  

MÅLSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 

Den svenska elproduktionen uppgår idag till cirka 150 TWh av vilka cirka 3,5 TWh (2010) 
kommer från vindkraft. Riksdagen antog under 2002 ett nationellt planeringsmål om att 
öka vindkraftsproduktionen till 10 TWh till år 2015. I juni 2009 beslutade riksdagen om att 
anta en nationell planeringsram för vindkraft på 30 TWh varav 20 TWh på land och 10 
TWh till havs. Syftet med en planeringsram är att skapa förutsättningar för produktion av el 
från vindkraft. Planeringen sker i kommunerna genom att lämpliga områden för vindkraft 
identifieras och fastläggs i de kommunala översiktsplanerna. 
 
Internationellt är frågan om förnyelsebar energi stor. I EU har man bland annat beslutat att 
en femtedel av den energi som produceras inom EU ska komma från förnyelsebara källor 
år 2020. I den svenska regeringens proposition om ”En sammanhållen klimat- och 
energipolitik” där ovan nämnda planeringsram om 30 TWh var en del föreslås även att 50 
procent av Sveriges energitillförsel ska vara förnybar energi år 2020. För att nå det målet 
uppskattar branschorganisationen Svensk vindenergi att vindkraften måste byggas ut med 
15 TWh vilket motsvarar cirka 2000-2500 nya vindkraftverk på 2 MW vardera. 
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 MÖCKELSJÖ 

Området vid Möckelsjö där Stena planerar att anlägga vindparken har goda förutsättningar 
för vindkraft. Det blåser bra och närheten till hamnar och infrastruktur gör området 
lättillgängligt. Vindparken kan anslutas till elnätet via ett befintligt ställverk med kapacitet 
för ytterligare vindkraftverk.  
 
Vindkraftsutbyggnad innebär en lokal påverkan genom ljud och skuggor, mark som tas i 
anspråk samt förändrad landskapsbild. Det är därför viktigt att vindkraft placeras på rätt 
plats för att ge så stor miljönytta som möjligt med begränsad påverkan på omgivningen. 
Eftersom området vid Möckelsjön redan är ianspråktaget bedömer Stena att ytterligare verk 
påverkar omgivningarna i mindre omfattning än en etablering i ett orört område. 
 
Stena bedömer att vindparken kan byggas utan att det medför betydande skador på natur- 
och kulturmiljö. Att bygga ytterligare vindkraftverk i anslutning till verken på 
Möckelsjöberget är ett lämpligt sätt att utnyttja ett redan ianspråktaget område med de rätta 
förutsättningarna för att producera förnybar energi enligt de mål som riksdagen antagit för 
svensk vindkraft. 
 

 
 
Figur 1. Stenas vindpark som idag finns öster om Möckelsjön sedd norrifrån.  

 

STENA  
Stena Renewable Energy AB ingår i den familjeägda Stenasfären med bas i Göteborg. 
Stenas uppdrag är att uppföra samt långsiktigt äga och förvalta produktiva vindkraftparker. 
Stena övertog den 1 april 2010 Möckelsjö Energi AB:s vindpark på Möckelsjöberget i 
Härnösands kommun. Anläggningen som angränsar mot aktuell vindpark i öster består av 
fem vindkraftverk som togs i drift under 2009. Under hösten 2010 har Stena lämnat in en 
anmälan enligt miljöbalken samt ansökt om bygglov för ytterligare ett vindkraftverk på 
Rödmyrberget, i anslutning till Möckelsjö. Stena planerar nu att lämna in en ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken för ytterligare vindkraftverk. Sweco är Stena behjälpliga i 
utredningsarbetet samt samråds- och tillståndsprocesserna för projektet. 
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Beskrivning av projektet 
LOKALISERING 

Det markerade området på kartan i figur 2 visar utredningsområdet där Stena planerar att 
etablera cirka 20 vindkraftverk. Platsen ligger cirka tre km väster om Överskog och E4:an 
på 10 km respektive 15 km avstånd från Härnösand och Kramfors. De planerade 
vindkraftverken planeras i anslutning till de fem befintliga vindkraftverken som finns på 
östra sidan av utredningsområdet i dag.  
 
Området domineras av kuperad skogsmark med höjder och mindre skogssjöar. Modernt 
skogsbruk präglar skogen vilket ger skogsskiften med varierande ålder på skogen och 
avverkade föryngringsytor. Bebyggelsen i området är gles och utspridd. 

UTREDNINGSOMRÅDE 

Utredningsområdet omfattar cirka 14 k m2. Vindkraftverken kommer att placeras inom dess 
gränser men den exakta placeringen är ännu inte bestämd utan kommer att arbetas fram i 
takt med att mer information om områdets förutsättningar, naturvärden, vindkraftverkens 
egenskaper med mera blir tillgänglig. Fördjupade utredningar kring motstående intressen i 
området, vindförhållandena på platsen, elanslutning samt möjlig vägbyggnation kommer 
att påverka placeringen. Därför redovisas i nuläget endast begränsningslinjerna för 
utredningsområdet. I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt vid 
öppet husmöte 29/9-2011 kommer ett exempel på placering att presenteras.  
 
Utredningsområdet ligger inom ett antal privatägda fastigheter samt SCA:s bolagsmark. 
Diskussioner om avtal pågår med berörda fastighetsägare och Stena kommer att hålla 
fortlöpande kontakt för att informera om projektet. 
 
Ansökan kommer att utformas som en så kallad boxlayout, där placeringen av de enskilda 
verken beslutas i samband med detaljprojekteringen. Stena avser att optimera 
vindkraftparken utifrån hur mycket energi den kan producera samtidigt som man kommer 
att ta hänsyn till inventerade naturvärden och andra motstående intressen i området. 
 

 
 
Figur 2, översiktskarta. Utredningsområdet ligger mellan Härnösand och Kramfors i Västernorrlands län. 
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Figur 3. Ett vindkraftverk består i princip 
av ett torn, ett generatorhus och tre 
rotorer.  

VINDKRAFTVERKEN 
Utvecklingen av vindkraftverk har varit snabb, och 
vindkraftverken blir allt effektivare. För att använda vinden 
optimalt och minimera turbulens från marken blir 
rotordiametern större och tornen högre. Vilken tillverkare och 
modell av vindkraftverk som kommer att användas för 
vindpark Möckelsjö kommer att utredas och beslutas i 
samband med detaljprojekteringen.  
 
I dagsläget planerar Stena för cirka 20 st vindkraftverk med 
en maximal effekt på 5 MW. Totalhöjden på vindkraftverken 
kommer att vara max 200 m. Den exakta storleken och 
parkens slutgiltiga utformning kan förändras, beroende på 
vilken leverantör av vindkraftverk som väljs samt ny kunskap 
som kommer fram under projektets gång. Maxhöjd och antal 
kommer dock inte att överstiga det som anges i ansökan. 

UPPSTÄLLNINGSYTOR OCH FUNDAMENT 

Vindkraftverket monteras på ett fundament som håller 
vindkraftverket stabilt. De två vanligaste typerna av  
fundament är bergförankrat fundament och 
gravitationsfundament. Vilken typ av fundament som passar 
bäst beror förutom markens förutsättningar även på vilken typ 
av vindkraftverk som ska sättas upp och dess tornhöjd. Hur 
varje vindkraftverk ska förankras bestäms i detaljprojekteringen. 
 
Monteringsytan för ett vindkraftverk med rörtorn är cirka 25-30 x 40-50 m stor vilket ger en 
area på cirka 800-1 500 m² hårdgjord yta. Dessutom kommer ett arbetsområde på ca 10 meter 
utanför monteringsytan att avverkas och användas för uppläggning fyllnadsmaterial och 
liknande. 
 
 

A   B  
Figur 4. A: Bergförankrat fundament gjuts direkt på berget och förankras med bergbultar. B: Där jorden är tjockare 
och avståndet till berg längre används vanligtvis gravitationsfundament av betong som grävs ner i marken. 
 

Ett gravitationsfundament för ett större vindkraftverk har normalt en yta av ca 300-500 m² och 
en volym av ca 400-1000 m³ betong beroende på vilken typ av verk och leverantör som 
väljs.Utöver fundamentytan behöver ett arbetsområde motsvarande ca 500 m2 avverkas runt 
fundamentet. Flera upplags- och arbetsytor kommer att behövas under byggskedet. De kommer 
att anläggas med hänsyn till natur- och kulturvärden för att inte åstadkomma onödigt stora 
skador. Tillfälliga upplags- och arbetsytor kommer att återställas inom cirka ett år efter det att 
anläggningen färdigställts. 
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Figur 5. Betongen i ett gravitationsfundament anläggs och täcks sedan över med jord för att inte synas.  
 

VÄGAR OCH TRANSPORTER 

Det är ännu inte bestämt till vilken hamn vindkraftverken kommer att anlända, men väg E4 
kommer att användas för att transportera vindkraftverken till området. Inom parkområdet 
behövs också ett vägnät för att vindkraftverken ska kunna transporteras fram till plats. 
Befintliga vägar inom området kommer att rustas upp och användas så långt det är möjligt. 
Vägarna förstärks med nya bärlager, kurvor rätas ut och branta partier jämnas ut. Vägarna 
kommer dessutom att breddas till cirka 5 m för att klara de krav som ställs för 
transporterna. För att nå samtliga punkter där vindkraftverk ska byggas är det dock 
nödvändigt att även anlägga nya vägar. Hur de utformas är beroende av markförhållanden 
och topografi. 
 
 

 
Figur 6. Vägen består inte bara av den hårdgjorda ytan utan också av avskärande diken och 
avverkade ytor vid sidan. 
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ELNÄT 

Eftersom Stena redan äger vindkraftverk vid Möckelsjöberget i nära anslutning till den 
planerade vindparken kommer de nya vindkraftverken att anslutas till en befintlig 
transformatorstation. Inom parken kommer vindkraftverken i huvudsak att kopplas samman 
med markförlagd elkabel. Kabeln förläggs i ledningsschakt och kommer så långt det är 
praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt att följa vägarna inom parken. 
 

 
 
Figur 7. Kablar läggs så långt det är möjligt längs vägarna i så kallade kabelgravar.  

VINDMÄTNINGAR 

Stena har redan i dagsläget en god dokumentation av vindförhållanden från mätningar och 
från de vindkraftverk som redan producerar energi på platsen i dag. Ytterligare mätningar 
kommer dock att göras fortlöpande med mast och sodar-utrustning för att få en ännu mer 
exakt bild av hur det blåser för att kunna placera vindkraftverken rätt och utnyttja deras 
effekt optimalt.  

Förutsättningar 
För att kunna bedöma konsekvenserna av en utbyggnad måste motstående intressen inom 
det aktuella området inventeras. Med motstående intressen menas boendemiljöer, objekt 
eller markområden som är intressanta för friluftsliv, natur- och kulturvård eller mark som 
är värdefull för annan markanvändning, till exempel infrastruktur.  
 
I det här skedet av projektet har intressen inventerats översiktligt med hjälp av digitalt 
kartmaterial från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sametinget och Skogsstyrelsen. Syftet 
har varit att identifiera värdefulla objekt redan i ett tidigt skede för att kunna ta hänsyn till 
dessa i utformningen av vindparken. Under sommaren har Stena låtit detaljinventera 
området som de planerar att bygga ut vilket kan komma att tillföra nya objekt och områden 
att ta hänsyn till. Resultaten kommer att föras in i den kommande MKB:n och där kommer 
också Stena att redovisa hur man ska undvika skador på de värden som har identifierats. 
Stena förväntar sig också att ny information kommer att komma fram under samrådet. 
Därför är det viktigt att personer med god lokalkännedom delar med sig av sina kunskaper 
om området så att Stena kan använda sig av den.  
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PLANFÖRHÅLLANDEN 

Området omfattas inte av detaljplan eller fördjupad översiktsplan. Härnösands kommun 
håller på att ta fram en vindbruksplan som är ett tillägg till den kommuntäckande 
översiktsplanen. Den ska beskriva kommunens förutsättningar för vindkraftsetableringar 
och ska visa på områden som är lämpliga för vindkraft. I arbetsmaterialet pekas området 
kring Möckelsjö ut som lämpligt för vindkraftsetableringar.  
 

NATURMILJÖ 

Områdets naturvärden har dels inventerats med hjälp av digitalt kartmaterial, dels genom 
inventering i fält. De preliminära resultaten visar på flera områden med höga naturvärden.  
Målsättningen är att objekt som har unika naturvärden eller av annan anledning anses 
värdefulla ska skyddas från påverkan så långt det är möjligt. Vägar och annan infrastruktur 
ska anpassas för att inte störa de naturliga mark- och vattenförhållanden som är viktiga för 
artsammansättningen i ett växtsamhälle. Det kommer att beskrivas mer utförligt i den 
kommande MKB:n.  
 
Många av de högre höjderna inom utredningsområdet har höga naturvärden eftersom de 
utgör impediment som inte brukats rationellt. Ofta finns stora inslag av gammal skog och 
död ved som är viktiga för den biologiska mångfalden. Flera områden utpekas som 
nyckelbiotoper.  
 
Klingermyrberget är ett blockrikt område som omfattas av biotopskydd. Biotopskyddet är 
lagstadgat för mindre områden som bedöms som särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö 
för hotade djur eller växter. Skyddet gäller för all framtid. Klingermyrberget klassas som 
nyckelbiotop dit man räknar livsmiljöer där man ofta finner rödlistade arter. Områden som 
har vissa högre naturvärden men som inte når upp till kraven för nyckelbiotop kallas objekt 
med naturvärden. De förväntas ofta utvecklas till nyckelbiotoper med tiden.  
 
Svartdalspusten är en liten sjö väster om Möckelsjön som har pekats ut av länsstyrelsen 
som naturvårdsobjekt för sina naturvärden. Sjön är enligt uppgift från länsstyrelsen (samtal 
med Helene Öhrling 3/5 -11) häckningslokal för smålom och därför bör miljön inte störas 
under häckningstiden som infaller under senvåren/försommaren.  
 
Strandskydd gäller generellt för alla sjöar och vattendrag. Enligt strandskyddet får inga 
byggnader uppföras inom 100 m från strandzonen om det inte finns särskilda skäl.  
 
Ett flertal sumpskogsområden finns inom området. Sumpskogar har ofta vissa naturvärden 
och bör undvikas i exploatering. Sumpskog innefattar all trädbärande blöt mark där 
fullvuxna träd har en medelhöjd på minst tre meter och trädens krontäckningsgrad är minst 
30%. Eftersom de är knutna till våtare partier förekommer de mest i lägre liggande terräng 
och inte på höjder.  
 

KULTURMILJÖ 

Stena har låtit utföra en arkelologisk utredning för att undersöka vilka fornlämningar som 
finns i området. Inkluderat de fornlämningar som finns registrerade hos 
Riksantikvarieämbetet har ett trettiotal fornlämningar identifierats. Av dessa klassas de 
flesta som övrig kulturhstorisk lämning, och ett fåtal som fast fornlämning.  
 
Med fast fornlämning menas att lämningen skyddas av Kulturminneslagen och att eventuell 
påverkan på lämningen måste godkännas och beslutas av länsstyrelsen. Övriga 
kulturhistoriska lämningar har inte något skydd som fornminne enligt Kulturminneslagen. 
Dessa lämningar har istället ett skydd enligt Skogsvårdslagens hänsynsparagraf som 
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hanteras av Skogsstyrelsen. Avverkningar, markberedning och skogsbilvägar skall planeras 
så att så lite skada som möjligt åsamkas kulturmiljön. Kraven på hänsyn får dock inte vara 
så omfattande att pågående markanvändning avsevärt försvåras.  
 
Lämningarna består företrädesvis av fäbodar, rösen på höjder och gamla 
fångstanläggningar för jakt. 
 
Väster om den planerade vindparken ligger Furuhult som ingår i länets kulturmiljöprogram 
och som i kommunens förslag till översiktsplan även utpekas som riksintresse för 
kulturmiljövården. I övrigt har inga större sammanhängande områden som är värdefulla för 
kulturmiljövården påträffats.  
 

 

 
Figur 8. Kartan redovisar olika intressen som finns inom området. Dels natur- och kulturvärden, dels områden 
som är intressanta för infrastruktur och försvar. Kartan visar inte rennäringens vinterbetesland som omfattar hela 
området. Inte heller strandskyddet som gäller samtliga sjöar och vattendrag. 
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Tabell 1. Identifierade fornlämningar inom utredningsområdet.  

ID Typ av fornlämning Formell klassning 

Fornlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet 

Högsjö 72:1 Fångstanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 143:1 Fäbod Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 146:1 Fäbod Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 70:1 Fångsgrop Fast fornlämning 

Säbrå152:1 Skogsbrukslämning Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 159:1 Fångstanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 160:1 Fångstanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 157:1 Fäbod Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 156:1 Kallkälla Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 155:1 Berggrotta Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 154:1 Fäbod Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 153:1 Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 27:1  Uppgift om fornlämning 

Fornlämningar identifierade vid arkeologisk utredning 

Högsjö 200 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 201 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 202 Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 203 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 204 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 205 Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 206 Skogsbrukslämningar Fast fornlämning 

Högsjö 207 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 208 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 

Högsjö 209 Skogsbrukslämningar Fast fornlämning 

Säbrå 318 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 319 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 320 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 321 Boplatsgrop Fast fornlämning 

Säbrå 322 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 

Säbrå 323 Boplatsgrop Fast fornlämning 

Säbrå 324 Boplatsgrop Fast fornlämning 

Säbrå 325 Rösning Övrig kulturhistorisk lämning 



Vindpark Möckelsjö  
Samrådsunderlag 

 

13 
 

 

FRILUFTSLIV 

Områden som är värdefulla för det rörliga friluftslivet har ofta ett formellt skydd mot 
utbyggnad. Syftet med sådant skydd är att säkerställa att Sverige även i framtiden ska 
kunna erbjuda ett rikt friluftsliv. Nedre Ådalen och Höga kusten är skyddade enligt 
Miljöbalken och i dessa områden finns restriktioner för vindkraftsutbyggnad. Däremot 
finns inga restriktioner för området kring vindpark Möckelsjö. Enligt Härnösands 
kommuns förslag till ny översiktsplan finns inga särskilt utpekade objekt eller 
friluftsområden inom eller i anslutning till området för den planerade vindparken. 
(Översiktsplan Härnösands kommun, 15 aug 2010). Området utgörs av produktionsskog 
där jakt, bär och svampplockning kan förekomma. Under samrådet finns möjlighet att 
lämna information till Stena om andra eventuella användningsområden.  

LANDSKAPSBILD 

Området för utbyggnaden ligger relativt högt i landskapet som består av skogsmark och 
berghällar. Vindkraftverken kommer att vara synliga i landskapet från relativt långa 
avstånd och därmed påverka hur människor upplever landskapet. I och med att projektet 
ligger i anslutning till en befintlig park blir inte förändringen lika drastisk jämfört med en 
nyexploatering, men påverkan på landskapsbilden kommer att öka.  
 
Hur en person upplever ett landskap med inslag av vindkraft beror till stor del på personens 
egen inställning till vindkraft. Det kan också bero på personens relation till platsen, om 
personen vistas där som besökare, boende eller näringsidkare. För att visualisera i vilken 
omfattning utbyggnaden kommer att påverka landkapet kommer Stena inför ansökan att ta 
fram fotomontage som illustrerar de nya vindkraftverken i det aktuella området. Från vilka 
punkter som fotomontagen kommer att göras visas i figur 10. 
 
Vindkraftverken kommer att markeras och förses med hinderbelysning enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter. Vindkraftverken markeras med vit färg. Belysningen beror 
på hur höga vindkraftverken är. Vindkraftverk som har en totalhöjd på upp till 150 m ska 
markeras med rött, fast medelintensivt ljus under skymning, gryning och mörker. Ingen 
belysning behövs vid dagsljus. Vindkraftverk som är högre än 150 m förses med blinkande 
högintensivt vitt ljus under både dag och natt. 

Med högintensivt ljus menas ljusstyrka på 100 000 cd (candela) med möjlighet att under 
natten sänka ljusstyrkan till 2000 cd. Med lågintensivt ljus menas en ljusstyrka på 32 cd. 
Föreskrifterna ger även utrymme att, vid närhet till bostadsbebyggelse, avskärma ljuset så 
att ljusstrålen inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 km från verken. 
 
För en grupp vindkraftverk räcker det om vindkraftverken som utgör parkens yttre gräns 
markeras med högintensivt ljus. Övriga vindkraftverk markeras då med minst fast 
lågintensivt ljus om inte Transportstyrelsen meddelar annat. Hinderljuset placeras i den 
högsta fasta punkten på varje verk, dvs. på ovansidan av varje generatorhus.  
 
Hindermarkeringen på vindkraftverken kommer att påverka upplevelsen av området då det 
är mörkt. Lampor kommer att lysa och blinka för att varna flyget men effekten minskas 
något av övrig belysning från väg E4 och Höga kustenbron. 
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Figur 9. Fotopunkter för fotomontagen. 

LJUD OCH SKUGGOR 

Det huvudsakliga nuvarande ljudet i området utgörs av ljudet som skapas av vindens 
rörelse genom träd och buskar. I de östra delarna av området hörs även ljudet från de 
befintliga verken.  

Vindkraftverken kommer att tillföra två olika typer av ljud i området. Dels ett mekaniskt 
ljud från vindkraftverkets maskindel, dels ett aerodynamiskt ljud som alstras vid 
rotorbladens passage genom luften. Det aerodynamiska ljudet är det dominerande, och 
påminner om ljudet som uppstår i vegetation när det blåser. Intill vindkraftverken har det 
aerodynamiska ljudet en ”svischande” karaktär, ju längre från vindkraftverket desto dovare 
blir ljudet. Det aerodynamiska ljudet hörs främst vid tämligen låga vindhastigheter, när det 
blåser mer tar de naturliga bakgrundsljuden över (vinden som blåser genom träden), och 
maskerar ljuden från vindkraftverken. 

I marknivån vid ett vindkraftverk ligger den ekvivalenta ljudnivån på cirka 55-60 dB(A), 
vilket innebär att man kan prata i normal samtalston direkt under ett vindkraftverk i full 
drift. Ljudberäkningar kommer att genomföras för att kunna göra en bedömning av 
vindkraftparkens ljudpåverkan på bostadsbebyggelse. Gällande värde 40 dB(A) vid 
bostadshus kommer att hållas. 

Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omständigheter ge upphov till rörliga 
skuggbilder. Skuggornas utbredning är som störst när solen står lågt, det vill säga vid 
solens upp- och nedgång under våren och hösten, och då på vindkraftverkens skuggsida.  
I Sverige finns inga fastställda riktvärden för skuggor från vindkraftverk. I praxis används 
dock rekommendationer från Tyskland som innebär att den teoretiska skuggtiden för 
störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per kalenderår, och att den 
faktiska skuggtiden bör vara högst 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. 

Vindparken utformas för att boendemiljöer inte ska störas av skuggning. Värdet 30 
teoretiska skuggtimmar per år eller 8 faktiska skuggtimmar per år kommer att hållas för 
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störningskänslig bebyggelse. Skulle någon bebyggelse beröras av skuggning i större 
omfattning kan driften för berörda vindkraftverk begränsas för de tider då skuggpåverkan 
riskerar att överskrida gällande värden 

 
Figur 10. Bilden visar olika decibeltal och vilka ljudnivåer de motsvarar .  

RENNÄRING 

Rennäring bedrivs på cirka 40 % av Sveriges yta av ungefär 
50 olika samebyar. Renskötseln präglas av de åtta samiska 
årstiderna där renarna flyttas mellan olika betesområden allt 
efter årstidernas gång och tillgången till bete. Stora arealer är 
därmed en förutsättning för att kunna bedriva renskötsel. 
Betesområden varieras dessutom ofta mellan olika år för att 
tillåta marken att återhämtar sig. Under sommarhalvåret hålls 
renarna ofta i fjällterräng, medan de under vinterhalvåret 
befinner sig i lägre liggande skogsterräng. Vinterbeteslandet 
omfattar stora delar av Norrland och innefattar även området 
kring vindpark Möckelsjö. Enligt information från Sametinget 
har samebyarna Frostviken Norra, Vilhelmina södra samt 
Jiingevaerie intressen i området.  
 
Stena kommer att föra samråd med samebyarna under 
projektets gång för att inhämta deras synpunkter om hur 
projektet påverkar förutsättningarna för rennäringen. 
Eventuella anpassningar av projektet kommer att diskuteras 
med samebyarna under samrådet. 
 

 

 

 

 

Figur 11. Rennäringens marker sträcker sig över stora 
delar av Norrland.  
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VERKSAMHETER 

Inom utredningsområdet bedrivs ett aktivt skogsbruk. Målet är att den verksamheten ska kunna 
fortsätta även efter att vindkraftparken har anlagts även om vissa störningar kan uppstå under 
byggskedet. Vindparken kommer att ta viss mark i anspråk vilket minskar ytan produktiv 
skogsmark något, men skogsbruket kommer även att kunna dra fördel av den nya 
infrastrukturen som kommer att anläggas. 
 
I områdets södra del, mellan Åberget och Skogsdalsberget finns en grustäkt för naturgrus, men 
där har verksamheten upphört och täkten avslutas under sommaren 2011.  
 
Stena kommer att föra diskussioner med näringsidkarna för att inhämta deras synpunkter och för 
att kunna utforma projektet på ett sådant sätt att störningarna minimeras under både bygg- och 
driftskede.   

NÄRLIGGANDE VINDKRAFT I OMRÅDET 

Bredvid området där vindparken planeras finns en befintlig vindpark med fem 
vindkraftverk som ägs av Stena. Det finns även andra aktörer som planerar att bygga 
vindkraftparker i regionen, dels nordost om Stenas område, dels på Hemsön, norr om 
Härnösand.  
 

 
 
Figur 12. Stenas utredningsområde i Möckelsjö samt andra, planerade vindparker i närområdet.  
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Tillståndsprocessen 
Vindkraftsanläggningar prövas enligt 9 kap. miljöbalken, men även 7 kap. miljöbalken kan 
vara tillämplig om särskilda skyddade områden berörs. Enligt förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) krävs tillstånd av länsstyrelsen för anläggande och 
drift av gruppstation för vindkraft med två eller fler vindkraftverk med en totalhöjd 
överstigande 150 meter eller sju eller fler vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 120 
meter. Även andra lagar utöver miljöbalken kan vara tillämpliga, t.ex. kulturminneslagen 
(1988:950) kan bli aktuell om fornlämningar berörs, för anslutande kraftledningar kan 
ellagen (1997:857) beröras.  
 

 
Figur 13. De olika stegen i prövningsprocessen för vindkraftparker. Förkortningarna står för: TB=teknisk 
beskrivning, MKB=miljökonsekvensbeskrivning, MPD= miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen.  

SAMRÅD 

Projektet är ännu inne i inledningen av tillståndprocessen som är relativt lång från idé till 
färdigt tillstånd. Samrådet är en viktig del av processen eftersom det är då det är möjligt att 
formellt framföra åsikter - eller yttranden - kring projektet. Stena är skyldiga att nedteckna 
och redovisa alla yttranden som kommit in under samrådstiden i en samrådsredogörelse. 
Den bifogas sedan tillståndsansökan och utgör en del av Länsstyrelsens beslutsunderlag. 
Figur 13 visar schematiskt hur tillståndsprocessen ser ut från början till slut.  

Enligt 6 kap. 4 § miljöbalken ska samråd ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten  
(i detta fall länsstyrelsen) och de enskilda som kan bli berörda. En verksamhet av den 
omfattning som planeras i Möckelsjö Berg antas medföra betydande miljöpåverkan, därför 
ska Stena även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och 
de organisationer som kan antas bli berörda. Ett inledande samrådsmöte med Länsstyrelsen 
i Västernorrlands län och Härnösands kommun ägde rum den 26 maj 2011. 

Samråd med övriga myndigheter och organisationer sker främst skriftligen. Samråd med 
närboende och allmänhet sker både skriftligen samt via samrådsmöten, vilka även kungörs 
i lokalpressen. Fastighetsägare inom 2 km från den planerade vindkraftparken får även 
samrådsinformation brevledes. Information om den planerade vindkraftparken vid 
Möckelsjö läggs även upp på Stenas hemsida, www.stenarenewable.com.  
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MKB 

Resultaten från samtliga utredningar och inventeringar kommer att inarbetas i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utgör en bilaga till tillståndsansökan. MKB:n 
identifierar och beskriver de direkta och indirekta miljöeffekter som projektet kan medföra. 
Syftet med en MKB är att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljön och kommer bland annat att innehålla: 

 Beskrivning av projektet.  

 Redovisning av alternativa utformningar av projektet och beskrivning av scenariot att 
vindparken inte byggs.  

 Nulägesbeskrivning av området med avseende på landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, 
friluftsliv och turism, rennäring, bebyggelse samt mark- och vattenförhållanden. 

 Bedömning av de konsekvenser som verksamheten väntas medföra på miljön samt förslag på 
skyddsåtgärder för att minska miljöpåverkan. 

 Samrådsredogörelse med redovisning av inkomna synpunkter 

 Verksamhetens överensstämmelse med miljömål, miljökvalitetsnormer och hänsynsregler. 

ANSÖKAN 

Stena kommer att arbeta för att lämna in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen om att få 
bygga den vindpark som planeras. Förutom formella uppgifter kommer ansökan att 
kompletteras med olika bilagor, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
beskriver hur projektet kommer att påverka miljön och en teknisk beskrivning av 
vindkraftparken (TB). En samrådsredogörelse kommer att redovisa de yttranden som 
kommit in till Stena under samrådstiden. 

TIDPLAN 

I dagsläget planerar Stena att kunna lämna in en ansökan om tillstånd kring årsskiftet 
2011/2012. Tidplanen för de kommande aktiviteterna under arbetets gång syns i tabellen 
nedan. Detta är en uppskattning efter de förutsättningar som gäller just nu och kan därför 
komma att ändras.  

 

Samråd Vår/sommar/höst 2011  

Inventeringar/utredningar Vår/sommar 2011-05-03 

Sammanställning av 
tillståndshandlingar 

Höst 2011 

Inlämning av tillståndsansökan Vintern 2011 
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Synpunkter 
För att Stena ska kunna utforma projektet på ett bra sätt är det viktigt att ni som bor och 
verkar i närheten av området tar del av processen och delar med er av era synpunkter på 
projektet. Ni är också välkomna att ge tips om vad Stena bör undersöka närmare. 
Synpunkter skickas till Sweco, senast 31/10-11. Glöm inte att ange namn och 
kontaktuppgifter. 

 

Adress: 
Sweco Environment AB 
Att. Håkan Lindroth 
Ringvägen 2 
831 34 Östersund 

Eller med e-post till: hakan.lindroth@sweco.se 
 
 


