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OBSERVERA! Bolaget förordar att bilaga 6 och 9 i denna handling
beläggs med sekretess. Bilagorna innehåller känsliga uppgifter om
skyddade arter.
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Icke-teknisk sammanfattning
Miljömål som finns uppsatta både på global, nationell, regional (Värmlands län) och lokal
nivå (Arvika kommun) innehåller samtliga olika mål som syftar till att uppnå minskad
klimatpåverkan genom ökning av förnybar energi. Vindkraft är en förnybar energikälla och
en utveckling av förnybara energikällor är en del i arbetet mot en hållbar utveckling och
minskad klimatpåverkan, vilket gör vindkraften till något som även bör ses i ett globalt
perspektiv.
Riksdag och regering har beslutat om mål att Sverige ska nå 100% förnybar elproduktion
år 2040. För att kunna uppnå 100%-målet bedömer Energimyndigheten att en utbyggnad
om 90 TWh vindkraft kommer behöva ske i Sverige framtill år 2040. Vindpark Stömne kan
bidra till detta.
Vindpark Stömne är lokaliserat till ett område i södra delen av Arvika kommun, strax
väster om Stömne. Området är utpekat som ett prioriterat område för vindkraft i Arvika
kommuns tematiska tillägg till översiktsplan. Det finns inga gällande
områdesbestämmelser eller detaljplaner, och inte heller några pågående
detaljplanearbeten, inom projektområdet för vindpark Stömne.
Området har en rad goda förutsättningar för vindkraftsetablering:
•

goda vindförutsättningar för bra elproduktion,

•

goda möjligheter för elanslutning

•

bra befintlig infrastruktur för etablering

•

relativt få konkurrerande intressen i närområdet,

•

relativt få höga natur- och kulturvärden,

•

området är inte opåverkat utan präglat av aktivt skogsbruk,

•

få fastboende.

Stena Renewable AB ansöker om tillstånd att etablera totalt 15 vindkraftverk med en
maximal totalhöjd på 240 m. Verken kommer att placeras i enlighet med de koordinater
som framgår av bilaga A till ansökan, med en flyttmån på upp till 100 m
(etableringsområde). Etableringsområdena har begränsats med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som hittats i projektområdet. Den parklayout som ansökan avser har valts i
syfte att optimera vindbruket med minsta möjliga miljöpåverkan.
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Denna miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallad MKB) och tillhörande utredningar har
föregåtts av ett omfattande kartläggningsarbete av området. Inventeringar av
naturvärden, fåglar, fladdermöss och kulturvärden har genomförts i området samt har
utredning gjorts avseende landskapsbild och tekniska begränsningar, mm. Därtill har
samråd hållits med myndigheter, berörda och allmänhet. Utifrån detta underlag och
förslag till försiktighets-/skyddsåtgärder har bedömningar gjorts i denna MKB avseende
påverkan från vindpark Stömne på en rad olika miljöaspekter som t ex natur- och
kulturmiljö, landskapsbild, ljud, skuggor m m.

Det finns inga Natura 2000-områden, riksintresseområden naturvård eller naturreservat
inom eller i direkt anslutning till projektområdet. Det finns dock några inom några
kilometer från projektområdet. Inom projektområdet finns relativt få höga naturvärden. Vid
framtagande av parklayout har Stena Renewable tillämpat placeringsprinciper för att
begränsa påverkan på naturvärden. Hänsyn har även tagits till fåglar och fladdermöss vid
utformning av layout. Utöver detta föreslås även ett antal försiktighets-/skyddsåtgärder att
vidtas vilka ytterligare minimerar den eventuella risken för negativ påverkan.
Sammantaget görs bedömning att påverkan på naturvärden blir liten.
Ett relativt fåtal vattendrag kommer enligt layouten för vindpark Stömne beröras av t ex
vägpassager. Avståndet till närmsta vattenskyddsområde är stort (ca 9 km). Diverse
skyddsåtgärder föreslås vidtas för att undvika risk för påverkan.
Vad gäller strandskyddet kommer vindpark Stömne inte att hindra det rörliga friluftslivet
eller avhålla allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. Någon väsentlig
förändring av livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte heller uppstå.
Utifrån detta och de placeringsprinciper och skyddsåtgärder som föreslås bedöms den
sammantagna effekten på hydrologi och strandskydd av vindpark Stömne bli obetydliga.
Vad gäller påverkan på områdets kulturvärden kommer dessa att undvikas enligt de
placeringsprinciper som föreslås. Utöver detta föreslås även ett antal försiktighets/skyddsåtgärder att vidtas vilka ytterligare minimerar den eventuella risken för negativ
påverkan. Området Västra Rud-Rävön-Sölje ett riksintresseområde för kulturmiljö, vilket
är beläget ca 3,5 km norr om projektområdet. Området utgör ett koncentrat av
Glafsfjordens sammansatta och varierade fornlämningsbestånd. På grund av avståndet
bedöms riksintresseområdets värden inte komma att påverkas negativt av en etablering
av vindpark Stömne.
Sammantaget görs bedömning att påverkan på kulturvärden blir liten.
Påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild går inte att helt undvika vid
en etablering av vindkraft. Upplevelsen av detta är individuell och beror på betraktaren.
Påverkan på landskapsbilden är reversibel och kommer upphöra helt den dag då
vindkraftverksamhet upphör i området.
Glaskogen är ett riksintresseområde för friluftsliv. Vindpark Stömne kommer bli synlig från
delar av området, främst från delar av sjön Stora Gla. Det gäller endast en liten del av
Glaskogens totala yta. Avståndet till de platser där vindparken blir synlig från Glaskogen
är långt, nästan 2 mil.
Området för vindpark Stömne har i Arvika kommuns översiktplanetillägg bedömts som ett
prioriterat område för vindkraft, och har därmed bedömts av kommunen vara ett sådant
område där vindkraft, från bl a landskapsbildssynpunkt, kan förenas med andra intressen.
Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden och riksintresseområdet för friluftsliv
(Glaskogen) liksom konsekvenserna för jakt, fiske och turism vara av endast måttlig
karaktär.
De ljudberäkningar som genomförts visar att riktvärdet på 40 dB(A) inte kommer
överskridas vid något bostads- eller fritidshus. Oavsett slutlig utformning och val av
verksmodell kommer åtgärder vidtas så att kravet på 40 dB(A) innehålls. Beräkningar på
lågfrekvent ljud visar att Folkhälsomyndighetens riktvärden innehålls för alla frekvenser i
samtliga 40 ljudkänsliga punkter.
Utifrån detta bedöms sammantaget ljudpåverkan bli liten.
Av de beräkningar som gjorts framgår att det finns risk för överskridande på några platser
av Boverkets rekommenderade värde på maximalt 8 timmar per år vid störningskänslig
bebyggelse. Bolaget kommer installera teknisk utrustning, s k skuggautomatik, vid behov
4 (92)

för att säkerställa att dessa värden efterlevs.
Med föreslagna försiktighetsåtgärder bedöms skuggor medföra en liten påverkan.
Ljusbilden inom vindparken och i dess närhet kommer att förändras till följd av
hindermarkeringen. En vindpark innebär att det tillkommer punktvis blinkande belysning
men hur många av vindparkens ljus som är synliga beror på var i landskapet man
befinner sig. Hinderbelysningen bedöms medföra en måttlig påverkan.
Den sammantagna bedömningen är att olycksriskerna för tredje man och miljö är
obetydliga mot bakgrund av de försiktighetsåtgärder som kommer vidtas och med de
placeringsprinciper som används vid placeringen av vindkraftverken.
Hanteringen av avfall och kemikalier kommer ske utifrån krav i gällande lagstiftning.
Rutiner kommer finnas för hantering av dessa i det kontrollprogram för anläggningen som
kommer tas fram och delges tillsynsmyndigheten.
Mot bakgrund av detta bedöms påverkan av avfall och kemikalier bli liten.
Den samlade bedömningen är att vindpark Stömnes positiva konsekvenser i form av
miljö- och klimatnytta överväger dess eventuella påverkan vad gäller t ex förändrad
landskapsbild, ljud- och skuggor samt hinderbelysning.
Utifrån de placeringsprinciper och övriga hänsynsåtgärder som redovisas i föreliggande
MKB bedöms vindpark Stömnes begränsade eventuella negativa konsekvenser vara
acceptabla mot bakgrund av målet att Sverige ska nå 100% förnybar elproduktion år
2040 och att området är utpekat som ett prioriterat område i kommunens tematiska plan
för vindkraft.

Definitioner/Begrepp
Nedan följer definitioner och beskrivningar av de återkommande begrepp och
förkortningar som används i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Ansökt parklayout

Den layout för verksplaceringar och övrig infrastruktur som tillstånd
söks för. Verksplaceringar i layouten är koordinatsatta och omges av
ett etableringsområde runt respektive verk med en radie av upptill 100
m. Utformning av layouten har skett i enlighet med angivna
placeringsprinciper.

Avverkade ytor

Ytorna avser arbetsområde vid fundament, kran- och montageytor
samt vägar som kommer att anverkas. Ytorna behövs i huvudsak under
drift.

BMP

Betydande miljöpåverkan

Etableringsområde

Områden som i enlighet med placeringsprinciperna bedömts som
lämpliga för placering av vindkraftverk. Områdena är baserade på ytor
kring respektive verksplacering med en radie om upptill 100 m, och har
begränsats utifrån restriktionsområden.

Exempel parklayout

Layout som presenterats i samrådet, exempel på hur placering av verk
och övrig infratruktur kan komma att bli.

Följdverksamhet

Avser de andra verksamheter och övrig infrastruktur som behövs för
byggnation och drift av vindparken.

Hårdgjorda ytor

Fundament, logistikytor, kran- och montageytor, hjälpkranplats, vägar,
slänter, mötesplatser, transformatorer, mät-/kopplingsstationer,
kopplingskiosker, batterilagring, datacenter, servicebyggnad och
miljöstation.

Kran- och montageyta

Den hårdgjorda yta som krävs invid varje vindkraftverk och fungerar
som uppställningsplats för kran och hjälpkran vid byggnation. Ytan
nyttjas även vid drift.

Logistikyta

Hårdgjord yta som krävs för vindkraftsetableringens följdverksamheter;
servicebyggnader, platskontor, temporära lagringsytor, miljöstation etc.
Ytan nyttjas även i drift.

MB

Miljöbalken

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MPD

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen

Placeringsprinciper

De principer som tillämpats vid placering av vindkraftverk och övrig
infrastruktur, dessa anges i avsnitt 5.4.2 i MKBn.

Projektområde

Det område som Stena Renewable samråder/ansöker om med
avseende på möjligheterna att etablera vindkraft.

Restriktionsområden

Utpekade natur- och kulturvärden. Av placeringsprinciperna framgår
hur hänsyn tas till dessa.

Slutlig parklayout

Den slutliga placeringen av vindkraftverk och övrig infrastruktur.
Justeringar av ansökt layout kommer ske i enlighet med
placeringsprinciper samt kommer att samrådas med
tillsynsmyndigheten.

Sökanden

Stena Renewable AB (kallad Stena Renewable i MKB-texten)

Totalhöjd

Ett vindkraftverks navhöjd plus längden på rotorbladet, d v s från
fundamentets överkant och upp till spetsen på rotorbladet då denna
står lodrätt. Aktuell ansökan avser verk med en totalhöjd på 240 m.

Utredningsområde

Ett område inom vilket Stena Renewable utreder möjligheten att
etablera vindkraft. Utredningsområdets omfattning är berorende av

vilken miljöaspekt som utreds. Storleken på utredningsområdet kan
variera beroende på om det är t ex ljudpåverkan,
fågel/naturvärdesinventeringar eller synlighet/landskapsbild etc.
Verksplacering

Avser centrumpunkt för tornet.

Vindkraftverk

Innefattar fundament (berg alternativt gravitation), torn, maskinhus,
hinderljus, rotorblad, kopplingskiosk, transformator och eventuella
tornstag med förankringsfundament.

Vindpark

Vindkraftverken och den övriga infrastruktur som behövs för byggnation
och drift av vindparken.

VU

Verksamhetsutövare

Övrig infrastruktur

El- och optoledningsdragningar inom vindparken (s.k. IKN – icke
koncessionspliktigt nät), väganslutning in till vindpark från allmänt
vägnät, vägnät inom vindparken, servicebyggnader, kranplatser,
kopplingsstationer/ kopplingskiosker, logistikyta och uppställningsytor.
Notera att följdverksamheter i form av väg- och kabeldragning även
kommer att beröra område utanför projektområdet.
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1

Inledning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallad MKB) tar upp de miljöeffekter som
planerad vindpark Stömne bedöms kunna medföra vid anläggande, drift och avveckling.
De bedömningar som framgår av MKB-dokumentet är framtagna av Sweco Energy AB på
uppdrag av Stena Renewable. De konsulter inom Sweco som framarbetat detta
dokument är följande:
Marie Ernström (projektledare, framtagande av MKB)
Ella Hagberg (framtagande av MKB, kartframställning)
Gabriella Nilsson (skuggberäkning, synlighetsanalys, fotomontage)
Sara Jarmander (skuggberäkning, synlighetsanalys, fotomontage)
Åsa Hermansson (landskapsanalys)
För framtagande av naturvärdes- och fågelinventering, kulturmiljöinventering samt
ljudberäkning har särskild kompetens nyttjats i form av konsulter från Naturcentrum AB,
Arkeologicentrum AB och Akustikkonsulterna AB, vilket framgår av de särskilda rapporter
som finns bifogade i MKBn.

1.1

1.2

Administrativa uppgifter
Sökande:

Stena Renewable AB

Organisationsnummer:

556711-9549

Postadress:

Box 7123, 402 33 Göteborg

Kontaktperson:

Hanna Rydhed

Kontaktuppgifter:

hanna.rydhed@stena.com; Tel +46 3185 53 98

Berörda fastigheter:

Se fastighetslista i bilaga 1.

Kommun:

Arvika

Län:

Värmland

Verksamhetskod

40.90 B

Bakgrund
Stena Renewable AB (nedan kallat Stena Renewable) ansöker om tillstånd enligt 9 kap
miljöbalken för att få uppföra vindpark Stömne med tillhörande fundament, logistikytor,
kran- och montageytor, hjälpkranplats, vägar, slänter, mötesplatser, transformator, mät/kopplingsstationer, kopplingskiosker, batterilagring, datacenter, servicebyggnad och
miljöstation.
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Ansökan avser fasta verksplaceringar av maximalt 15 vindkraftverk med flyttmån inom ett
avgränsat etableringsområde på upptill 100 m radie från verkskoordinaten. Maximal
totalhöjd på vindkraftverken är 240 m.
Projektområdet för vindpark Stömne är lokaliserat strax väster om tätorten Stömne, ca 20
km söder om Arvika och ca 40 km väster om Karlstad, se karta Figur 1 nedan. Området
är utpekat som lämpligt för vindkraft i Arvika kommuns tematiska tillägg till
översiktsplanen.

Figur 1: Lokalisering av projektområde Stömne, beläget ca 20 km söder om Arvika och ca 40 km väster om
Karlstad i Värmlands län.

Sökanden bedömer utifrån diverse olika inventeringar och studier som genomförts, att
området för planerad vindpark är mycket lämpligt för vindkraftsetablering. Området har
även en bra infrastruktur, då det inom stor del av projektområdet bedrivs ett aktivt
skogsbruk. Detta innebär att aktuellt område redan idag är påverkat av mänsklig aktivitet.

1.3

Miljökonsekvensbeskrivning - syfte och avgränsningar
Syftet med föreliggande MKB är att, i enlighet med 6 kap 35 § miljöbalken, identifiera
beskriva och bedöma de miljöeffekter som verksamheten (vindpark Stömne) kan antas
medföra på människors hälsa och på miljön.
Genom att beskriva verksamhetens inverkan på miljöaspekter såsom naturmiljö,
landskapsbild, kulturmiljö etc syftar MKBn till att utgöra underlag för en samlad
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bedömning av den planerade verksamhetens inverkan på hälsa och miljö. Beskrivning
görs av nuvarande förhållanden inom området (avsnitt 5), den påverkan och de
konsekvenser som vindkraftsanläggningen bedöms kunna ge upphov till (avsnitt 6) samt
de åtgärder som planeras utföras för att minimera/eliminera negativa miljökonsekvenser
(avsnitt 6).
Projektområdet för vindpark Stömne och angränsande markområde har i denna MKB
studerats med avseende på effekter på en rad olika miljöaspekter under byggtid samt
drift- och avvecklingsfasen. Avgränsningen av vilka miljöeffekter som studerats har gjorts
utifrån en bedömning av vilka aspekter som den planerade vindparken kan komma att
påverka. Avgränsningen har också skett utifrån synpunkter som inkommit vid de samråd
som genomförts.
Beroende på vilken miljöaspekt som studerats har en lämplig geografisk avgränsning
gjorts vid bedömningarna. Vid bedömning av t ex påverkan på landskapsbilden har ett
större geografiskt område studerats jämfört med vid bedömning av t ex naturvärden.

2

Miljömål
Drivkraften bakom projektet är till stor del att kunna bidra till en hållbar utveckling genom
att med förnybar vindenergi producera el som alternativ till fossila energikällor. De mål för
hållbar utveckling och miljö som satts på global, nationell, regional och lokal nivå pekar
alla i samma riktning – mängden koldioxidutsläpp måste minska drastiskt för att bekämpa
klimatförändringarna. Vindpark Stömne är en del av detta arbete.
I följande avsnitt presenteras aktuella hållbarhets- och miljömål på olika nivåer och hur
projektet bidrar till att uppfylla dessa.

2.1

Globala hållbarhetsmål
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda
som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. Dessa 17 globala mål, se figur 2
nedan, har i sin tur 169 delmål och 230 mätbara indikatorer.
I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social,
ekonomisk och miljömässig.
De 17 globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens
länder någonsin antagit och finns till för att uppnå följande till år 2030:
•

att avskaffa extrem fattigdom,

•

att minska ojämlikheter och orättvisor i världen,

•

att främja fred och rättvisa,

•

att lösa klimatkrisen.

För att de globala hållbarhetsmålen ska bli verklighet måste alla delar av samhället –
organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas.
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Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att dessa ska
kunna uppnås.
Målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av
ett annat och att och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen finns globala överenskommelser fastslagna,
med mål att minska den globala uppvärmningen och bromsa klimatförändringarna genom
att till exempel öka andelen förnybar energi i världen. Vindkraft är en förnybar energikälla
och en utveckling av förnybarbara energikällor är en del i arbetet mot en hållbar
utveckling, vilket gör vindkraften till något som även bör ses i ett globalt perspektiv.

Figur 2: De 17 globala hållbarhetsmålen

2.2

Nationella miljömål
Riksdagen beslutade 1999 om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige med
utgångspunkt från 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål, även kallat miljömål. I
november 2005 antog riksdagen ytterligare ett 16:e miljökvalitetsmål.
1.Begränsad klimatpåverkan
2.Frisk luft
3.Bara naturlig försurning
4.Giftfri miljö
5.Skyddande ozonskikt
6.Säker strålmiljö
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7.Ingen övergödning
8.Levande sjöar och vattendrag
9.Grundvatten av god kvalitet
10.Hav i balans samt levande kust och skärgård
11.Myllrande våtmarker
12.Levande skogar
13.Ett rikt odlingslandskap
14.Storslagen fjällmiljö
15.God bebyggd miljö
16.Ett rikt växt- och djurliv
Miljömålen beskriver de egenskaper som vår natur och kulturmiljö måste ha för att
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Det övergripande målet är att till nästa
generation kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Vindkraftsutredningen (SOU 1998:152 Vindkraft en ren energikälla tar plats - delrapport)
konstaterade att vindkraften direkt och indirekt bidrar till att uppfylla tolv av de då femton
nationella miljökvalitetsmålen. För att vindkraften skall vara förenlig med vissa av
miljökvalitetsmålen krävs dock ett hänsynstagande vid val av lokaliseringsplats och
utformningen av vindkraftsanläggningarna (SOU 1999:75).
Regeringen har även beslutat om mål att Sverige ska nå 100% förnybar elproduktion år
2040. Den fossilfria men icke-förnybara kärnkraften kommer under perioden fram till 2040
sannolikt fasas ut av åldersskäl. Samtidigt förväntas efterfrågan på el öka till följd av
energieffektivisering.
I april 2019 släppte Energimyndigheten delrapport 2 i myndighetens projekt om ett 100%
förnybart elsystem till 2040. Rapporten utgår ifrån ett vindscenario, ett solscenario och ett
kraftvärmescenario. Alla scenarier omfattar en omfattande utbyggnad av vindkraft för
perioden 2030-2040 oavsett kärnkraftens utveckling. Enligt Energimyndigheten bedöms
vindscenariot ha många fördelar avseende kostnad, miljö och elsystem. Det är också det
scenario som har störst sannolikhet att byggas ut på marknadsmässiga grunder.
Vindscenariot baseras på en utbyggnad om 90 TWh vindkraft över hela Sverige.
En viktig fördel med vindkraften är att den, jämfört med fossileldad kraft, vid elproduktion
inte medför utsläpp av miljöfarliga eller klimatpåverkande ämnen. Vindkraftens klimatoch miljöpåverkan bedöms mycket modest jämfört med att bygga ut andra kraftslag,
samtidigt som det är det mest kostnadseffektiva kraftslaget.
Elproduktionen i Sverige uppgick 2018 till ca 158 TWh och består av vattenkraft (38%),
kärnkraft (42%), biobränsleeldad kraft (9 %), och vindkraft (11%). Vindkraftens andel
motsvarar en produktion om ca 17 TWh. I slutet av 2018 fanns det 3652 vindkraftverk
installerade, omfattande 7395 MW. Under 2019 förväntas siffran öka till 4241 turbiner,
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kapacitet om 9637 MW och förväntad normalårsproduktion är 27,1 TWh (uppgifter från
Svensk Vindenergi).
Energimyndigheten räknar med att 4600 verk fram till år 2040 skulle kunna addera 60
TWh vind till systemet om utbygganden görs på rätt sätt.

2.3

Regionala miljömål
Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och ett flertal aktörer inom offentlig sektor,
näringsliv och civilsamhälle har som målsättning att Värmland ska vara klimatneutralt,
dvs. att inga fossila bränslen ska användas, senast år 2030 (Länsstyrelsen Värmland,
2019a). Målet utgör en grundsten för Värmlands läns klimat- och energistrategi som
länsstyrelsen tagit fram och som beslutades 2013, i vilken förnybar energiutvinning lyfts
som en av de viktigaste åtgärderna. Vindkraft ges som exempel på hur detta kan utökas
och vindkraften bedöms ha goda förutsättningar för expansion i länet (Länsstyrelsen
Värmland, 2013). En uppdaterad version av strategin antogs 2019-11-21, målet kvarstår
om ett klimatneutralt Värmland och att länet ska gå före när det kommer till klimatarbete.
Målen är delvis framskjutna till 2045 i enlighet med de nationella miljömålen. En
specificering av målbilden rörande energisystemet är att elproduktion i länet ska ske helt
utan fossila bränslen (Länsstyrelsen Värmland, 2019b).
En regional handlingsplan har utarbetats för arbetet mot ett klimatneutralt Värmland.
Planen antogs 2015 och fungerar som vägledning för berörda aktörer. I planen
identifieras viktiga insatsområden och förslag på åtgärder inom dessa. Handlingsplanen
är även en del av det regeringsuppdrag som länsstyrelsen har avseende samordning av
länets arbete för att förverkliga regeringens politik om energiomställning och minskad
klimatpåverkan (Länsstyrelsen Värmland, 2015). I handlingsplanen finns två delmål som
berör förnybar energi:
-

Utsläppen av växthusgaser ska minska mer i Värmland än i riket som helhet

-

Andelen förnybar energianvändning av slutlig energianvändning i Värmland ska
öka

Inom insatsområdet förnybar energi är elproduktion från vind och sol ett av tre
prioritetsområden i planen, varav vindkraft bedöms ha störst potential. Målet är att
andelen producerad förnybar energi i länet ska motsvara elanvändningen år 2030. I
dagsläget är i princip all energi som produceras inom länet förnybar men däremot så
importeras icke-förnybar energi utifrån (Länsstyrelsen Värmland, 2015). Enligt Statistiska
Centralbyråns (SCB) senaste energistatistik (exklusive sekretessbelagda uppgifter) som
avser år 2017, producerades totalt 4 000 GWh i Värmlands län. Förbrukningen i länet
2017 var ca 18 700 GWh, varav ca 3 600 GWh (ca 19,3 %) kom från icke förnybara
bränsletyper (SCB, 2019a och SCB 2019b).
Vindpark Stömne, med en förväntad produktion på ca 15 GWh per verk och år (sannolikt
lågt räknat för de typer av verk som kommer vara aktuella att använda vid tidpunkt för
etablering av vindpark Stömne), kan bidra med totalt ca 225 GWh/år till länsstyrelsens
eftersträvade ökning av förnybar energiproduktion. Detta motsvarar hushållsel för ca
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40 900 villor (med en förbrukning om 5 500 kWh/år) eller eluppvärmning för ca 11 250
villor (med en förbrukning om 20 000 kWh/år).

2.4

Lokala miljömål
Arvika kommun har som målsättning att vara en hållbar kommun med miljö- och
klimatfrågorna i fokus (Arvika kommun, 2019). Kommunen har anslutit sig till
Borgmästaravtalet, ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre än de europiska
målen när det kommer till klimatarbete och minskning av koldioxidutsläpp. Avtalet innebär
att kommunen förbundit sig att minska koldioxidutsläppen med minst 20 % till 2020 från
1990 års nivå. Utöver det har kommunen valt att sikta mot att bidra till Region Värmlands
mål om att vara klimatneutral 2030 (Arvika kommun, 2015b). Ett av kommunens delmål i
detta arbete är att producera och använda förnyelsebar energi (Arvika kommun, 2019).
Kommunens klimat- och energimål konkretiseras genom en miljöstrategi och en
åtgärdsplan för hållbar energi.
Miljöstrategi för Arvika kommun antogs 2015 och avser åtgärder inom den kommunala
organisationen för att bidra till att uppnå de regionala och nationella miljömålen. Ett av
strategins fokusområden är att kommunen ska hushålla med energi samt ställa om till
förnybara energikällor. (Arvika kommun, 2015a)
Åtgärdsplanen för hållbar energi 2015-2020 – ”Arvika är klimatneutralt 2030” antogs
också 2015. Planen innehåller 13 åtgärder för att uppnå en klimatneutral kommun och
vänder sig till alla aktörer och medborgare i kommunen. De 13 åtgärderna är i stor
utsträckning sådant som alla kan bidra till, såsom att t.ex. cykla mer, åka mer kollektivt
och äta klimatsmart mat. (Arvika kommun, 2015b)
Enligt SCB:s senaste statistik (exklusive sekretessbelagda uppgifter) producerades 100
GWh energi i Arvika kommun år 2017. Förbrukningen var ca 900 GWh, varav ca 200
GWh (26,4 %) kom från icke förnybara källor.
Vindpark Stömnes förväntade produktion på ca 225 GWh/år skulle kunna mer än
fördubbla andelen producerad förnybar energi inom kommunen.

3

Tillståndsprövning enligt 9 kap miljöbalken

3.1

Tillståndsprocessen
Vindkraftsverksamhet klassas enligt Miljöbalken (1998:808), nedan kallat MB, som
miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet enligt MB är all användning av mark,
byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller
miljön. I Miljöprövningsförordningen (2013:251) finns det angivet vilka verksamheter som
är tillståndspliktiga. Vindkraftsanläggningar av den storlek som vindpark Stömne finns
upptaget i förordningen som tillståndspliktigt (s.k B-anläggning) och ska tillståndsprövas
av miljöprövningsdelegationen (nedan kallat MPD) vid länsstyrelsen.
En tillståndsansökan kommer att hanteras i olika ”spår” beroende på om den ansökta
verksamheten kan antas utgöra betydande miljöpåverkan (nedan kallat BMP) eller inte.

repo001.docx 2015-10-05

7(80)

För verksamheter som enligt lagstiftningen per automatik utgör BMP, som en
vindkraftsanläggning av den storlek som vindpark Stömne, ska en s.k. specifik
miljöbedömning göras.
En specifik miljöbedömning innebär, enligt 6 kap. 28 § MB, att verksamhetsutövaren
(nedan kallat VU), d v s den som ska bedriva verksamheten:
- samråder om hur en MKB ska avgränsas, s k avgränsningssamråd
- tar fram en MKB, och
- lämnar in en MKB till den som prövar tillståndsfrågan.
Den specifika miljöbedömningen innebär vidare att den myndighet som prövar
tillståndsfrågan:
- ger tillfälle till synpunkter på MKB:n, och
- slutför miljöbedömningen
Miljöbedömning är hela den process som leder fram till tillståndsprövningen där
miljöbedömningen slutförs.
Det är VU som ansvarar för att genomföra avgränsningssamrådet. Syftet med
avgränsningen är att MKB:n ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad.
Avgränsningssamrådet ska behandla sådana miljöeffekter som verksamheten kan antas
medföra i sig själv eller till följd av yttre händelser. VU ska utföra avgränsningssamrådet
tillsammans med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta aktuell kommun) och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.
Samrådet ska också utföras med de övriga statliga myndigheter, de kommuner,
organisationer, företag och den allmänhet etc som kan antas bli berörda av
verksamheten. Det är upp till VU att bestämma hur samrådet ska läggas upp. VU ska
inför avgränsningssamrådet lämna ett samrådsunderlag till samrådsparterna. De
synpunkter som inkommer under samrådet utgör underlag för fortsatt planering av
vindparken och utarbetande av en MKB.
Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en samrådsredogörelse och MKB som
tillsammans med ansökan lämnas in till MPD vid länsstyrelsen (i detta fall MPD vid
länsstyrelsen Örebro län), se figur 3. Vid behov åläggs sökanden att komplettera
ansökan. När MPD bedömer att ansökan är komplett kungörs den i ortspressen och
allmänheten ges tillfälle att yttra sig till MPD. MPD begär också in yttranden från
kommunens miljönämnd, länsstyrelsens miljöskyddsavdelning m fl. Aktuell kommun får
även en begäran om beslut om anläggningen kan tillstyrkas i enlighet med 16 kap. 4 §
MB. Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem. MPD
fattar därefter beslut. Detta kungörs i ortspressen. Om tillstånd ges kan beslutet
överklagas. Överklaganden avgörs av Mark- och miljödomstolen.
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Figur 3: Schematisk bild över tillståndsprocessen (Figur från Kommunal tillstyrkan av vindkraft,
Redovisning av regeringsuppdrag i regleringsbrevet för 2016, Naturvårdsverket och Energimyndigheten)

3.2

Samråd vindpark Stömne
Inledande samrådsmöten med länsstyrelsen i Värmlands län och Arvika och Säffle
kommuner genomfördes i juni 2017. Vid dessa samråd bedömdes området kunna komma
att omfatta upptill 50 vindkraftverk (boxmodell) med maximal totalhöjd 300 m. Mot
bakgrund av information som framkom vid dessa samråd genomfördes därefter ytterligare
inventeringar etc.
Tillståndsprocessen återupptogs igen med att ett nytt samråd inleddes den 10 januari
2019 genom utskick av samrådsunderlag till berörda myndigheter, organisationer och
företag.
Den 30 januari 2019 hölls ett samrådsmöte med länsstyrelsen Värmland samt Arvika
kommun.
Samrådsinformation skickades även ut till berörda fastighetsägare inom ett avstånd på ca
3 km från projektområdesgränsen. Informationen innehöll en inbjudan till
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samrådsutställning i Stömne den 5 februari 2019. Av inbjudan framgick även en länk till
Stena Renewables hemsida, där hela samrådsunderlaget inkl bilagor kunde läsas.
Information om samrådsutställningen/Öppet hus kungjordes i Nya Wermlands Tidning,
Värmlands Folkblad och Arvika Nyheter den 11 januari 2019 och i Säffle-Tidningen den
12 januari.
En sammanfattning av samtliga de samråd som hållits och de synpunkter som inkommit
under dessa framgår av samrådsredogörelsen i bilaga 2.

3.3

Övriga tillstånd
Utöver tillståndet för vindparken enligt 9 kap MB kan det även bli aktuellt med att söka
andra tillstånd inför etablering av vindpark Stömne. Dessa framgår av sammanställningen
nedan.
Strandskydd
Samtliga vattendrag och sjöar inom projektområdet omfattas av generellt strandskydd.
Arvika kommun har inom vissa delar av kommunen valt att utöka strandskyddet. Inga
sådana vattendrag berörs i det aktuella projektområdet. Bolaget ansöker i
tillståndsansökan för vindpark Stömne om att få dispens från strandskyddet i ett antal
utpekade områden som berörs av detta. Dessa framgår av avsnitt 5.2.8.
Vattenverksamhet
I samband med breddning av befintliga vägar och anläggande av nya vägar kan det på
några platser inom projektområdet bli aktuellt att beröra vattenområden genom t ex
anläggande av nya vägtrummor. Det är verksamhet som kan omfattas av 11 kap
miljöbalken. Var detta kan bli aktuellt inom projektområdet och hur dessa åtgärder är
tänkta att generellt utformas finns redovisat mer under avsnitt 5.2.8. Bolaget ansöker om
att få utföra dessa åtgärder inom ramen för ansökan enligt 9 kap miljöbalken.
Tillstånd Natura 2000/Dispens naturreservat
Den preliminära infartsvägen via befintlig väg öster om projektområdet går till viss del
genom ett Natura 2000-område/naturreservat, se mer i avsnitt 6.2.4.1. Om det vid den
fortsatta planeringen av utformningen av vindparken visar sig att det finns ett behov av att
bredda och/eller flytta denna vägdragning inom Natura 2000/naturreservatet kommer
bolaget att särskilt ansöka om erforderliga dispenser om tillstånd för detta.
Kulturmiljö
Om ett fornminne påträffas under anläggningsarbetet kommer arbetet att avbrytas
omedelbart i den del av fornminnet som berörs. Anmälan av misstänkta fornminnen
kommer göras omgående till Länsstyrelsen i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950).
Täktverksamhet
Vid behov av tillstånd för eventuella nya täkter inom eller utanför området kommer detta
att ansökas om separat.
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Betongtillverkning
För betongtillverkning till fundament kan mobila anläggningar bli aktuella. För sådan
verksamhet kommer separat anmälan enligt miljöbalken att göras. Ett annat alternativ är
att betong transporteras från betongstationer i regionen.

4

Alternativ

4.1

Alternativa lokaliseringar
För att nå målet om 100% förnybar energi behövs en omfattande utbyggnad av
vindkraften. För att begränsa den miljöpåverkan vindkraften har är det viktigt att
vindkraften byggs på rätt plats.
Vilken plats som är rätt beror framför allt på vilket vindklimat som råder på platsen, vilka
motstående intressekonflikter som finns och om var det är möjligt att bygga
vindkraftverken rent fysiskt.
Stena Renewable har i omgångar genomfört omfattande screeningar söder om Dalälven,
med utgångspunkt att hitta större sammanhängande områden med få motstående
intressen och där goda vindförhållanden råder. Områdena har studerats avseende
möjligheten att bygga minst tio vindkraftverk. För de områden som identifierats som
lämpliga och tillräckligt stora har ett mer detaljerat utredningsarbete genomförts. Efter
dessa studier har ytterligare områden plockats bort, så att enbart några kvarstår vilka
bolaget valt att gå vidare med.
Att föra ett resonemang kring alternativa lokaliseringar för vindkraftsetableringar skiljer sig
från exempelvis lokalisering av en fabrik eller motsvarande anläggning, där
verksamhetsutövaren sällan eller aldrig är intresserade av mer än en etablering. Syftet är
då att hitta den bästa platsen för verksamheten. Vid fråga om vindkraftsetableringar har
de flesta vindkraftprojektörer som utgångspunkt att hitta, söka tillstånd för och uppföra
vindkraftsetableringar på flertalet platser. Så snart Stena Renewable har hittat ett område
som skulle kunna vara lämpligt för en etablering påbörjas utredningsarbete med kontakter
med markägare, samråd med myndigheter, fördjupade inventeringar och remisser. Det
innebär att Stena Renewable hela tiden har ett flertal projekt under både prövning och
utredning och att projekt kontinuerligt gallras bort. I december 2019 har Stena
Renewable i sin projektportfölj 115 verk i drift, 130 verk där tillstånd vunnit laga kraft samt
ytterligare verk under projektering med mål att lämna in tillståndsansökan.
Projektområde Stömne är ett av de områden som ansetts vara lämpligt för
vindkraftsetablering i Värmlands län, och kvarstår efter att mindre lämpade som
Fjällrämmen (Filipstads kommun) och Skräddarberget (Torsby kommun) har sållats bort.
Dessa båda alternativa områden beskrivs nedan.Stena Renewable har valt att inte utreda
något annat alternativ inom Arvika kommun, då bedömning gjorts att de övriga fyra
utpekade prioriterade områden i det tematiska tillägget till Arvika kommuns översiktsplan
inte har samma fördelaktiga läge för elanslutning som området i Stömne har.
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Fjällrämmen, Filipstads kommun
Ett av de områden som har undersökts, men där Stena Renewable i dagsläget valt att
inte gå vidare med projektering är Fjällrämmen, se Figur 4. Området ligger i norra delarna
av Filipstads kommun, mellan Vansbro och Hagfors. I översiktsplanen för Filipstads
kommun pekas detta område ut som lämpligt för vindkraft. Området är högt beläget med
höjder på ca 450 m ö h och har goda vindar (6,6–7,5 m/s vid 140 m höjd, enligt MIUUmetoden, Uppsala Universitet).
Området bedöms rymma ca 30 vindkraftverk med en totalhöjd av ca 200 m.
Närmsta riksintresseområde är beläget ca 4 km väster om området, naturvårdsområdet
Fräkensjömyrarna. Fräkensjömyrarna är även Natura 2000-område. I området finns
sumpskogar i de lägre delarna av området. Vid Marralammsbäcken finns en nyckelbiotop
som innehåller gransumpskog. I området finns inga kända forn- eller kulturlämningar,
dock finns en rökstuga. I området finns goda förutsättningar för friluftsliv.
I området finns i dag befintligt vägnät som i stor uträckning skulle kunna nyttjas.
Möjligheterna att ansluta en vindpark i området till elnätet är dock begränsade. För att
ansluta en vindpark krävs utbyggnad av stamnätsstationen i Yttermalung, något som i
dagsläget bedöms vara för dyrt.
Vid jämförelse mellan utredningsområdet för Fjällrämmen med projektområdet för
Stömne bedöms Stömne vara mer lämpat för en vindkraftsetablering med hänsyn till att
området har högre medelvind samt att nödvändig infrastruktur finns på plats och där
befintligt elnät kan användas för anslutning.

Figur 4: Utredningsområdet för Fjällremmen, Filipstad kommun som utgör ett alternativt lokaliseringsområde i
föreliggande MKB.
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Skräddarberget, Torsby kommun
Ett annat område som Stena Renewable tidigare har studerat är området kring bergen
Dionen och Skräddarberget i Torsby kommun, se Figur 5. Området är högt beläget med
höjder på ca 550 m och bra vindar (6,6–7,4 m/s vid 140 m höjd enligt MIUU-metoden,
Uppsala Universitet).
Området ligger i Finnskogen, ett kulturmiljöområde med lämningar från den skogsfinska
kolonisationen under 1600-talet och framåt. Finnskogen är relativt orörd och opåverkat av
det moderna samhället och bedöms ha stora kunskaps-, bruks- och upplevelsevärden.
I området finns ett antal sumpskogar och nyckelbiotoper. Väster om området finns
naturreservatet Abborrtjärnsberget, som också är Natura2000-område. Syftet med
reservatet är att bevara och vårda ett gammalt finntorp i ett ålderdomligt odlingslandskap.
I juli 2018 antog Torsby kommun en vindbruksplan i vilken kommunen pekar ut områden
där kommunen inte vill se etablering av vindkraft. Tre områden utpekas och benämns
som ”Stoppområden” medan resterande del benämns ”Övriga områden”.
Grundtanken med vindbruksplanen är att utpekandet av stoppområden innebär att
Torsby kommun för dessa områden vill utnyttja sitt ”veto” att säga nej till etablering av
vindkraft. Inom övriga områden tillämpas översiktsplanen, ÖP 2010, vid prövning av
vindkraftsetablering, liksom kompletterande underlag i vindbruksplanen. I dessa områden
måste prövning göras i enskilda fall.
Utredningsområdet Skräddarberget ligger inom ett stoppområde som Torsby kommun,
under tiden för bolagets utredningsarbete, fastslagit i sin vindbruksplan. Vidare har Stena
Renewables inledande utredning på plats visat på att det kan finnas skyddsvärda örnar i
området samt att elanslutningsmöjligheten är begränsad.
Stena Renewable har mot bakgrund av ovanstående valt att inte fortsätta sitt
projekteringsarbete i området utan prioriterar projekt med bättre förutsättningar såsom
vindpark Stömne.

repo001.docx 2015-10-05

13(80)

Figur 5: Utredningsområdet för Skräddarberget, Torsby kommun som utgör ett alternativt lokaliseringsområde i
föreliggande MKB.

4.2

Huvudalternativ
I en jämförelse mellan de olika etableringsalternativen som studerats bedöms vindpark
Stömne lämpligast för en vindkraftsetablering. När det gäller Stömne hindras inte en
etablering av kända natur- och kulturintressen i området då det är möjligt att ta hänsyn till
dessa. Inga konkurrerande riksintressen finns inom projektområdet. Det finns utrymme för
ett relativt stort antal vindkraftverk, vilket gör att området kan utnyttjas väl ur
energisynpunkt.
Sammanfattningsvis finns ett antal fördelar för att välja Stömne-området för en
vindkraftsetablering:

repo001.docx 2015-10-05

14(80)

•

goda vindförutsättningar för bra elproduktion,

•

goda möjligheter för elanslutning

•

bra befintlig infrastruktur för etablering

•

relativt få konkurrerande intressen i närområdet,

•

relativt få höga natur- och kulturvärden,

•

området är inte opåverkat utan präglat av aktivt skogsbruk,

•

få fastboende.

4.3

Alternativ omfattning och utformning
Vid de inledande samråd som bolaget genomförde under år 2017 redovisades en
exempellayout med s k boxmodell (fri placering av verk inom projektområdesgränsen)
med upptill 50 vindkraftverk med maximal totalhöjd på 300 m.
Den parklayout som presenterades under samrådet vintern 2019 bestod av totalt 21
koordinatsatta vindkraftverk inklusive etableringsområde kring varje
vindkraftverksplacering med flyttmån på en radie av upptill 100 m. Maximal totalhöjd på
vindkraftverken i samrådet 2019 var 280 m (rotordiameter på ca 170 m, navhöjd på ca
195 m), se karta Figur 6. Layouten var framtagen utifrån då kända värden inom
projektområdet.
Vid de samråd som hållits med myndigheter, berörda, allmänhet etc har beräkningar av
ljud och skugga liksom fotomontage och siktanalys redovisats där ovanstående
dimensioner på vindkraftverk använts.

Figur 6. Exempel parklayout Stömne vilken visades vid samrådet vintern 2019.

Inför framtagande av slutlig ansökan har parklayouten från samråden anpassats utifrån
resultat från genomförda inventeringar tillsammans med synpunkter och önskemål som
framkommit under samrådet m m. Alternativa utformningar anses därmed ha undersökts
inom det projekteringsarbete som föregått MKB.
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Till exempel har antalet vindkraftverk justerats från tidigare ca 50 st (samråd 2017) till 21
st (samråd 2019) till 15 st (tillståndsansökan), se layout ansökan i bilaga 4. Ett antal verk i
de centrala delarna av projektområdet har tagits bort utifrån resultat som framkommit vid
inventeringar samt samråd.
Den maximala totalhöjden för verken har ändrats från 280 m, som redovisades vid
samrådet 2019, till 240 m. I de beräkningar av ljud och skugga som genomförts liksom vid
framtagande av fotomontage och siktanalys har dock ett exempelverk använts med
navhöjden 157,5 m och rotordiameter 185 m, d v s en totalhöjd på 250 m.
Den parklayout som ansökan avser och som ligger till grund för föreliggande MKB har
valts i syfte att optimera vindbruket med minsta möjliga miljöpåverkan. Stena Renewable
ansöker således för en vindkraftsetablering med maximalt 15 vindkraftverk med
totalhöjden 240 m med fasta koordinater, men med ett etableringsområde om upptill 100
meter radie kring varje verksposition.
Genom att söka tillstånd för fasta placeringar med upptill 100 meters radie kring dessa
(etableringsområde) är det möjligt att anpassa vindparkens utformning vid tidpunkt för
upphandling av verk och därmed kunna tillämpa bästa möjliga teknik.

4.4

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att vindpark Stömne inte uppförs och att dagens förhållanden vad
gäller markanvändning etc förblir oförändrat.
Då markanvändningen till stor del är skogsbruk i det aktuella området och då skogsbruket
kommer att fortgå utan några omfattande störningar om parken byggs, så bedöms
vindparken inte medföra någon större skillnad för markanvändningen i projektområdet
jämfört med nollalternativet.
Nollalternativet innebär frånvaro av visuell samt ljud- och skuggmässig påverkan av
vindkraftverk. Alternativet innebär också att vägarna i området behåller nuvarande skick
och inte kommer att förbättras eller bli fler.
Nollalternativet innebär att de eventuella negativa miljökonsekvenser som parken medför
(se avsnitt 6) uteblir.
Vidare innebär nollalternativet att den stora klimatnytta i form av minskning av utsläpp av
koldioxid och andra miljöskadliga ämnen till atmosfären, som vindparken skulle bidra till,
uteblir. I april 2019 släppte Energimyndigheten delrapport 2 i myndighetens projekt om ett
100% förnybart elsystem till 2040. Utredningen visar på ett stort behov av utbyggnad av
vindkraft perioden 2030-2040 med en utbyggnad om 90 TWh vindkraft över hela Sverige.
Mot bakgrund av detta kommer vindkraft att behöva byggas ut, så oavsett om en vindpark
inte byggs i Stömne, så kommer det behöva byggas på annan plats.
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5

Beskrivning av valt alternativ – Vindpark Stömne

5.1

Lokalisering
Projektområdet är lokaliserat i södra delen av Arvika kommun, precis norr om
kommungränsen mot Säffle kommun, i Värmlands län (se Figur 7 nedan). Området är
lokaliserat strax väster om tätorten Stömne, ca 20 km söder om Arvika och ca 40 km
väster om Karlstad. Projektområdet omfattar totalt en yta på ca 22 km2.

Figur 7: Projektområde vindpark Stömne.

Genomförda vindmätningar visar på goda vindförhållanden vid Stömne, med en beräknad
medelvind på drygt 7 m/s vid 130 meters höjd.
Projektområdet utgörs av ett kraftigt kuperat landskap som till stor del domineras av
produktionsbarrskog i olika åldrar. Visst lövinslag finns också framförallt utmed stränder
och vattendrag. Det aktiva skogsbruket gör att projektområdet för vindpark Stömne redan
idag är påverkat av mänsklig aktivitet.
Ett stort antal sjöar och tjärnar finns i aktuellt område med Stömnesjön i den norra delen
av projektområdet, som den största sjön.
Inom projektområdet finns inga fastboende, men tre fritidsbostäder.

repo001.docx 2015-10-05

17(80)

5.2

Områdesbeskrivning

5.2.1 Planförhållanden
Arvika kommuns gällande översiktsplan antogs år 2007 och vann laga kraft i september
2008. I området kring projektområdet för vindpark Stömne finns ingen utpekad planerad
markanvändning.
Till översiktsplanen har kommundelsanalyser gjorts där Stömne ingår i det större området
Stavnäs och Högerud. I kommundelsplanen beskrivs bl.a. områdets historik, landskap,
nulägessituation och möjligheter. Kommunens samlade bedömning av området är bl.a.
att det finns intressanta natur- och kulturmiljöer, att befolkning koncentreras till Klässbol
och mellan sjöarna Värmeln och Glafsfjorden medan västra Stavnäs är mer
glesbefolkade, att det finns goda pendlingsmöjligheter till större orter samt att
hembygdsföreningars och ideella organisationers arbete för bygdens bevarande och
utveckling understryks. Ställningstaganden för mark- och vattenanvändning rör främst de
mer tätbefolkade platserna samt att regionala och nationella intressen ska skyddas, men
även t.ex. att kommunen ställer sig positiv till privata initiativ till bebyggelse av
verksamheter i området och att kommunen ska verka för att länsvägnätets standard
förbättras.
I översiktsplanens kommunövergripande strategier anges att kommunen ser att
alternativa energikällor blir allt viktigare i energiförsörjningen och att de är positivt
inställda till etablering av vindkraft. Kommunen avsåg vid planens framtagande att utreda
förutsättningar för etablering av vindkraft vilket senare gjordes genom framtagande av ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen som avser vindkraft.
Det tematiska tillägget antogs 2010 och vann laga kraft i januari 2011. Det tematiska
tillägget inleds med att kommunens positiva inställning till vindkraft lyfts och motiveras
med att det är en inhemsk och förnyelsebar energikälla som av kommunen betraktas som
en självklar del av energiförsörjningen i ett långsiktigt hållbart samhälle. Dock poängteras
att det lokalt sett kan vara mindre tydligt med vindkraftens positiva effekter globalt genom
vindkraftverks lokala påverkan på t.ex. landskapsbild och friluftsliv. Därav strävar
kommunen efter att rätt vindkraftverk ska placeras på rätt plats. Genom analyser av bl.a.
vindförutsättningar, motstående intressen, infrastruktur samt landskapets struktur,
värden, karaktär och tålighet har prioriterade områden för vindkraftsetablering,
utredningsområden samt restriktionsområden pekats ut.
Den föreslagna lokaliseringen av vindpark Stömne ligger inom ett av de i planen
utpekade prioriterade områdena. Se det prioriterade områdets utbredning i förhållande till
projektområdet för vindpark Stömne i Figur 8.
Följande motiv anges i planen till varför området Stömne bedöms vara lämpligt för
vindkraftsetablering: goda vindförutsättningar, bebyggelse finns främst på mer än 1 km
avstånd och i direkt anslutning till området passerar en 130 kV kraftledning. I planen lyfts
att det inom området kan förekomma vitryggig hackspett, finns objekt som identifierats i
kommunens naturvårdsinventering samt att det finns natur- och kulturvärden av olika
klassning men inget utpräglat friluftsliv. Vidare beskrivs att sikten inom skogsbygden i
repo001.docx 2015-10-05

18(80)

området är kort medan den är god vid Glafsfjorden i öster. De tänkbara
miljökonsekvenser som anges för beaktande vid utredning och prövning för en
vindkraftsetablering i området är visuell påverkan av vindparken sett från öster och från
restriktionsområdet Arvika Sydväst (se Figur 8), påverkan på Glaskogens naturreservat,
påverkan på habitat för vitryggig hackspett. Det poängteras att de kultur- och naturvärden
som finns inom området ska skyddas mot åtgärder och att samråd ska ske med Säffle
kommun.

Figur 8. Områden utpekade som prioriterade områden för vindkraft, restriktionsområden eller
utredningsområden i Arvika kommuns tematiska tillägg för vindkraft. Källa: Arvika kommun.
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I det tematiska tillägget för vindkraft anges övergripande riktlinjer för utformning och
placering av vindkraftverk. Se Tabell 1.

Tabell 1. Riktlinjer för vindkraftsetableringar enligt Arvika kommuns tematiska tillägg för vindkraft.
Energiutvinning och
markanvändning
Landskapsbild och
visuell påverkan

Bostäder

Infrastruktur
Varningsskyltar och
restriktioner

Verken skall placeras så att utpekade områden nyttjas optimalt.
En vindkraftpark bör anpassas så att de ansluter sig till landskapets
strukturer och riktningar.
Verken bör inte konkurrera med eller dominera över utpräglade
landmärken eller karaktärselement.
Verken skall placeras så att de upplevs som en sammanhållen grupp
med ett ordnat visuellt uttryck.
Färgsättningen för verk skall vara homogen inom gruppen och
harmonisera med omgivningen. Tillverkarens och/eller ägarens namn
får endast förekomma i liten skala.
Verk skall placeras på sådant avstånd till bostad så att gällande
bullervärden vid fasad 40 dB(A) inte överskrids.
Skuggningseffekter på bostäder och annan störningskänslig
bebyggelse ska beräknas och anpassas till Naturvårdsverkets
rekommendationer.
Avstånd till väg, kraftledningar och järnväg skall vara minst verkets
totalhöjd.
Varningsskyltar för nedfallande is och eventuella restriktioner för
allmänheten skall sättas upp på lämplig plats.

Arvika kommun antog 2011 ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Stömneflagan och områden kring
Spässerud-Stavnäs utreddes men bedömdes ej som lämpliga för utpekande av LISområden. De utpekade LIS-områden som ligger närmast projektområdet för vindpark
Stömne återfinns kring Glafsfjorden och Kyrkviken, som minst ca 7,5 km norr om
projektområdet.
Det finns inga gällande områdesbestämmelser eller detaljplaner, och inte heller några
pågående detaljplanearbeten, inom projektområdet för vindpark Stömne.
5.2.2 Riksintresseområden, Natura 2000, naturreservat
Geografiska områden som är av nationell betydelse för bevarande, utveckling eller
verksamhet kan pekas ut som riksintresseområden. Det kan t.ex. avse kulturmiljövård,
naturmiljövård, friluftsliv, industri, kommunikation, rennäring och yrkesfiske. Lagstiftning
om riksintressen återfinns i miljöbalken kap 3 och 4. Riksintressena ska skyddas mot
sådant som påtagligt kan skada områdets värde.
Försvarsmakten har pekat ut riksintressen för totalförsvaret varav vissa visas öppet och
vissa är sekretessbelagda. Det finns inga offentliga riksintressen för totalförsvaret inom 5
km från projektområdet för vindpark Stömne och Försvarsmakten har i samrådet framfört
att de inte har något att erinra mot vindpark Stömne.
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Särskilt värdefulla naturmiljöer inom hela EU är utpekade som Natura 2000-områden.
Dessa områden har ett särskilt lagskydd och är utpekade baserat på två EU-direktiv, Artoch habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Syftet med dessa områden är huvudsakligen att
bevara den biologiska mångfalden.
På nationell nivå skyddas värdefulla naturmiljöer bl.a. genom naturreservat.
Det finns inga riksintressen, Natura 2000-områden eller naturreservat i direkt anslutning
till projektområdet för vindpark Stömne. Det finns dock några inom några kilometer från
projektområdet, dessa beskrivs i följande avsnitt, se även karta i Figur 9.

Figur 9: Riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden i området kring Stömne.

Gillbergaskålen-Stora Gla – Riksintresse för naturvård
Gillbergaskålen – Stora Gla, är ett 14 800 ha stort område som är beläget ca 3,5 km
väst/nordväst om projektområdet. Området har ett geologiskt värde i form av den
berggrundsgeologiska formationen Gillbergaskålen. Det finns även stora limniska värden
i de många sjöarna och vattendragen. Sjön Stora Gla är en stor klarvattensjö med
extremt klart vatten. Både i Stora Gla och Övre Gla inklusive tillflödena finns storöring.
Övre Gla har glacialrelikter och i Sörbohedsälven finns flodpärlmussla.
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Glaskogen – Naturreservat och riksintresse för friluftsliv
Glaskogen ligger ca 3 km väster om projektområdet och är både naturreservat och av
riksintresse för friluftsliv. Området överlappar till viss del det ovan beskrivna riksintresset
Gillbergaskålen-Stora Gla.
Glaskogens värden för friluftslivet består främst av de många och långa vandringslederna
inom området, totalt 300 km, och de natur- och kulturupplevelse som erbjuds i en stilla
och rofylld miljö. Landskapet är barrskogsdominerat men öppnas upp av sjöar och
vattendrag, myrar och branter, som skapar en visuell variation i terrängen. Höjderna inom
reservatet är mellan cirka 110 och 300 meter över havet. Klarvattensjöar och vattendrag
med rik och intressant fiskfauna utgör stor potential för paddling och båtliv, liksom för
sportfiske och fågelskådning.
Naturreservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och
natursköna miljöer samt för att främja friluftslivet. Marken är privatägd och ett modernt
skogsbruk bedrivs inom området, cirka 500 hektar av reservatets cirka 29 000 hektar är
skyddade mot avverkning. Naturreservatets informationscentral och utgångspunkt för
många vandringsleder är i Lenungshammar som ligger ca 17 km från projektområdet för
vindpark Stömne. Populära utsiktsplatser finns exempelvis intill Halvardsnäs, strax väster
om Glava Glasbruk, och invid Bergstjärn, norr om Barlingshult.
Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet
blir därav mycket skiftande och intressant, tack vare att olika växtzoner möts. Fågellivet i
Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Kulturhistoriskt har Glaskogen
gamla anor med spår från bland annat stenåldersbosättningar, svedjebruk, järnbruk,
kopparverk, sågverk och glasbruk.
Stömne – Naturreservat och Natura 2000
Ca 1 km öster om projektområdet finns naturreservatet Stömne som också är ett Natura
2000-område. I området finns en av Sveriges nordligaste förekomster av
sammanhängande ekbestånd, flera av ekarna är mellan 300 och 500 år gamla. Utöver
bevarande av dessa ekbestånd syftar reservatet till att bevara kultur- och naturmiljön i
anslutning till Stömne herrgård med ekhagar, blandskogar, bäckravin och åkrar, samt att
främja allmänhetens naturstudier och friluftsliv. På de solbelysta ekarna har ett flertal
värmeälskande och sällsynta lavar påträffats. Det finns även ett rikt fågelliv i området.
Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-område Stömne är de prioriterade
bevarandevärdena främst knutna till de lövdominerade skogsmarkerna, varav vissa delar
är betade. Även förekomsten av grön sköldmossa är prioriterad i området. Vid eventuella
målkonflikter ska naturvärden knutna till naturtyperna nordlig ädellövskog och trädklädd
betesmark prioriteras i första hand medan naturvärden knutna till taiga ska prioriteras i
andra hand. För att säkerställa att den utpekade naturtypen trädklädd betesmark bevaras
är det nödvändigt att Stömnes hagmarker hävdas genom bete och att igenväxningsvegetation hålls efter.
Lilla Örtjärnsskogen – Naturreservat
Sydväst om projektområdet, på ett avstånd om nästan 5 km, finns Lilla Örtjärnsskogens
naturreservat. Reservatet är beläget söder om Lilla Örtjärnen och består till största delen
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av gammal granskog. Fläckvis finns rikligt med död ved, främst granlågor. Området har
ett stort botaniskt värde då det hyser många hotade mossor, lavar och svampar som
kräver naturskogar med inslag av gamla grova lövträd och gott om död ved. Reservatet
har även ett stort zoologiskt värde genom gammelskogens speciella förutsättningar som
livsmiljö för fågelfauna och vedlevande insekter.
Västra Rud-Rävön-Sölje – Riksintresse för kulturmiljö
Detta riksintresse är beläget ca 3,5 km norr om projektområdet och utgör ett koncentrat
av Glafsfjordens sammansatta och varierade fornlämningsbestånd. På en relativt liten yta
möts karaktärsfornlämningar från forntidens samtliga huvudskeden som på ett tydligt sätt
sammanfattar viktiga utvecklingslinjer i landskapets bebyggelsehistoriska utveckling.
Vanligast är rösen och stensättningar av brons- och järnålderskaraktär som bildar ett för
det västsvenska inlandet närmast unikt "röselandskap" med paralleller i Norrlands- och
Bohuskusternas rösegrupper.
Sölje herrgård, som uppfördes år 1789, illustrerar den för Värmland så betecknande
bruksherrgården i klassicistiskt utförande. Herrgården är klassat som byggnadsminne
enligt KML 3 kap och ligger ca fem kilometer från projektområdet.
5.2.3 Landskapsbild
Landskapet i det aktuella området karaktäriseras av skogsmark med stort inslag av sjöar
och vattendrag.
Området är beläget nordväst om Vänern, söder om Arvika. Öster om projektområdet
ligger orten Stömne som är belägen intill Stömneflagan, en del av ett större vattendrag
som huvudsakligen sträcker sig i nord-sydlig riktning. Ett stort antal orter är lokaliserade
intill detta större vattendrag.
Projektområdet har en högsta punkt på 275 m.ö.h. Inom projektområdet återfinns
Stömnesjön och del av Södrasjön samt ett antal mindre sjöar och vattendrag.
Det finns inga områden med utpekade värden för landskapsbild inom eller i nära
anslutning till det aktuella området.
Cirka 3 kilometer väster om projektområde ligger naturreservatet Glaskogen som är av
riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §.
I samband med framtagandet av denna MKB har siktanalys (bilaga 15) och en
landskapsanalys inkl fotomontage (bilaga 16) tagits fram.
Analysen av landskapsbildspåverkan har fokuserat på platser där människor vistas
återkommande och verken blir synliga. Det gäller dels där vindparken ligger
förhållandevis nära bebyggelse, dels där landskapet är öppet, så att verken blir synliga
på håll.

repo001.docx 2015-10-05

23(80)

5.2.4 Boendemiljö
Inom projektområdet finns ett fåtal fritidshus strax söder om Stömnesjön. De närmsta av
dessa ligger ca 1,2 km fågelvägen från närmsta verksplacering (verk 5) på andra sidan
Stömnesjön.
Närmaste större bebyggelse med fastboende är framförallt Stömne med närområde,
bebyggelse längs med Stömneflagans västra strand samt bebyggelse norr om
projektområdet vid Söpple.
5.2.5 Naturmiljö
Projektområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark med inslag av sjöar, mindre tjärnar
och vattendrag.
Naturmiljöintressen inom eller i direkt anslutning till projektområdet redovisas i Figur 10
samt bilaga 5 och 6 och i textavsnitten nedan.
I detta avsnitt (Naturmiljö) redovisas inledningsvis förekommande nyckelbiotoper, frivilliga
avsättningar och sumpskogar enligt underlag från myndigheter och skogsbolag. Därefter
presenteras resultat från de tre kategorier av fältinventeringar som genomförts med
avseende på naturvärden, fågel och fladdermöss.

5.2.5.1

Naturvärden utifrån underlag från myndigheter och skogsbolag

Nyckelbiotoper, frivilliga avsättningar och sumpskogar
Det finns ett antal nyckelbiotoper inom projektområdet som ligger inom 100 m från
etableringsområde eller väg som planeras att nyttjas. Dessa framgår av tabell 2.
Inom området har Stora Enso även gjort frivilliga avsättningar och pekat ut områden med
övrig naturvårdshänsyn, se karta i figur 10.
I sydvästra delen av projektområdet återfinns ett antal mindre sumpskogsområden intill
mindre vattendrag och tjärnar, se tabell 2 och figur 10.
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Tabell 2. Nyckelbiotoper, frivilliga avsättningar och sumpskogar inom vindpark Stömne, inom 100 m från
etableringsområde eller väg (föreslagen ny vägdragning och befintliga vägar som kan komma att användas).
Kart-ID hänvisar till karta i figur 10.
Kart-ID

Intresse

Objektnamn/nummer

Beskrivning

N1

Nyckelbiotop, Stora
Enso

65D9g2093

Barrskog. Västvänd, tämligen brant
sluttning med en mindre bäck och
källkärr i dalbotten. Inslag av självgallrad
död ved med bl.a. lågor i fuktigt läge.

N2

Nyckelbiotop, Stora
Enso

65D9h2604

Barrskogar. Området utgörs av tre olika
biotoper. Västra delen är en bäckdal i
granskog med stort inslag av lågor i olika
nedbrytningsstadier. Fuktigt läge.

N3

Nyckelbiotop, Stora
Enso

65D9h1806

Barrskog, hällskog. Gammal flerskiktad
tallskog delvis på hällmark. Lite död ved.
Fynd av marksvampar i svackor som
tyder på kalkförekomst.

N4

Nyckelbiotop, Stora
Enso

65D9h1510

Barrskog. Grov gammal skog i
nordsluttning med små lodhällar.
Fläckvis rötgran och rötlågor.
Blåsippemark. Södra delen en helt oskött
rasbrant.

N5

Nyckelbiotop, Stora
Enso

65D9h1503

Barrskog.

N6

Sumpskog,
Skogsstyrelsen

Flåtjärn-Kasstjärn

Kärrskog, blandskog av löv och barr.

N7

Sumpskog,
Skogsstyrelsen

Åstjärn

Strandskog vid sjö, blandskog av löv och
barr.
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Figur 10: Nyckelbiotoper, frivilliga avsättningar och sumpskogar inom vindpark Stömne, inom 100 m från
etableringsområde eller väg (föreslagen ny vägdragning och befintliga vägar som kan komma att användas).
Kart-ID hänvisar till beteckningar i tabell 2.

5.2.5.2

Resultat från genomförd naturvärdesinventering

Inventering i fält av naturmiljön inom och utanför projektområdet har utförts av
Naturcentrum AB åren 2017-2018. Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS
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19 90 00 (SIS 2014). Vid dessa inventeringar har naturvärdesobjekt och skyddsvärda
arter observerats och registrerats. Detaljerad rapport från inventeringen finns i bilaga 8.
Inventeringsområdet omfattade omkring 3 000 ha skogsmark, främst barrskog. Ålder och
karaktär skiftar starkt inom inventeringsområdet. Hyggen, ungskogar, mogna bestånd och
impediment förekommer alla rikligt.
Naturvärdesobjekt
Vid naturmiljöinventeringen identifierades 129 naturvärdesobjekt, varav ett antal finns
inom aktuellt projektområde, se karta bilaga 5 och 6 och inventeringsrapport i bilaga 8.
Flertalet av dessa bedöms ha påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och ett fåtal
bedöms ha högt naturvärde (naturvärdesklass 2).
Naturvärdesobjekten utgörs främst av skogsbestånd eller andra trädmiljöer. Ett flertal
objekt utgörs av myrmiljöer, främst små, öppna mossar omgivna av skogsmiljöer. Andra
objekt utgörs av vägrenar längs skogsbilvägar med en rik förekomst av blommande och i
flera fall fridlysta växter.
Skyddsvärda arter
Inför inventering gjordes ett utdrag av observationer av skyddade arter från
ArtDatabanken, som registrerats i och kring projektområdet från 1980 till 2018. Av dessa
observationer var de flesta gjorda inom nyckelbiotoper och utgörs främst av mossor, lavar
och svampar knutna till boreal skog. En stor mängd observationer av marksvampar,
främst taggsvampar har också registrerats inom området, vilka är antingen rödlistade
eller signalarter och i många fall bådadera.
Vid inventeringen påträffades 45 naturvårdsarter (rödlistade och fridlysta arter samt
signalarter), se tabell 3 och karta i bilaga 4 och 5 (benämnda skyddad art). En stor del av
dessa är också boreala skogsarter, vilka är mer eller mindre knutna till Natura 2000habitatet västlig taiga. Exempelvis de rödlistade signalarterna garnlav, tallticka och
raggbock och den fridlysta signalarten plattlummer.
Bland de fridlysta arterna är fläcknycklar, mattlummer, revlummer och lopplummer
återkommande över hela inventeringsområdet, både i miljöer vilka i övrigt är triviala och
inom utpekade naturvärdesobjekt. Även andra fridlysta arter förekommer inom området
om än mer sparsamt, exempel på det är den sällsynta orkidén myggblomster, vilken
påträffades med en förekomst i myrmiljö.
Tabell 3: Naturvårdsarter identifierade vid fältinventering. För varje förekomst anges vilken naturvårdskategori
arterna tillhör (rödlistade anges med respektive hotkategori, signalarter anges med ”S” och fridlysta arter anges
med ”§”. Övriga arter som betraktas som naturvårdarter noteras med (n).
Art

Kategori

Art

Kategori

Apsgelélav

NT

Lopplummer

§

Ask

EN

Lunglav

Blodnäva

(n)

Mattlummer

§

Blåsippa

S/§

Missne

S

S/NT
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Blåsuga

Myggblomster

§

Bronshjon

S

Nattviol

§

Brudborste

(n)

Ormbär

S

Brunpudrad
nållav
Bårdlav

S/NT

Dofttaggsvamp

S/NT

Dvärgtufs
Fläcknycklar
Garnlav
Gelélav,
obestämd
Glansfläck

5.2.5.3

(n)

S

Plattlummer
Raggbock

S/§
S/NT

Revlummer

§

S

Skinnlav

S

S/§

Skogslind

S

S/NT

Stor blåklocka

(n)

S/?

Svart trolldruva

S

S

Tallticka

Gytterlav

S

Tibast

S/NT
S/§

Höskallra

(n)

Vanlig padda

§

Jungfrulin

(n)

Vedticka

S

Kambräken

S

Vitmosslav

S

Kattfot

(n)

S

Kattfotslav

S

Klippfrullania

S

Vågbandad
barkbock
Vågig
sidenmossa
Ängsvädd

Kopparödla

§

S
(n)

Resultat från genomförd fågelinventering

Fågelinventering har genomförts av Naturcentrum AB inom projektområdet och dess
närområde (ca 1-3 km utanför projektområdet) under februari-augusti 2017 och 2018
samt med uppföljning år 2019. Detaljerad rapport från inventeringen finns i bilaga 9.
Rapporten föreslås beläggas med sekretess då den innehåller uppgifter om häckning mm
av skyddsklassade arter. Några detaljerade beskrivningar av dessa arter ges därför inte i
texten nedan.
Inventerings-/utredningsområdet är ca 30 km2 och sträcker sig utanför
projektområdesgränsen för vindpark Stömne. Studierna har framförallt inriktats på
häckande smålom, storlom, dagrovfåglar (särskilt örn och fiskgjuse), skogshöns och
nattskärra.
Enligt uttag från Artportalen/ArtDatabanken finns det registrerat 30 naturvårdsintressanta
fågelarter med anknytning till de skogsmiljöer inom eller i anslutning till projektområdet.
Vid fältinventeringarna noterades 27 fågelarter under häckningstid som antingen är
rödlistade eller utpekade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Av dessa har 13 klassats som
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känsliga för vindkraft: sångsvan, orre, tjäder, smålom (NT), storlom, bivråk (NT), havsörn
(NT), duvhök (NT), kungsörn (NT), fiskgjuse, trana, nattskärra och tornseglare (VU).
I inventeringsområdet häckar sju fågelarter som skulle kunna medföra att delar av
inventeringsområdet kan anses ha förhöjd känslighet för vindkraft. Dessa arter är orre,
tjäder, storlom, smålom, duvhök, fiskgjuse och nattskärra. För smålom, storlom och
fiskgjuse föreligger rekommendationer om skyddszoner i den senaste syntesrapporten
från Vindval (Rydell m fl 2017). Skyddszonerna kring boplatserna finns markerade i bilaga
9. Layouten för vindparken har utformats utifrån dessa skyddszoner, vilket framgår av
kartan i bilaga 6.
Vid de fågelinventeringar som utförts har havsörnar och enstaka kungsörnar setts röra sig
över projektområdet. Det finns dock inget som tyder på någon häckning i eller inom 3 km
från den planerade vindparken.
Omfattningen av fågelsträck som berör projektområdet bedöms i rapporten inte vara
högre än genomsnittet för andra skogsområden i regionen.
Enligt åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett 2017–2021 ingår Natura 2000
området/naturreservatet Stömne, se figur 9, i en av fem svenska fokustrakter för arten. I
dessa fokustrakter ska skydd och skötsel av habitat med mål att skapa optimala
häckningsmiljöer, tillsammans med utsättningar av ungar uppfödda i fångenskap, göra att
häckande bestånd etablerar sig. Mellan projektområdet för vindpark Stömne och Natura
2000-område/naturreservat Stömne har naturvårdsavtal ingåtts för lövskogsmiljöer som
kan vara lämpliga för vitryggig hackspett, se karta figur 10. I ArtDatabankens databas
finns inga uppgifter om vitryggig hackspett i Stömnetrakten sedan år 2004. Mellan 2001
och 2004 noterades häckning eller möjlig häckning på tre lokaler på drygt 5 km avstånd
från projektområdet. De höglänta delarna av projektområdet domineras av
barrskogsmiljöer som är mindre lämpliga för vitryggig hackspett. Inga observationer av
arten gjordes under fågelinventeringarna.

5.2.5.4

Resultat från genomförd fladdermusinventering

Inventering av fladdermöss har genomförts av Naturcentrum AB enligt Naturvårdsverkets
artkarteringsmetod, se rapport bilaga 10. Metoden innebär lyssning med handhållen
detektor samt med autoboxar utlagda på strategiska platser lämpliga ur födosöks- och
kolonisynpunkt. Fladdermössen inventerades vid samtliga inventeringstillfällen även
genom linjetaxering från bil (20 km/h) mellan de olika lokalerna och längs körbara
småvägar i utredningsområdet. Inventeringen utfördes under juli-september 2017 både
inom och i närheten av projektområdet.
Vid fladdermusinventeringen noterades nio fladdermusarter: nordfladdermus,
sydfladdermus, dvärgpipstrell, större brunfladdermus, vattenfladdermus, mustasch/tajgafladdermus, fransfladdermus, brunlångöra och gråskimlig fladdermus. Av dessa är
två rödlistade: sydfladdermus (EN) och fransfladdermus (VU). Sydfladdermus noterades
utanför projektområdet och fransfladdermus noterades i området kring Stömne.
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Fransfladdermus anses vara bland de minst sårbara fladdermusarterna när det gäller
vindkraft, då den främst rör sig i skogsmiljöer och sällan påträffas i fri luftmassa.
Större delen av projektområdet utgörs av barrskog, som enligt inventeringsrapporten
bedöms vara av liten betydelse för fladdermusfaunan, däremot kan de skogsomgivna
sjöarna utgöra födosöksmiljöer för de påträffade arterna. Inga tecken på kolonier
observerades.
Störst fladdermusaktivitet och artantal noterades i området från Stömne via Stömnesjöns
utlopp och till Stömnesjön, se karta bilaga 5 och 6. Detta område bedöms enligt
inventeringen som särskilt värdefullt. Övriga områden med högre aktivitet ligger utanför
projektområdet, nordost om detta.
5.2.6 Kulturmiljö
För att kartlägga kulturmiljön i och kring projektområdet har en kulturmiljöutredning
genomförts. Utredningen gjordes våren 2019 av Arkeologicentrum i Skandinavien AB. Se
rapport i bilaga 11. Utredningen omfattade projektområdet för vindparken plus 5 km radie
utanför denna. Arkeologiska utredningar gjordes inom 150 m radie från i samrådet
föreslagna vindkraftverksplaceringar samt i 50 m breda vägkorridorer kring då föreslagna
nya vägdragningar och befintliga vägar där arbeten kan behövas.
Inventeringen har genomförts i form av systematisk terrängrekognoscering av hela
utredningsområdet. Täckningsgraden (fältinventerad area per dagsverke, d.v.s. 8 timmar)
var 30 hektar. Okulär besiktning har kompletterats med provgropsgrävning med spade
och provstick med jordsond. Fältarbetet föregicks av byråinventering av arkivmaterial och
historiska kartor.
Genom utredningen identifierades 36 tidigare okända kulturhistoriska lämningar inom
projektområdet, varav 1 fornlämning och 35 övriga kulturhistoriska lämningar. Mer än
hälften av lämningarna utgörs av spår efter kolning (64%). Övriga lämningstyper i
utredningsområdet är övergivna gränsmärken, torplämningar med omgivande f.d. åkermark samt en lämning vardera av dammvall, gruvområde, husgrund, historisk tid och
hägnad. Den enda fornlämningen är ett gruvområde belagt år 1804.
Av de i inventeringen identifierade kulturhistoriska lämningarna är det 11 övriga
kulturhistoriska lämningar som finns inom 100 m från etableringsområde eller väg enligt
layouten för vindpark Stömne, se tabell 4 samt karta i figur 11 nedan.
Tabell 4. Kulturhistoriska lämningar inom vindpark Stömne, inom 100 m från etableringsområde eller väg
(föreslagen ny vägdragning och befintliga vägar som kan komma att användas). Kart-ID hänvisar till karta i
figur 11.
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Kart-ID

Lämningsnummer
(RAÄ)

Antikvarisk bedömning

Lämningstyp

K1

L2019:1832

Övrig kulturhistorisk lämning

Gränsmärke

K2

L2019:1831

Övrig kulturhistorisk lämning

Kolningsanläggning

K3

L2019:1830

Övrig kulturhistorisk lämning

Kolningsanläggning

K4

L2019:1858

Övrig kulturhistorisk lämning

Område med
skogsbrukslämningar

K5

L2019:1849

Övrig kulturhistorisk lämning

Kolningsanläggning

K6

L2019:1827

Övrig kulturhistorisk lämning

Område med
skogsbrukslämningar

K7

L2019:1850

Övrig kulturhistorisk lämning

Område med
skogsbrukslämningar

K8

L2019:1825

Övrig kulturhistorisk lämning

Område med
skogsbrukslämningar

K9

L2019:1847

Övrig kulturhistorisk lämning

Kolningsanläggning

K10

L2019:1824

Övrig kulturhistorisk lämning

Område med fossil åkermark

K11

L2019:1823

Övrig kulturhistorisk lämning

Lägenhetsbebyggelse

repo001.docx 2015-10-05

31(80)

Figur 11: Kulturhistoriska lämningar inom vindpark Stömne, inom 100 m från etableringsområde eller väg
(föreslagen ny vägdragning och befintliga vägar som kan komma att användas). Kart-ID i karta hänvisar till
beteckningar i tabell 4.

Av rapporten från Arkeologicentrum AB framgår att det i projektområdet för vindparken
finns sparsamt med byggnader, men inga av dessa är utpekade som av särskilt
antikvariskt intresse.
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På längre avstånd från projektområdet konstaterades i utredningen att det finns några
höga kulturmiljövärden: riksintresset för kulturmiljövård Västra Rud-Rävön-Sölje med
byggnadsminnet Sölje Herrgård, Stavnäs kyrkomiljö, fyra länsintresseområden varav
Stömne ligger närmast samt fornborgen Stavnäs 25:1 på Hammarklätten.
Inga områden med områdesskydd enligt MB 7 kap. 9 § berörs av vindpark Stömne. Inte
heller finns något av Unescos världsarv inom vindparkens influensområde (Unesco 201905-05).
5.2.7 Övrig markanvändning och intressen
Markanvändningen i det aktuella området utgörs huvudsakligen av skogsbruk. I västöstlig riktning går en större enskild grusväg och inom området finns flertalet mindre
skogsbilvägar.
I södra delen av projektområdet, vid Rammtjärnsåsen, finns en bergtäkt. I övrigt återfinns
ingen omfattande infrastruktur eller större etableringar inom området.
Inom projektområdet förekommer friluftsaktiviteter i form av fiske, jakt, bär- och
svampplockning, kanotpaddling, vandring m m. Genom projektområdets norra del
passerar två vandringsleder, se figur 12, dels Stömneleden, som går från Stömne och
vidare in i Glaskogens naturreservat, och dels Pilgrimsleden som passerar ett kort avsnitt
i projektområdets nordöstra del.
Glaskogen, riksintresseområde för friluftsliv samt naturreservat, som ligger ca 3 km väster
om projektområdet, se figur 12, är ett populärt och välbesökt frilufts- och
rekreationsområde där ett flertal aktiviteter erbjuds såsom vandring, kanotpaddling och
sportfiske. Läs mer om Glaskogens värden för friluftsliv och rekreation under kap 5.2.2.
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Figur 12: Karta som visar de två vandringsleder som passerar genom projektområdet.

5.2.8 Strandskydd och vattenverksamhet
Ett stort antal sjöar och tjärnar finns i aktuellt område med Stömnesjön i den norra delen
av projektområdet, som den största sjön.
Samtliga vattendrag och sjöar inom området omfattas av generellt strandskydd. Arvika
kommun har inom vissa delar av kommunen valt att utöka strandskyddet, inga sådana
vattendrag berörs i det aktuella projektområdet.
I tabell 5 och på karta i bilaga 7A redovisas de områden där etableringområden för
vindkraftverk liksom nya och befintliga vägar, som planeras att nyttjas inom och in till
projektområdet, ligger inom strandskyddsområde. Stena Renewable ansöker om dispens
från strandskyddet för dessa områden inom ramen för tillståndsprövningen av
vindparken.
Tabell 5. Berörda strandskyddsområden inom projektområdet för vindpark Stömne. Kart-ID
hänvisar till karta i bilaga 7.
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Typ av etablering

Kart-ID

Vattenförekomst för vilken strandskyddsområde berörs

Etableringsyta
vindkraftverk

SE1
SE2

Tillflöde till Stömnesjön
Tillflöde till Delamyrarna och sedan till Söljeflagan

SE3
SE4

Stömnesjön samt tillflöde till Stömnesjön
Tillflöde till Djuptjärnen

SE5

Tillflöde till Flåtjärnen

SE6
SE7

Svarttjärnen
Tillflöde till Övre Långhalen

Ny vägdragning

SN1
SN2
SN3
SN4
SN5
SN6
SN7
SN8
SN9
SN10
SN11

Tillflöde till Holmtjärnen
Tillflöde till Stömnesjön
Tillflöde till Stömnesjön
Tillflöde till Flåtjärnen
Kasstjärnen
Tillflöde till Övre Långhalen
Tillflöde till Övre Långhalen
Argustjärnen och tillflöde Argustjärnen
Tillflöde till Stömneflagan
Tillflöde till Stömneflagan
Styggbäcken

Arbeten på befintlig
väg

SB1
SB2

Flåtjärnen, tillflöde till Flåtjärnen, Kasstjärnen
Västra Rammtjärnen, Östra Rammtjärnen, tillflöde till Västra
Rammtjärnen och tillflöde till Bjurtjärnen
Ängmosstjärnen och tillflöde till Övre Långhalen
Ormtjärnen
Åstjärnen, Kvarntjärnen samt tillflöden till Stömneflagan
Tillflöde till Stömneflagan
Tillflöde till Stömneflagan
Tillflöde till Stömneflagan
Tillflöde till Styggbäcken
Tillflöde till Stömneflagan
Tillflöde till Stömneflagan
Styggbäcken
Tillflöde till Stömneflagan
Argustjärnen och tillflöde till Argustjärnen
Abborrtjärnen och tillflöde till Liljeholmsmyren
Tångtjärnsälven
Hällsjöälven och tillflöde till Hällsjöälven
Hällsjöälven
Hällsjöälven, Frosstjärnen och tillflöde till Frosstjänen
Stora Lesjön och tillflöde till Stora Lesjön
Stora Lesjön och tillflöde till Stora Lesjön
Tillflöde till Söljeflagan

SB3
SB4
SB5
SB6
SB7
SB8
SB9
SB10
SB11
SB12
SB13
SB14
SB15
SB16
SB17
SB18
SB19
SB20
SB21
SB22

Korsning av vattendrag med ny vägdragning eller arbeten på befintlig väg som behöver
breddas/förstärkas innebär vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. Föreslagna nya
vägdragningar och befintliga vägar som eventuellt behöver åtgärdas korsar några
vattendrag. Dessa korsningar redovisas i Tabell 6 och på karta i bilaga 7B. Stena
Renewable kommer göra anmälan om vattenverksamhet för dessa i samband med
framtagandet av den slutliga layouten efter att tillstånd för vindparken erhållits.
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Tabell 6. Vattenförekomster inom projektområdet för vindpark Stömne där vattenverksamhet kan bli
aktuellt till följd av anläggning av ny väg eller breddning/förstärkning av befintlig väg. Kart-ID
hänvisar till karta i bilaga 7.
Typ av etablering
Ny vägdragning

Arbeten på befintlig väg

5.3

KartID
N1
N2
N3
N4
N5

Vattenförekomst där vattenverksamhet kan bli aktuellt

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

Tillflöde till Flåtjärnen
Tillflöde till Västra Rammtjärnen
Tillflöde till Västra Rammtjärnen
Tillflöde till Styggbäcken
Tillflöde till Styggbäcken
Tillflöde till Stömneflagan
Tillflöde till Stömneflagan
Tillflöde till Argustjärnen
Tillflöde till Liljeholmsmyren
Tillflöde till Liljeholmsmyren
Tångtjärnsälven
Hällsjöälven
Tillflöde till Hällsjöälven
Tillflöde till Frosstjärnen
Tillflöde till Stora Lesjön
Tillflöde till Stora Lesjön

Tillflöde till Stömnesjön
Tillflöde till Stömnesjön
Tillflöde till Holmtjärnen
Tillflöde till Argustjärnen
Styggbäcken, mynnar ut i Stömneflagan

Teknisk beskrivning

5.3.1 Vindenergi
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Vindens
rörelseenergi är en funktion av vindhastigheten upphöjt till tre. Det innebär att redan en
liten ökning av vindhastigheten ger en stor ökning av rörelseenergin. En ökning av
vindhastigheten från 6,0 m/s till 7,5 m/s motsvarar ungefär en fördubbling av
rörelseenergin.
Vindens egenskaper i ett område påverkas, förutom av den förhärskande vindriktning, av
terräng och vegetation. Till exempel påverkas vindklimatet av kuperad terräng, skog och
andra hinder som skapar friktion mot marken. Markfriktionen är betydligt mindre över en
öppen slätt än över skog. Detta gör att vindhastighet vanligtvis är högre ju längre upp från
marken man kommer. Således kan mer vindenergi utvinnas om vindkraftverkets rotor
kommer högre upp. Eftersom vinden påverkas av markens utformning och höjd ökar och
minskar vindhastigheten mycket även inom ett begränsat område. Markens utformning
liksom skog gör även att vinden blir turbulent, särskilt vid kraftiga och tvära förändringar
som bergssluttningar och branter. Turbulensen sliter på vindkraftverken och påverkar

repo001.docx 2015-10-05

36(80)

deras prestanda och livslängd. Turbulensen minskar med ökad höjd vilket är ytterligare
ett skäl att utforma vindkraftverken med hög navhöjd.
Vindhastigheten varierar således avsevärt inte bara mellan olika områden utan i hög grad
också inom ett område. Det är därför viktigt att göra noggranna och detaljerade mätningar
av vinden och att ta hänsyn till den faktiska vindresursen vid placering av vindkraftverken.
Med bra vinddata kan vindkraftverkens placering och utformning optimeras. Ju fler
mätpunkter som finns i området desto bättre blir optimeringen.
Vindkraftverk börjar normalt producera el redan vid en vindhastighet av cirka 3-4 m/s i
navhöjd och vid vindhastigheter över cirka 12-14 m/s ger vindkraftverken maximal effekt.
Vid hastigheter högre än ca 25 m per sekund stängs vindkraftverken vanligtvis av för att
förhindra förslitningsskador.
Ett modernt vindkraftverk nyttjar idag ca 30–40 procent av vindens energiinnehåll och
producerar energi under ca 80–90 procent av årets timmar. Vindkraftverk i
standardutförande är oftast designade för att producera el även i mycket kalla
temperaturer och flera tillverkare har också system för att motverka isbildning på bladen.
Att det blåser bra är en av de viktigaste parametrarna vid lokalisering av vindkraftverk.
Utan bra vindförhållanden är en lokalisering inte ekonomiskt möjlig, oavsett alla andra
förhållanden. Vindkraft i goda vindlägen är ur ett livscykelperspektiv också miljövänligare
än vindkraft i sämre vindlägen.
5.3.2 Vindkraftverk
Med vindkraftverk avses fundament, torn, maskinhus, hinderljus, rotorblad,
kopplingskiosk, transformator och eventuella tornstag med förankringsfundament.
Transformatorn kan antingen placeras inuti vindkraftverket eller utgöras av en mindre
byggnad som uppförs på montageytan intill tornet.
Ett vindkraftverks totalhöjd definieras av navhöjden plus längden på rotorbladet, d v s från
marknivå och upp till spetsen på rotorbladet då denna står lodrät, se Figur 13. För
vindpark Stömne ansöker Stena Renewable om en maximal totalhöjd på 240 m.
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Figur 13. Schematisk bild av vindkraftverk.

Att projektera och etablera en vindpark är en lång process och förutsättningarna kommer
hinna förändras innan byggstart kan bli aktuell. Den snabba tekniska utvecklingen de
senaste åren av vindkraftverk har resulterat i allt större, tystare och effektivare
vindkraftverk med lägre produktions- och driftkostnader, se Figur 14.
Vindhastigheten ökar med höjden från marken. Högre verk når högre höjder och
möjliggör även en större rotordiameter som ökar vindfångstområdet, vilket medför att en
större mängd av vindenergin kan omvandlas till el.
En högre navhöjd innebär att den största vindturbulensen, orsakad av markens terräng
och vegetation, kan undvikas och vindenergin kan därmed nyttjas mer effektivt, se Figur
15. Med andra ord innebär detta att ett lämpligt område för vindkraft kan nyttjas betydligt
bättre och få ut större effekt per producerad enhet utan att markanspråket blir särskilt
mycket större.
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Figur 14: Teknikutvecklingen för vindkraftverk (Illustration WSP).

Figur 15. På tillräckligt hög höjd över trädtopparna minskar vindens turbulens och vindflödet blir jämnare vilket
ger en högre produktion. För varje meter som navhöjden kan höjas ökar produktionen. (Illustration WSP)

Med hänsyn till teknikutvecklingen, som fortsatt sker, är det i nuläget inte möjligt att
fastslå exakt slutligt val av vindkraftsmodell. De vindkraftverk som kan komma att byggas
i Stömne finns sannolikt inte på marknaden i dag. Målsättningen är istället att hålla
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möjligheten öppen att välja bästa möjliga teknik vid tidpunkt för byggnation, för att
därigenom kunna nyttja området optimalt. I de beräkningar och analyser som gjorts i
ansökan/MKB har ett exempelverk använts med navhöjd 157,5 m och rotordiameter 185
m, men utvecklingen går fortsatt mot större rotorer och mer installerad effekt. Det innebär
således att nya vindkraftverk producerar mer förnybar el jämfört med tidigare modeller.
Vindkraftverk som byggs idag producerar nästan dubbelt så mycket el som de
vindkraftverk som byggdes för ca 8-10 år sedan. Teknikutvecklingen leder därför till att
allt större elproduktion kan uppnås med färre vindkraftverk, vilket är kostnadseffektivt och
medför mindre påverkan på omgivningen per producerad kilowattimme.
Modellen på vindkraftverk har betydelse för hur utformningen av parken kan ske. Hur tätt
vindkraftverken i en park kan stå är beroende av vingarnas storlek och det vindklimat som
råder inom området. Om vindkraftverken står för tätt uppstår s k vakeffekter då
vindkraftverken ”stjäl” vindenergi från varandra, med konsekvensen att produktionen
sjunker. För att kunna nyttja vindenergin optimalt uppgår det ungefärliga avståndet
mellan vindkraftverken till 3-6 rotordiametrar.
Ett vindkraftverk styrs automatiskt genom ett avancerat system av givare som samlar in
data i form av vindhastighet, vindriktning, varvtal, effekt m.m. Här registreras också
eventuella felaktigheter som obalanser i rotorn, friktionskrafter och läckage. Data samlas
in i ett automatiskt övervakningssystem som varnar för eventuella driftosäkerheter.
5.3.3 Fundament
När tillstånd för vindparken erhållits kommer platsundersökningar av byggmässiga
förutsättningar göras för varje verksposition. Geotekniska undersökningar genomförs
under detaljprojekteringen, vilket vanligtvis innefattar provtagning genom att en sond
borras ner i marken eller att provgropar grävs. Utifrån dessa undersökningar tas beslut
om vilken typ av fundament som kommer uppföras.
Typ av fundament för respektive vindkraftverk kommer att bestämmas i
detaljprojekteringen när vindparken ska uppföras och geotekniska undersökningar
genomförts. Vilken typ av fundament som väljs beror således på typ av vindkraftverk som
slutligen väljs, navhöjd och de geotekniska förutsättningarna.
De två vanligaste typerna av fundament för vindkraftverk är bergförankrat fundament
respektive gravitationsfundament, se Figur 16a. Gravitationsfundament gjuts under mark
med en yta om ca 400-700 m2, medan bergfundament gjuts och förankras med bultar i
det underliggande berget. Fundamentet kommer ligga i nivå med inmätt Z-höjd, se figur
16b.
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Figur 16a. Gravitationsfundament (bild till vänster), bergförankrat fundament (Foton tagna i Stena Renewables
vindparker).

Figur 16b: Principskiss på hur fundamentet kommer ligga i nivå med inmätt Z-höjd. (Illustration: WSP)

5.3.4 Kran- och montageytor, logistikyta, servicebyggnader
Vid varje vindkraftverk kommer en permanent kran- och montageyta att anläggas, se figur
17 nedan. Dessa ytor skall vara utformade så att alla höga och tunga lyft med kran kan
ske på ett säkert sätt. Kran- och montageytorna kommer att vara hårdgjorda och omfatta
en yta av vardera ca 5 000 m² inklusive yta för fundament och hjälpkranplatser. Den
totala ytan som kommer tas i anspråk vid uppförande av 15 vindkraftverk är totalt ca
75 000 m2.
Hjälpkranplatser behövs för att förbereda montering av rotor och kran på marken samt
upplag för torndelar och vingar. Därtill kommer ett arbetsområde runt varje kran- och
montageplats att behöva avverkas.
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Figur 17. Principskiss kran- och montageplats (Illustration WSP).

För att kunna montera huvudkranen projekteras vanligtvis vägen rak de sista 150–200
metrarna fram till montageplatsen, för att undvika att ytterligare skog eller mark måste tas
i anspråk för kranmontaget. Bottendelen av tornet monteras till fundamentet vartefter
resterande tornsektioner och nacellen lyfts på plats. Beroende på verksmodell monteras
rotorbladen antingen på marken eller också var för sig direkt uppe vid navet. Resningen
av vindkraftverket brukar kunna genomföras på ett par dagar, under förutsättning att
vindförhållandena är gynnsamma. Slutligen tar det någon vecka för driftsättning innan
elproduktionen kan påbörjas.
Inom projektområdet kommer även anläggas två logistikytor på vardera ca 5 000 m2 för
att kunna lagra diverse material under byggnationen av vindparken, se karta i bilaga 4.
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Placeringarna av logistikytorna är preliminära. Vid justeringar av logistikytorna ska dessa
godkännas av tillsynsmyndigheten i enlighet med föreslagna villkor i ansökan.
En eller flera servicebyggnader kommer behöva uppföras inom projektområdet. De
kommer att användas till service och underhåll, kopplingsstation för nätanslutningen,
personalbyggnad och liknande. Inom vindparken kommer vissa ytor behöva avverkas
permanent för ovanstående kringanläggningar.
5.3.5 Transporter, vägar
Tiden då anläggande av vägar och uppförande av vindkraftverken pågår kommer vara
den mest trafikerade perioden. Faktorer som påverkar antalet transporter är framförallt
behovet av nya vägar och vilken typ av fundament som väljs.
Transporter kommer även att äga rum under drifttiden i samband med service och
underhåll av vindkraftverken, men då bedöms transportbehovet bli litet. Service- och
personaltransporter under driftstiden kommer främst att ske med personbil, men i
samband med större service av vindkraftverken kan kranbilar och andra större fordon
behövas.
Vindkraftverken kommer att transporteras in till projektområdet via det allmänna vägnätet
och sedan via det interna vägnätet inom projektområdet. Detta kommer preliminärt ske
enligt vägdragning som framgår av karta i bilaga 4.
Vindkraftverken transporteras i ett antal sektioner, varefter de monteras på plats. Det
ställs stora krav på vägens bärighet och geometri för att klara de långa och tunga
transporterna. Inom projektområdet finns redan ett befintligt vägnät av skogsbilvägar av
god kvalitet. Dessa vägar kommer att nyttjas i möjligaste mån samt breddas och
förstärkas där det är nödvändigt. I projektområdet finns dock begränsat med vägar upp till
de höjdområden där vindkraftverken planeras, varför nya vägar kommer behöva anläggas
till dessa.
Preliminär väglayout har tagits fram och framgår av bilaga 4. Vid detaljprojektering av
vägsystemet, som påbörjas vid erhållande av tillstånd för parken, kommer geotekniska
fältundersökningar genomföras för att bestämma slutlig utformning av breddning etc av
befintliga vägar och anläggande av nya vägar. Vid den slutliga vägutformningen kommer
hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden enligt åtaganden i ansökan samt med
hänsyn till dimensionerna på den vindkraftsmodell som slutligen väljs. Förändringar av
vägar i förhållande till vad som framgår av bilaga A i ansökan (bilaga 4 i MKB) ska
godkännas av tillsynsmyndigheten.
Den totala längden befintlig väg som enligt den preliminära väglayouten kommer nyttjas
inom projektområdet är ca 5,3 km. Totala längden ny väg som behöver anläggas är ca
7,9 km. Vägbredden blir ca 6 m, något bredare vid kurvor, med ca 1-3 m slänt på vardera
sidan av vägen. Med anledning av de skrymmande transporterna och placering av
elkablar utmed vägarna krävs ett utrymme på ca 15 m där vegetation tas ned längsmed
vägen, något bredare vid kurvor, se principskiss i figur 18
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För nyetablering av väg används i så stor utsträckning som möjligt sprängmassor och
fyllnadsmaterial från projektområdet och i andra hand konventionellt krossmaterial, se
exempel på ny väg i figur 18.
Vid förstärkning av befintlig väg kommer vägkroppen att bibehållas och överdelen
förstärkas med nya bärlager.

Figur 18: Principskiss vägbyggnation (Illustration WSP) samt exempel på nyanlagd väg vid Stena vindpark
Lemnhult, Vetlanda kommun (Foto Stena Renewable).

5.3.6 Elnät, anslutning
Ett internt elnät kommer att förläggas inom vindparken. En transformator placeras i
maskinhuset, tornet eller i en kiosk bredvid respektive vindkraftverk.
Från vindkraftverken kommer kablar att dras till ett antal uppsamlingskiosker och därifrån
vidare till en mottagningsstation för vidare överföring till regionnätet. Det interna elnätet
kommer i möjligaste mån att förläggas i mark längs med tillfartsvägarna fram till
vindkraftverken, se figur 19. Sprängning kan komma att bli aktuellt för kabelförläggningen,
vilket kommer att undersökas vidare vid detaljprojektering. Kablarna förläggs i enlighet
med gällande föreskrifter om markförläggning av kabel, d.v.s. avseende djup och
isolering etc.
Elen som vindkraftverken producerar kommer att överföras till det regionala elnätet som i
det aktuella området ägs och drivs av Ellevio. Den elanslutning som troligen är aktuell för
parken är att Ellevio bygger en ny kabel mellan vindparken och den regionala ledningen
som ansluter i Borgvik.
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Figur 19: Kabelgrav med kabel och kommunikationsnät intill väg. Bild till vänster visar tre kabelradialer samt bild
till höger tre kabelradialer. Foto: Vattenfall

5.3.7 Detaljprojektering, byggnation
Som nämnts tidigare så sker en ständig teknikutveckling vad gäller vindkraftverk och det
är därför i nuläget inte möjligt att fastslå exakt slutligt val av vindkraftsmodell. Stena
Renewable ansöker om att maximalt få uppföra 15 verk med totalhöjden 240 m. Verken
kommer att placeras inom ett etableringsområde på upptill 100 m radie från angivna
verkskoordinater, men utanför de av bolaget angivna restriktionerna, såsom natur- och
kulturvärden etc.
När tillstånd har erhållits kommer detaljprojektering för slutliga verksplaceringar, vägar etc
att påbörjas.
5.3.8 Drift och underhåll
Vindkraftverken kommer, enligt den egenkontroll som kommer framtas för anläggningen,
att undersökas med regelbundna intervall och större underhåll kommer vanligtvis ske
någon/några gånger per år.
Vindkraftverk är utrustade med övervaknings- och styrsystem. Dels ett så kallat SCADAsystem som fjärrstyr verken och samlar data. Dels ett CMS-system med
vibrationsmätning på kritiska huvudkomponenter.
Övervakningen sköts av leverantören av vindkraftverken från övervakningscenter dit alla
signaler/data/larm går. Kan felet avhjälpas via fjärrstyrning görs detta och vid larm/fel som
inte går att sköta via fjärrstyrning sänds lokala tekniker ut till verket för att
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undersöka/avhjälpa felet. Övervakning sker dygnet runt, sju dagar i veckan. De lokala
teknikerna kan inställa sig relativt omgående för att på plats undersöka och åtgärda de
eventuella felen.
Leverantören av vindkraftverken sköter den planerade servicen och det löpande
underhållet i verken samtidigt som det även är de som agerar på arbetsordrar genererade
av leverantörens övervakningscenter, avseende felsökning och reparation. Leverantören
kommer även att utse en särskilt ansvarig för vindparken som sköter
kommunikation/rapportering till Stena Renewables driftingenjör som ansvarar för
driftsfrågor/uppföljning av kontrakt o s v hos Stena Renewable.
Det vägunderhåll som vanligtvis behövs under driftstiden är främst grusning, hyvling,
dikesröjning, dikesrensning samt vinterväghållning.
5.3.9 Avveckling
Beräknad livslängd på vindkraftverken är ca 30-35 år. Verksamhetsutövaren ansvarar för
demontering och avveckling. Resurser för återställande fonderas, vilket redovisas i
tillståndsansökan för vindpark Stömne. Vid en framtida avveckling av anläggningen
kommer allt material, inom ekonomiskt försvarbara gränser, att återvinnas.
Vid nedmontering och återställande av platsen kommer, liksom vid byggnation,
transporter och arbeten att ske. Vindkraftverken monteras ned och stål, järn och koppar i
vindkraftverken kan återvinnas. Kompositmaterial i rotorbladen kan i dagsläget inte
återvinnas, men försök på detta pågår. Fundamenten avlägsnas ned till några decimeter
under markytan eller fylls över, och därefter återställs ytan. Kablar kan tas upp eller
lämnas kvar, beroende på vad som bedöms vara miljömässigt mest fördelaktigt, och
marken återställs därefter. Transformator- och mätstationer tas bort och återvinns och på
uppställnings- och fundamentsytor återförs ett humustäcke. Vägar lämnas vanligtvis kvar.
Återställningsarbeten föreslås ske i samband med nedläggning utifrån den praxis som
gäller vid tidpunkten för arbetena. Anmälan till tillsynsmyndigheten ska ske i god tid innan
vindkraftverken permanent tas ur drift. Anmälan ska innehålla en åtgärds- och tidplan för
återställning av platserna.
5.3.10

Möjliga kringverksamheter

Berg och grus (till betong) och sand (till elkabelgravar) kommer tas från täkter i
närområdet. Om ytterligare behov av massor blir aktuellt kan möjligheterna för täkt av
berg och morän komma att undersökas inom och i anslutning till vindparken. Tillstånd
enligt MB för eventuella nya täkter söks separat.
Betong, som kommer behövas för byggnation av fundament till vindkraftverken, kommer
antingen att transporteras från befintliga betongstationer i regionen eller tillverkas på plats
med mobila betongstationer. För sådan verksamhet kommer separat anmälan enligt
miljöbalken att göras.
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Masshantering

5.3.11

Inom projektområdet kommer massbalans att eftersträvas genom att befintligt
schaktmaterial återanvänds i så stor utsträckning som möjligt. Avtäckningsmassor
återanvänds i slänter längs vägarnas sträckning och krossmaterial används till vägarnas
överbyggnad.
Avfall och kemikalier

5.3.12

Vindparken kommer att generera en viss mängd avfall, framförallt under byggtiden. Om
behov finns kommer tillfälliga avfallscentraler/miljöstationer att uppföras inom parken
under byggtiden. Under driftstiden bedöms avfallet kunna hanteras i anslutning till
servicebyggnaderna.
De kemikalier som kommer att nyttjas under anläggning och drift är främst drivmedel för
fordon (främst under anläggningstiden), hydrauloljor, växellådsoljor, lagerfett och
eventuellt glykol för kylning (vanligast är dock att vindkraftverken är luft- och/eller
vattenkylda) samt avfettningsmedel, målarfärg, lim och liknande för det löpande
underhållet.
Allt avfall och kemikalier kommer att lagras enligt gällande lagstiftning för att undvika
läckage till omgivande mark och vatten.

5.4

Omfattning och utformning

5.4.1 Generella förutsättningar vid framtagande av layout
Vid framtagandet av föreslagna verksplaceringar har bolaget beaktat några generella
förutsättningar enligt följande:
•

Verksplaceringar med goda vindlägen prioriteras.

•

Verken etableras med ett tillräckligt stort avstånd från varandra (ca 3-6
rotordiametrar) så att vinden återfår den energi som förloras efter att den
passerat genom vindkraftverkets rotor. Ett visst avstånd mellan vindkraftverken
behövs även för att motverka turbulens.

•

Verken placeras så att ljudnivån invid befintligt bostads- eller fritidshus innehåller
gällande värdet 40 dB(A).

•

Projektområdesgränsen har utformats så att närmsta bostadshus ligger på minst
1000 m avstånd.

5.4.2 Placeringsprinciper
Bolaget ansöker om tillstånd för att få uppföra 15 vindkraftverk med en maximal höjd på
240 m. Vindkraftverken kommer att placeras enligt de koordinater som framgår av bilaga
A i ansökan med en flyttmån på upp till 100 m (etableringsområde). Detta för att vid
detaljprojekteringen ha möjlighet att justera verksplaceringen inom denna yta.
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Etableringsområdet, inom vilket respektive verk får placeras, har begränsats med hänsyn
till de restriktionsområden, i form av natur- och kulturvärden, vilka framgår av karta i
bilaga 5 och 6.
I de fall där verket ligger i anslutning till restriktionsyta eller projektområdesgränsen är
etableringsområdet begränsat. Etableringsområdena är de ytor som bedömts som
lämpliga för placering av vindkraftverk. Den totala ytan som utgörs av
etableringsområden är ca 0,33 km2, d v s ca 1,5 % av projektområdets totala yta.
Vid framtagande av ansökt layout har nedanstående placeringsprinciper tillämpats.
Bolaget ska redovisa slutlig placering av vindkraftverk och tillhörande infrastruktur till
tillsynsmyndigheten innan fundament börjar gjutas. Förändringar av kran- och
montageytor, logistikytor och vägar i förhållande till vad som framgår av bilaga A i
ansökan ska godkännas av tillsynsmyndigheten.
Verksplacering (etableringsområden) undviks inom:
•

naturvärden som framgår av karta bilaga 5 och 6

•

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som framgår av bilaga 5 och
6

Övriga hårdgjorda ytor (fundament, kran- och montageyta, logistikytor mm)
undviks inom:
•

naturvärden som framgår av karta bilaga 5 och 6

•

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som framgår av bilaga 5 och
6

Väg- och kabelsträckning (inkl. förstärkning, breddning, rätning osv. av befintliga
vägar) undviks inom
•

naturvärden som framgår av karta bilaga 5 och 6 i möjligaste mån

•

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som framgår av bilaga 5 och
6 i möjligaste mån

Utöver restriktioner vad gäller natur- och kulturvärden har även restriktioner avseende
planförhållanden, närboende och infrastruktur tagits i framtagandet av layouten:
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•

Verken placeras med ett hänsynsavstånd om minst 250 meter till närmsta
fastighetsgräns, såvida ingen annan överenskommelse finns med
fastighetsägaren.

•

Verken placeras med hänsynsavstånd om minst 1 000 meter till närmaste
bostads- eller fritidshus.

•

Verken placeras med ett hänsynsavstånd om minst verkets totalhöjd till allmänna
vägar.

Den layout som beskrivs i ansökan och denna MKB är det maximala fallet, d v s flest
antal verk och maximal höjd. Verksplaceringen i layouten och antalet verk som Stena
Renewable ansöker om tillstånd för, kan dock komma att justeras något när
detaljprojektering görs. Bolaget har som ambition att vid byggnation använda den vid
tidpunkten bästa möjliga tekniken på marknaden som på bästa sätt nyttjar områdets
vindresurser optimalt i enlighet med miljöbalkens hushållningsprinciper. Detta i sin tur kan
innebära att det kan bli aktuellt med ett lägre antal verk inom området vid
detaljprojekteringen. Verken kommer dock inte bli högre än maximalt 240 meter och
kommer även, vid ett mindre antal verk, att placeras inom föreslagna
etableringsområden.
I den slutliga placeringen av verk etc kommer, förutom ovanstående placeringsprinciper,
givetvis även hänsyn tas så att villkor såsom ljud- och skuggor efterlevs.
Vid full utbyggnad av vindpark Stömne med 15 verk av totalhöjd 240 m beräknas den
årliga nettoproduktionen uppgå till ca 225 GWh per år. Detta motsvarar hushållsel för ca
40 900 villor (med en förbrukning om 5 500 kWh/år) eller eluppvärmning för ca 11 250
villor (med en förbrukning om 20 000 kWh/år. Den slutgiltiga energiproduktionen i den
realiserade parken kan avvika från det uppgivna, bl a beroende på vilken turbinleverantör
som slutligen väljs.

6

Miljökonsekvenser/effekter av planerad verksamhet
I detta avsnitt beskrivs den påverkan som den planerade vindparken bedöms kunna
medföra baserat på områdets förutsättningar etc, vilka beskrivs under avsnitt 5. Här
nedan redogörs även för de försiktighetsprinciper/skyddsåtgärder som bedöms vara
relevanta och som Bolaget åtar sig för att minska eventuell risk för negativ påverkan.
Försiktighetsåtgärderna baseras på de underlagsrapporter som ligger till grund för denna
MKB och andra överväganden som gjorts t ex från genomförda samråd samt erfarenheter
från andra vindkraftsprojekt.
Slutligen görs en sammanfattande bedömning av konsekvenserna efter vidtagna
försiktighetsåtgärder för respektive miljöaspekt. Bedömningen följer nedanstående
värdeskala.
I avsnitt 7 sammanfattas den planerade vindparkens bedömda omgivningspåverkan
utifrån bedömningsskalan ovan i tabell 7.
Tabell 7. Bedömningsskala.

Bedömning
Positiva
Obetydliga
Liten

Beskrivning
Med eller utan försiktighetsåtgärder sker en positiv påverkan
Med eller utan försiktighetsåtgärder sker ingen eller en ytterst begränsad påverkan
Med eller utan försiktighetsåtgärder kvarstår en liten påverkan

Måttliga
Stora

Med planerade försiktighetsåtgärder kvarstår måttlig påverkan
Med planerade försiktighetsåtgärder kvarstår en betydlig påverkan
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6.1

Hälsa och säkerhet

6.1.1 Ljud
Ljud är tryckförändringar i t.ex. luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,
uttrycks i flera olika fysikaliska storheter såsom ljudtryck och ljudintensitet. Ljudtrycket
mäts i ljudtrycksnivå (Lp) och ljudintensiteten mäts i ljudeffektnivå (Lw). Ljudnivå mäts
enligt en logaritmisk skala i enheten decibel (dB).
Det mänskliga örat kan uppfatta ljudnivåer mellan 0 och 130 dB. En ökning av ljudnivån
med mindre än 1 dB är generellt sett lägre än vad det mänskliga örat kan uppfatta. En
ökning av ljudnivån med ca 10 dB uppfattas av människan som en fördubbling av
ljudnivån. Av Figur 20 nedan framgår några exempel på vanliga ljudnivåer i samhället.

Figur 20: Exempel på vanliga ljudnivåer i samhället.

Det ljud som alstras från moderna vindkraftverk är i huvudsak ett aerodynamiskt ljud som
uppkommer av rotorbladens passage genom luften. Det aerodynamiska ljudet bestäms
av bladspetsens hastighet, bladformen och luftens turbulens. Dagens vindkraftverk avger
inget nämnvärt maskinbuller. Det aerodynamiska ljudet har blivit mycket lägre de senaste
åren, främst tack vare bättre design av turbinbladen.
Ju mer det blåser, desto kraftigare ljud uppstår från turbinbladens rörelser. När vinden
ökar orsakar det ett naturligt bakgrundsljud, vilket maskerar att vindkraftsljudet ökar. Men
om det råder vindstilla förhållanden nere vid marknivån minskar vegetationsljudet, som
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vinden framkallar från träd och buskar, och vindkraftljudet uppifrån turbinbladen, där
vinden blåser mer, kan därför upplevas mer besvärande vid sådana förhållanden.
Ljudspridningen beror på variationer i vindens styrka, de meteorologiska förhållandena i
övrigt och andra ljud i omgivningen som kan dölja eller minska hörbarheten av ljudet från
vindkraftverken. Ljudet har en svischande karaktär. Ljudnivån ökar och minskar i styrka i
takt med rotorbladens rörelse (amplitudmodulerat).
Upplevelsen av ljud från vindkraft skiljer sig från person till person. Generellt sett upplevs
ljudet från vindkraft mer störande än t.ex. ljudet från vägtrafik vid liknande ljudnivåer.
Orsakerna till detta kan vara flera, exempelvis att vindkraft ofta byggs i områden med
låga bakgrundsljud samt att det handlar om karaktären på ljudet snarare än ljudnivån.
Riktvärde för ljud från vindkraft är det, av Naturvårdsverkets rekommenderade, riktvärdet
för externt industribuller nattetid. Riktvärdet gäller utomhus nattetid vid bostäder och
uppgår till 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå.
Ljudkravet för vindkraft kan jämföras med exempelvis vägtrafiken där riktvärdet för
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder är 55 dB(A) respektive maximalt 70 dB(A) vid
uteplatser. Detta kan även jämföras med ljudnivån från andra källor i vår vardagliga
omgivning, se Figur 21. Av bilden framgår även några andra svenska riktlinjer och
rekommendationer för olika typer av verksamheter.
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Figur 21: Svenska riktlinjer och rekommendationer för olika typer av verksamheter.

Lågfrekvent ljud har en längre våglängd och är därför svårare att dämpa och kan också
breda ut sig över längre sträckor än annat ljud. Idag finns inga belägg för att lågfrekvent
ljud från vindkraftverk innebär någon risk för närboende. Naturvårdsverket anser att man
vid anläggande av större vindkraftverk bör beakta och följa upp lågfrekvent ljud.
En ljudberäkning har utförts av Akustikkonsulten i Sverige AB för den föreslagna layouten
för vindpark Stömne, se bilaga 12. Av ljudberäkningsrapporten framgår att beräkning av
A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus har utförts för 15 vindkraftverk av verkstyp Vestas
V162-5,6 MW med navhöjd 169 m och totalhöjd 250 m, med den av Naturvårdsverket
rekommenderade nordiska beräkningsmetoden Nord2000 i enlighet med praxis. Praxis
innebär att beräkningarna utförts för medvind 8 m/s på 10 m höjd. Beräkning har även
gjorts för lågfrekvent ljud.
Av rapporten framgår att begränsningsvärdet för A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus, 40
dBA, innehålls i samtliga 40 ljudkänsliga punkter. Beräkningarna har utförts för en
totalhöjd om 250 m, medan ansökan avser en totalhöjd om 240 m. Akustikkonsulten i
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Sverige AB gör bedömningen att denna skillnad på 10 m bara ger en marginell skillnad
på de beräknade ljudnivåerna vid bostadshus, exempelvis är ljudeffektnivån samma
oavsett totalhöjd för de aktuella verkstyperna. De utförda ljudberäkningarna för 250 m
totalhöjd kan därmed ligga till grund för bedömning om det finns faktiska och tekniska
möjligheter att innehålla riktvärdet 40 dBA även för 240 m totalhöjd. Oavsett hur
parklayouten slutligen utformas eller vilken typ av vindkraftverk som används kommer
riktvärdet 40 dB(A) efterföljas både dag- och nattetid vid närliggande bostäder i enlighet
med föreslagna villkor för vindpark Stömne.
Vad gäller lågfrekvent ljud visar genomförda beräkningar att riktvärdena inomhus i 1/3oktavband mellan 31,5-200 Hz, motsvarande Folkhälsomyndighetens riktvärden i
FoHMFS 2014:13, innehålls för alla frekvenser i samtliga 40 ljudkänsliga punkter.
Under byggnationstiden för vindparken kan det inte uteslutas att transporterna kan ge
visst störande ljud för boende längs transportvägarna. Dessa störningar är dock
begränsade i tid och omfattning då de företrädesvis kommer ske under dagtid och under
en begränsad tid.
Ljudpåverkan för omgivningen kommer även kunna uppstå vid anläggande av vägar och
hårdgjorda ytor. Sprängning kan bli aktuell i begränsad omfattning.
Uppförandet av själva vindkraftverken ger inte upphov till störande ljud i nämnvärd
omfattning. Bolaget avser att innehålla de riktvärden och arbetstider som anges i
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Vid framtagandet av den slutliga layouten kommer Bolaget tillse att den ekvivalenta
ljudnivån från vindkraftverken innehåller 40 dB(A) utomhus vid bostad i enlighet med
föreslagna villkor.
Under drift ansvarar Bolaget för att tillåten ljudnivå enligt tillståndet inte överskrids.
Kontrollmätning av ljud kommer att ingå i kontrollprogrammet för verksamheten. Om
kontrollen visar att begränsningsvärdet överskrids, finns det reglerinställningar på
vindkraftverken som möjliggör viss ljudreglering.
Kontrollmätning av ljud kommer att ingå i kontrollprogrammet för verksamheten. Det
Sammanvägd bedömning avseende påverkan av ljud
De beräkningar som genomförts visar att riktvärdet på 40 dB(A) inte kommer överskridas
vid något bostads- eller fritidshus. Oavsett slutlig utformning och val av verksmodell
kommer åtgärder vidtas så att kravet på 40 dB(A) innehålls.
Beräkningar på lågfrekvent ljud visar att Folkhälsomyndighetens riktvärden innehålls för
alla frekvenser i samtliga 40 ljudkänsliga punkter.
En viss temporär ljudpåverkan från transporter och anläggningsarbeten kommer uppstå
under byggnationen av vindparken.
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Sammantaget bedöms uppförandet av vindpark Stömne innebära en viss förändrad
ljudbild i projektområdet och dess direkta närhet. Med föreslagna försiktighetsåtgärder
bedöms dock påverkan bli liten.
6.1.2 Skuggor
Vid soligt och klart väder kan vindkraftverkens rotorblad orsaka svepande skuggor.
Skuggorna kan uppfattas på relativt stora avstånd (oftast under ett par minuter) vid
tidpunkter då solen står lågt. Skuggorna kan vara uppfattbara på upp till 1,5 kilometer,
men med avståndet tunnas skuggorna ut, skärpan försvinner och skuggorna uppfattas
endast som diffusa ljusförändringar. Uppkomsten av skuggeffekter vid intilliggande
störningskänslig bebyggelse begränsas även av terrängens utseende och vegetation.
Skuggorna följer solens rörelse över dagen och kan uppkomma väster om vindkraftverken tidigt på dagen, norr om vindkraftverken mitt på dagen samt öster om vindkraftverken på kvällen. De roterande skuggorna uppstår när vindkraftverkets rotor står
vinkelrät mot observeraren, vilket beror på vindens riktning. Vindkraftverket vrider sig
efter vindens riktning för att kunna fånga vinden, vilket innebär att de roterande
skuggorna inte alltid uppstår vid en viss punkt när solen står i ett givet läge.
För skuggor från vindkraftverk finns inga fastställda riktvärden, men Boverket
rekommenderar att den faktiska skuggeffekten inte bör överskrida 8 timmar per år eller 30
minuter om dagen vid störningskänslig bebyggelse.
Beräkning av skuggor har utförts enligt av Naturvårdsverket godkänd beräkningsmetod
(windPRO). Två beräkningar har gjorts, se bilaga 13, den ena med s k astronomiskt
maximal skuggeffekt och den andra med sannolik skuggeffekt. Beräkning för
astronomiskt maximal möjlig skuggeffekt utgår från ett ”värsta fall”-scenario med
förutsättningarna att solen skiner från morgon till kväll, rotorn ständigt står maximalt
exponerad vinkelrätt mot samtliga skuggmottagare och att vindkraftverken ständigt är i
drift. Beräkning av sannolik skugga tar hänsyn till vindkraftverkens driftstatistik samt
solstatistik för området.
De kritiska parametrarna för skuggspridning är verkets totalhöjd och rotordiameter
Beräkningarna har utgått från ett vindkraftverk med totalhöjden 250 m (rotordiameter 185
m, navhöjd 157,5 m). Av beräkningarna i det sannolika fallet framgår att det är några
beräkningspunkter där Boverkets rekommenderade värden överskrids.
Beräkningarna har gjorts på ett vindkraftverk med totalhöjden 250 m, men Bolaget
ansöker nu om 240 m totalhöjd. Skillnaden i skuggpåverkan mellan dessa två totalhöjder
är mycket liten/försumbar. Vid totalhöjd 240 m blir påverkan inte större, utan snarare
mindre, än vid 250 m.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Bolaget föreslår i ansökan att villkor för skuggpåverkan sätts till maximalt 8 timmar per år
vid störningskänslig plats vid bostäder. Teknisk utrustning, s k skuggautomatik, kommer
att installeras vid behov för att säkerställa att dessa värden efterlevs. Denna teknik
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innebär att vindkraftverket tillfälligt stängs ner vid kortare tider och förutsättningar som
riskerar att ge upphov till skuggbildning utöver villkoret.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan av skuggor
Av de beräkningar som gjorts framgår att det finns risk för överskridande på vissa platser
av Boverkets rekommenderade värde på maximalt 8 timmar per år vid störningskänslig
bebyggelse. Om skuggtiden överskrider Boverkets rekommenderade värde kommer detta
avhjälpas med skuggreglerande teknik, t.ex. genom skuggsensorer som monteras på
vindkraftverken och som stänger av vindkraftverket vid kritiska tidpunkter.
Med föreslagna försiktighetsåtgärder bedöms skuggor, till följd av uppförandet av
vindpark Stömne, medföra en liten påverkan.
6.1.3 Hinderbelysning
Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transportstyrelsens
föreskrifter. Vindkraftverk med en totalhöjd som överskrider 150 meter ska utrustas med
ett vitt, blinkande, högintensivt ljus. Under dagen ska det högintensiva ljuset ha en styrka
på 100 000 candela (cd), i skymning och gryning en styrka på 20 000 cd och i mörker en
styrka på 2 000 cd och avge 40-60 blinkningar per minut. Ljusintensiteten får regleras +/25 procent. Om samlad bebyggelse finns i närheten ska högintensivt ljus avskärmas så
att ljusstrålen inte träffar markytan närmare än fem kilometer från vindkraftverket.
I en vindpark krävs minst att de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns förses med
högintensivt vitt ljus, se Figur 22. Övriga vindkraftverk kan förses med lågintensivt ljus, ett
fast rött sken, så länge vindkraftverket inte har en höjd över mark- eller vattenytan som är
högre än de vindkraftverk som utgör den yttre gränsen. I sådana fall måste även de
förses med vitt, högintensivt, blinkande ljus.
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Figur 22. Hindermarkering av vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 meter. Utdrag från
Transportstyrelsens föreskrifter.

Ljuskällan i det höga vindkraftverket har en spridningsvinkel på ca fyra grader. Det
innebär att den är mycket smalstrålande och att ljuset som tränger ut är samlat och
intensivt och att själva ljusöppningen är liten.
Hur ljust blir det då av lampan på vindkraftverket? Dagtid, d.v.s. en intensitet på 100 000
cd i 4 graders spridningsvinkel ger en belysningsstyrka av 1 lux på 500 meters avstånd
eller 180 lux på 20 meters avstånd. Det ska jämföras med dagsljuset som i sämsta fall en
mulen dag är 2 500 lux.
Nattetid, d.v.s. en intensitet på 2000 cd i 4 graders spridningsvinkel ger en belysningsstyrka av 0,01 lux på 500 meters avstånd eller 4 lux på 20 meters avstånd. Stjärnljus är
också runt 0,01 lux starkt när det träffar jordens yta. Detta innebär att det ljus som färdas
ut från lampan på vindkraftverket inte är särskilt starkt och att det avtar snabbt med
avståndet. Ljuset orkar inte lysa upp något utom det i sin absoluta närhet, bara någon
meter bort.
Det högintensiva vita ljuset är som starkast när vi har dagsljus. Även en mulen dag är
bakgrunden så pass ljus att risken för bländning från själva lampan är minimal. På natten
lyser det högintensiva ljuset svagt och även om vi ser själva lampan tydligt mot natthimlen är den inte tillräckligt stark för att ge upphov till bländning. De nya ljuskällorna som
i princip inte lyser under horisontalplanet minskar risken för bländning ytterligare.
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Även om det högintensiva vita ljuset är starkare än det medelintensiva röda ljuset kan det
vara så att vi ser rött ljus tydligare då vi fysiskt är gjorda för att upptäcka röd färg först av
allt. Detta beror naturligtvis på placering av vindkraftverket samt rådande
väderförhållanden.
En hinderljusanalys utifrån Transportstyrelsens krav har gjorts för vindpark Stömne och
framgår av bilaga 14. Den slutliga utformningen av hinderljussättningen måste
godkännas av Transportstyrelsen innan uppförandet av vindparken.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Lagstiftningen ställer krav på att hinderbelysning måste finnas på vindkraftverk med
totalhöjd som överskrider 150 meter. För vindpark Stömne med vindkraftverk på 240 m
tillämpas således hinderbelysning.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan av hinderbelysning
Ljusbilden inom vindparken och i dess närhet kommer att förändras till följd av
hindermarkeringen. En vindpark innebär att det tillkommer punktvis blinkande belysning
men hur många av vindparkens ljus som är synliga beror på var i landskapet man
befinner sig.
Hinderbelysningen bedöms medföra en måttlig påverkan.
6.1.4 Radio- och telekommunikation
I de samråd med radio- och telekommunikationsföretag som skett under vintern 2019 har
inga invändningar mot uppförande av vindkraftverk enligt samrådsunderlaget inkommit.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Inga särskilda hänsynsåtgärder föreslås förutom de skyddsavstånd som används av
Bolaget vid framtagande av layouten.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan på radio- och telekommunikation
Påverkan på radio- och telekommunikation bedöms bli obetydliga.
6.1.5 Flygverksamhet
Under samråden med Luftfartsverket och Karlstads flygplats, som genomfördes under
vintern 2019, framkom att flygplatsen i dagsläget inte tillåter vindkraftverk med en höjd
om 250 meter eftersom de håller på att ändra sina procedurer till följd av nya krav.
Procedurerna ligger hos Transportstyrelsen för godkännande och kommer troligtvis träda
i kraft under första kvartalet 2020. Bolaget avser att fortsätta dialogen med flygplatsen
avseende den höjd som ansökan nu avser under år 2020.
Försvarsmakten hade inget att erinra om uppförandet av den layout som Bolaget
samrådde om vintern 2019.
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Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Kontakt kommer att tas med Karlstad flygplats i början av år 2020 för att diskutera höjning
av MSA-ytan. En komplettering med redogörelse för slutsatserna från dessa diskussioner
kommer inlämnas som en komplettering av ansökan till miljöprövningsdelegationen.
Samråd kommer även ske med LFV och Försvarsmakten när slutlig layout tagits fram.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan på flygverksamhet
Påverkan på flygverksamhet bedöms bli obetydliga efter att nödvändiga anpassningar av
MSA-yta skett.
6.1.6 Säkerhet och risker
Med säkerhet avses risk för olyckor och skador som påverkar människa och miljö.
Olyckor i samband med drift av vindkraftverk är mycket ovanliga. De olyckor som har
inträffat har till största del varit i samband med byggnations-, reparations- och
servicearbeten, där olyckorna då varit arbetsmiljörelaterade.
De risker som kan förekomma i samband med drift och byggnation av vindkraftverk är
främst följande:
•

Isbildning

•

Brand

•

Risk för att delar av vindkraftverk lossnar

•

Läckage av oljor eller andra kemikalier

•

Arbetsplatsolyckor

•

Byggplatsolyckor i samband med uppförandet och nedmonteringen av verken.

Isbildning
Under speciella förhållanden kan risk för isbildning på vindkraftverkens rotorblad
förekomma. När is och snö ansamlats på vindkraftverken finns risk att det lossnar och
faller ned. Risken för isras är störst rakt under vindkraftverkets torn och rotor.
I Norden uppkommer isbildning främst vid ca 0 °C och hög luftfuktighet, exempelvis vid
underkylt regn. Nedfallande is är inget unikt för just vindkraftverk utan förekommer i
fuktigt vinterklimat från alla typer av byggnader.
I moderna vindkraftverk finns övervakningssystem som registrerar obalanser på rotorn,
så som t ex isbildning. Vindkraftverken stängs då automatiskt av för att minska risk för
belastnings- och förslitningsskador. Verken startas därefter upp av en tekniker på plats
och rutiner kommer finnas för vilka arbetsmiljöåtgärder som gäller under sådana
förhållanden.
Vid förhållanden då isbildning är möjlig bör försiktighet iakttas då vistelse sker i området.
För att minimera risken för att människor eventuellt skadas av nedfallande is kommer
därför varningsskyltar att sättas upp.
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Brand
Brand kan inträffa i vindkraftverkets maskinhus, men risken för brand i vindkraftverk
bedöms som små utifrån erfarenheter från befintliga vindparker.
För att mildra konsekvenserna av och minska risken för brand i ett verk finns olika
varningssystem som kan installeras. Exempel på sådana system är rökalarm,
värmealarm och gnistalarm som alla kan ställas in för att automatiskt stänga av verket.
Larmen kan också kopplas till en driftcentral så att åtgärder snabbt kan vidtas.
För att minska risken för skador vid blixtnedslag i vindkraftverken förses dessa med
åskledare.
Tillfartsvägarna till vindparken kommer vara utformade så att stora laster kan tas in vid
byggnation av vindparken, så vägsystemet kommer att ha god framkomlighet för
räddningstjänstens fordon om brand skulle uppstå.
Risk för att delar av vindkraftverk lossnar
Utifrån erfarenheter från befintliga vindparker är sannolikheten att delar av ett
vindkraftverk lossnar och kastas iväg mycket liten. Risken är störst att små mätinstrument
lossnar och då oftast vid skador efter exempelvis ett blixtnedslag samt vid mycket starka
vindhastigheter. Risken att en del av ett vindkraftverk som eventuellt lossnar åsamkar
personskada bedöms som små.
Risken för skador på verket och därmed risken att delar lossnar minskas genom att
vindkraftverk normalt sett stannar automatiskt och rotorbladen vinklas så att vinden
släpps igenom utan att fångas upp då vindstyrkan överstiger ett visst värde, vanligen
omkring 25 m/s.
Läckage av oljor eller andra kemikalier
Det finns viss risk för oljeutsläpp. Vindkraftverken innehåller relativt små mängder olja.
Under drift används främst smörjmedel (oljor och fetter) och i vissa fall hydrauloljor. Andra
kemikalier som används är smörjfetter och glykol. Vindkraftverkets transformator, som
antingen placeras i vindkraftverket eller i en egen transformatorkiosk utanför verket, kan
innehålla ca 1 000 liter olja.
Vid ett eventuellt oljeläckage stoppas vindkraftverket omedelbart och servicepersonal tar
omhand den olja som läckt ut. Botten i maskinhuset är en gjuten, tät konstruktion som
fungerar som ett kar som samlar upp oljan som finns inne i verket. Ibland kan läckage
förekomma utanpå verket från navet och då sker sanering av läckaget på lämpligt sätt.
Vid samtliga tillbud då läckage skett ska dessa rapporteras in i enlighet med rutin i
kontrollprogrammet för vindparken.
Arbetsplatsolyckor
De drift- och servicetekniker som arbetar med verken utför arbete på stora maskiner på
hög höjd, vilket innebär en risk. De risker som kan uppstå vid byggnation och avveckling
av vindparken är transportolyckor vid transport av torndelar etc samt arbetsmiljöolyckor
för personal som arbetar med etableringen respektive avvecklingen av parken.
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Verkens driftspersonal kommer att vara utbildad för att kunna utföra service av
vindkraftverk i drift på ett säkert sätt utifrån den verkstyp som kommer att uppföras.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Utöver de försiktighetsåtgärder som nämns ovan kommer följande åtgärder vidtas:
•

Vid upphandling av vindkraftverk ska tillämpbara EU-direktiv följas och
vindkraftverken ska vara CE-märkta.

•

Regelbunden service och kontroll av vindkraftverken kommer att genomföras.

•

Vindkraftverken kommer att ha övervakningssystem för kontinuerlig automatisk
bevakning av t ex laster, driftsäkerhet etc. Vid fel vidtas nödvändig åtgärd i
enlighet med framtagna rutiner för verksamheten.

•

Kontakt kommer att tas med den lokala räddningstjänsten för att skapa goda
rutiner vid eventuella brandtillbud.

•

Ett kontrollprogram för verksamheten kommer upprättas och delges
tillsynsmyndigheten.

Sammanvägd bedömning avseende påverkan olycksrisker och säkerhet
Den sammantagna bedömningen är att olycksriskerna för tredje man och miljö är
obetydliga mot bakgrund av de försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder som kommer vidtas
och med de placeringsprinciper som används vid placeringen av vindkraftverken.
De drift- och servicetekniker som arbetar med verken utför arbete på stora maskiner på
hög höjd, vilket innebär en risk. De risker som kan uppstå vid byggnation och avveckling
av vindparken är transportolyckor vid transport av torndelar etc samt arbetsmiljöolyckor
för personal som arbetar med etableringen respektive avvecklingen av parken. Dessa
risker bedöms vara större än risken för personskador för allmänheten, men bedöms efter
föreslagna skyddsåtgärder som små.

6.2

Miljön

6.2.1 Miljömål och samhällsnytta
Som framgår av avsnitt 2 ovan innehåller samtliga de miljömål som finns på global,
nationell, regional och lokal nivå olika mål i syfte att uppnå minskad klimatpåverkan
genom ökning av förnybar energi. Vindpark Stömne kan bidra till detta och bedöms därför
sammantaget ge en positiv effekt för miljön och samhällsnyttan.
6.2.2 Klimatpåverkan
Syftet med uppförandet av vindpark Stömne är att med minsta möjliga miljöpåverkan
kunna bidra till produktion av förnybar energi för att minska klimatpåverkan. Mål har satts
både globalt, nationellt, regionalt och lokalt för att öka produktionen av förnybar energi.
Energimyndigheten har under 2019 även kommit med en rapport som visar på behovet
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av utbyggnad av vindkraft för att kunna uppnå det nationella målet om 100% förnybart
elsystem till 2040.
Vindkraft orsakar i stort sett inga luftföroreningar under driftskedet. Vindkraft ersätter
elkraft från förbränning av fossila bränslen, som orsakar utsläpp av bl a koldioxid,
svaveldioxid och kväveoxid. Varje producerad kWh el från vindkraft innebär en minskning
av utsläpp till luft av dessa ämnen. En etablering av vindpark Stömne är positiv för
klimatet då den ger minskade klimatpåverkande utsläpp.
Under byggnation, drift och avveckling genererar vindparken transporter i form av
material- och arbetstransporter samt servicetransporter. Dessa ger utsläpp i form av
koldioxid och andra miljöskadliga ämnen. Den sammantagna bedömningen är dock att
effekterna av vindpark Stömne är positiva ur klimatsynpunkt.
6.2.3 Landskapsbild
Av den landskapsbildsanalys som genomförts, se bilaga 16, framgår att konsekvenserna
av att vindpark Stömne kommer att bli synlig från omgivningen, det vill säga hur detta
upplevs och vad det får för följdverkningar, det beror på betraktaren dels för att
upplevelsen är individuell, dels för att vi lever i en brytningstid med en pågående
förändring, där synpunkter och teorier om vindkraft i landskapet växlar starkt.
Rent sakligt får landskapet en ”modernare” karaktär. Det förändras från ett
skogslandskap som av många uppfattas som ”naturligt” till ett landskap som tydligare
präglas av människan och av vår tid. På platser där man ser många verk samtidigt får det
karaktären av industriell anläggning snarare än av enskilda byggnadsverk. Vindparken
kan ändå uppfattas som ett positivt tillskott, ett tecken på att bygden aktivt bidrar till en
mer hållbar energiförsörjning. Men den kan även ses som ett förfulande av landskapet.
De människor som främst kommer att kunna se vindpark Stömne är dels närboende, dels
turister och andra mer tillfälliga besökare. Landskapet där själva vindparken är lokaliserad
bedöms inte som unikt i ett nationellt perspektiv. Däremot finns högt värderade
landskapsavsnitt nära vindparken, dels Glaskogens naturreservat och dels landskapet
längs Glafsfjorden. Vindpark Stömne berör dessa högt värderade landskapsavsnitt
endast indirekt, genom att landskapsbilden förändras. Ingen direkt påverkan genom till
exempel markintrång görs.
Utförda fotomontage och synlighetsanalyser visar att vindparken, trots att den ligger i
skogsterräng, blir synlig från omgivningen både på långt håll och på nära håll, detta på
grund av den kuperade terrängen och verkens höjd, som överstiger skogens. På närmre
håll kommer enstaka verk eller några verk i taget att bli synliga i samma vy, till exempel
från höjder med gles skog eller hyggen samt från sjöar och stränder. Hela vindparken
kommer att kunna ses i samma vy om man befinner sig på längre avstånd från parken vid
större sjöar eller i vissa öppna landskap på andra sidan Glafsfjorden.
Större delen av Glaskogens naturreservat utgörs av skogsmark såpass långt från
vindparken att vindparken är skymd. Enligt synlighetsanlysen är det från sjön Stora Gla
samt från enstaka höjder inom naturreservatet som vindkraftverken blir synliga.
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Skalmässigt blir verken inte lika dominerande i landskapsbilden sett på långt håll som på
nära håll. En människans synfält täcker ca 180 grader och vindparken tar bara en del av
vyn i anspråk. Det långa avståndet gör däremot att många verk blir synliga i samma vy.
Byarna längs Glafsfjorden har i många fall en varierad och småskalig landskapsbild, med
utpekade natur- och kulturmiljövärden. Från delar av byarna, bland annat Skasås,
Sjöstad och Stömne, blir hela eller delar av vindparken synlig. Det rör sig om ett här
bebott landskapsavsnitt där även turism och fritidsboende är av väsentlig betydelse för
bygden.
Vindkraftverken kommer att bli synliga på nära håll (inne i själva parken samt på ett
avstånd av upp till cirka 3 km) främst för friluftslivsutövare, närboende och dem som
färdas på skogsbilvägar i området för vindparken, samt för bärplockare, fiskare, jägare
med flera som är ute i skog och mark. Inom projektområdet finns ingen
bostadsbebyggelse. De bebodda områden där vindparken främst blir synlig på nära håll
är Stömne med närliggande mindre byar. I delar av dessa bebodda platser skyms verken
av skog eller terräng. Som mest synlig på nära håll, i områden där människor vistas mer
frekvent, blir vindparken från sjöar och stränder inom och nära parken samt från öppna
områden i de närbelägna byarna.
Utöver vindkraftverken i sig kommer även nya kraftledningar, nya eller breddade vägar,
fundament, uppställningsytor med flera ingrepp som görs för anläggandet av vindparken
att på nära håll sätta sin prägel på landskapet. Flera och bredare stråk öppnas i skogen.
Vid skarpa kurvor blir ingreppen större än annars, eftersom utrymme behövs för
transporterna av vindkraftverken.
Skogsbruket i närområdet till vindparken kommer starkt att påverka var parken blir synlig
på nära håll. Eftersom aktivt skogsbruk bedrivs både inom och omkring vindparken
kommer skogens skymmande effekt och därmed vindparkens synlighet att växla över tid
på ett sätt som inte går att beskriva i förväg.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
För att minska påverkan i landskapsbilden kommer följande att vidtas:
•

vindkraftverken ges en enhetlig och diskret utformning och färgsättning.

•

rotorbladen kommer att vara antireflexbehandlade

•

endast verksamhetsutövaren och tillverkarens namn får anges på verken. Andra
reklamanordningar får inte placeras på verken.

Sammanvägd bedömning avseende påverkan på landskapsbild
Påverkan på omgivande landskap och rådande landskapsbild går inte att helt undvika vid
en etablering av vindkraft. Av den landskapsbildsanalys som genomförts framgår att det
beror på vem som betraktar landskapet hur mycket landskapsbilden bedöms komma att
påverkas.
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Påverkan på landskapsbilden är reversibel och kommer upphöra helt den dag då
vindkraftverksamhet upphör i området.
Området för vindpark Stömne har i Arvika kommuns översiktplanetillägg bedömts som ett
prioriterat område för vindkraft, och har därmed bedömts av kommunen vara ett sådant
område där vindkraft, från bl a landskapsbildssynpunkt, kan förenas med andra intressen.
Sammantaget bedöms påverkan på landskapsbilden till följd av vindpark Stömne vara av
endast måttlig karaktär.
6.2.4 Naturmiljö

6.2.4.1

Riksintresse för naturvård, Natura 2000, naturreservat

Det finns inga Natura 2000-områden, riksintresseområden naturvård eller naturreservat
inom eller i direkt anslutning till projektområdet. Det finns dock några inom några
kilometer från projektområdet (se avsnitt 5.2.2).
Den preliminära väglayouten innehåller ett alternativ där en infartsväg till projektområdet
sker via befintlig väg in från väg 175 öster om projektområdet. Denna befintliga väg går till
viss del genom ett naturreservat/Natura 2000 område, se karta i figur 23. Om det vid den
fortsatta planeringen av utformningen av vindparken visar sig att det finns ett behov av att
bredda och/eller flytta denna vägdragning kommer bolaget att särskilt ansöka om
erforderliga dispenser och tillstånd för detta. Det finns dock ett annat alternativ till
vägdragning in till projektområdet från öster, vilket framgår av karta i bilaga 4. Med det
alternativet berörs inte naturreservatet/Natura 2000 området.
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Figur 23: Preliminär infartsvägen via befintlig väg öster om projektområdet går till viss del genom ett
naturreservat/Natura 2000.

Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Inga särskilda försiktighetsåtgärder föreslås för de Natura 2000-områden och
riksintresseområdet för naturvård då dessa ligger på relativt långa avstånd från
projektområdet.
I det fall det blir aktuellt att gå vidare med ett vägalternativ via Stömne
naturreservat/Natura 2000 kommer försiktighetsåtgärder för detta specifikt att anges i den
ansökan som kommer framtas till Länsstyrelsen.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan på riksintressen för naturvård
Utifrån det faktum att inga Natura 2000-områden, riksintresseområden naturvård eller
naturreservat ligger inom eller i direkt anslutning till projektområdet, bedöms vindpark
Stömnes påverkan på dessa bli obetydliga. Dock kan påverkan komma att ske inom
Stömne naturreservat/Natura 2000 område om det blir aktuellt med vägalternativet med
den preliminära infartsvägen till södra delen av projektområdet, som beskrivits ovan och i
figur 23.
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6.2.4.2

Naturvärden

Inom projektområdet finns ett antal nyckelbiotoper, frivilliga avsättningar och sumpskogar.
Vid framtagande av layouten för vindpark Stömne har dessa utgjort restriktionsområden,
så att verk och vägar i möjligaste mån placerats utanför dessa, vilket beskrivits i avsnitt
5.4.2 Placeringsprinciper ovan.
I den layout som framtagits finns ingen verksplacering eller etableringsområde inom
något av de naturvärden som identifierats i genomförd naturvärdesinventering. Några
vägdragningar (nya och befintliga vägar) berör dock några sådana objekt, vilket framgår
av karta i bilaga 5 och 6.
I den norra delen av området med verksplaceringarna 1-7 ligger följande utpekade
naturvärden i direkt närhet till etableringsområde. Objekt ID nr som anges i tabell 8 och 9
syftar på de benämningar som framgår av naturvärdesinventeringen, bilaga 8.
Tabell 8: Naturvärden i norra delen av projektområdet vid etableringsområdena för verksplaceringar 1-7.

Verksplacering
1

2

Naturvärde
•

Avsatt skog Stora Enso/Nyckelbiotop, se
objekt N1 i karta figur 10

•

Naturvärdesobjekt klass 2 (Objekt ID 35),
Bäckravin, fuktig granskog, hällmarkstallskog

•

Naturvärdesklass 2 (Objekt ID 29),
Hällmarkstallskog, granskog

•

Naturvärdesklass 3 (Objekt ID 34),
Hällmarkstallskog

3

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

4

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

5

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

6

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

7

•

Naturvärdesklass 2 (Objekt ID 39),
Hällmarkstallskog, granskog

•

Naturvärdesklass 3 (Objekt ID 40), Barrskog
med lövinslag, mosse

I den södra delen av området med verksplaceringarna 8-15 ligger följande utpekade
naturvärden i direkt närhet till etableringsområde, se tabell 9.
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Tabell 9: Naturvärden i södra delen av projektområdet vid etableringsområdena för verksplaceringar 8-15.

Verksplacering

Naturvärde

8

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

9

Sumpskog

10

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

11

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

12

Naturvärdesklass 3 (Objekt ID 93), Fuktig tallskog

13

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

14

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

15

Inget konstaterat naturvärde i direkt närhet

Vid framtagande av den slutliga layouten ska vindkraftverken placeras i enlighet med de
koordinater, med flyttmån inom utpekade etableringsområden, som anges i bilaga A till
ansökan. Vidare ska förändringar av kran- och montageytor, logistikytor och vägar i
förhållande till vad som framgår av bilaga A godkännas av tillsynsmyndigheten.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Utöver de placeringsprinciper som beskrivs i avsnitt 5.4.2 föreslås följande
försiktighetsåtgärder för att minska eventuell risk för påverkan på naturvärden:
•

I de fall anpassning av befintlig väg krävs i kanten av ett naturvärdesobjekt ska
anläggningsarbeten i möjligaste mån ske på vägens motsatta sida.

•

Där anläggningsarbeten förekommer nära naturvärdesobjekt kommer gränserna
för dessa att markeras i terrängen före anläggningsarbetena påbörjas för att
undvika att skada uppkommer i samband med anläggningsarbetena.

•

Stor aktsamhet vidtas vid avverkning för att minimera ianspråktagen markyta och
för att begränsa negativ påverkan. Skyddszoner av träd till våtmarker och
sumpskogar kommer att lämnas vid avverkning i möjligaste mån.

Sammanvägd bedömning avseende påverkan på naturvärden
Mot bakgrund av de placeringsprinciper som Bolaget använt och kommer att använda vid
den slutliga layouten för vindpark Stömne och de relativt få höga naturvärden som finns i
direkt närhet till etableringsområdena (se tabell 8-9) samt med de ytterligare
försiktighetsåtgärder som föreslås avseende naturvärden, görs den sammantagna
bedömningen att påverkan på naturvärden, till följd av vindpark Stömne, blir liten.
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6.2.4.3

Fågel

Som framgår av avsnitt 5.2.5.3 har fågelinventering genomförts inom och utanför
projektområdet. Vid dessa inventeringar konstaterades att det inom inventeringsområdet
sker häckning av sju fågelarter som kan anses ha förhöjd känslighet för vindkraft. I
senaste syntesrapporten från Vindval (Rydell m fl 2017) är det dock endast smålom,
storlom och fiskgjuse, av de arter som häckar i inventeringsområdet, som det föreligger
rekommendationer om skyddszoner på. I layouten för vindparken har hänsyn tagits till de
rekommenderade skyddszonerna kring boplatserna, se bilaga 6.
Vid de fågelinventeringar som utförts har havsörnar och enstaka kungsörnar setts röra sig
över projektområdet. Då ingen häckning av örn kunnat konstateras har inga särskilda
skyddsåtgärder avseende detta vidtagits.
Vad gäller tjäder finns inga specifika rekommendationer om skyddszoner i Vindvals
senaste syntesrapport, men i inventeringsrapporten förespråkas det att Skogsstyrelsens
vägledning för tjäder bör följas vid åtgärder som berör något av de tre mer tjädertäta
delarna som finns utmarkerade i rapporten, bilaga 9. Dessa områden ligger utanför
projektområdesgränsen för vindpark Stömne.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Bolaget har, vid framtagandet av layouten för vindparken, tagit hänsyn till
rekommenderade skyddszoner kring boplatser för smålom och fiskgjuse, vilket framgår
av kartan i bilaga 6. Motsvarande gäller för storlom, med undantag för en verksplacering
och två kran- och montageplatser som ligger precis på/innanför föreslagen skyddszon.
Bolaget har, i och med den hänsyn som tagits till skyddszoner för smålom, storlom och
fiskgjuse, minskat antalet vindkraftverk i layouten med 6 st verk jämfört med det som
redovisades i samrådet vintern 2019.
De områden med mer tjädertäta delar, som framgår av fågelinventeringsrapporten, ligger
norr och nordväst om projektområdesgränsen för vindpark Stömne. Mot bakgrund av
detta föreslås inga specifika skyddsåtgärder avseende tjäder.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan på fågel
Stena Renewable har vid framtagandet av layouten för vindparken anpassat denna till de
rekommendationer om skyddszon kring boplatser som finns för smålom och fiskgjuse.
Med hänsyn till att layouten utformats utifrån rekommenderade skyddszoner görs
bedömningen att vindparken utformats på ett sätt så att det inte medför någon negativ
effekt på populationen av smålom och fiskgjuse.
Vad gäller storlom har hänsyn tagits i så stor utsträckning som möjligt, men en
verksplacering och två kran- och montageplats ligger precis på/strax innanför generellt
rekommenderad skyddszon för storlom (1 km från stranden av häckningssjön, d v s inte
från exakta boplatsen). Enligt Naturcentrum ABs rapport är det, beroende på
häckningssjöns storlek, form och omgivningens topografi sannolikt möjligt att ibland
minska skyddsavståndet vid delar av en sjö, utan att detta påverkar för storlommen.
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Bedömning görs därför att den aktuella verksplaceringen och de två kran- och
montageplatserna inte kommer medföra någon negativ effekt på populationen av storlom
i området. Bolaget har, i och med den hänsyn som tagits till skyddszoner för smålom,
storlom och fiskgjuse, minskat antalet vindkraftverk i layouten med 6 st verk jämfört med
det som redovisades i samrådet vintern 2019.
Med de skyddsåtgärder som föreslås för de fågelarter som pekats ut som känsliga,
bedöms sammantaget att påverkan på fågelbestånden i aktuellt område kommer bli liten.

6.2.4.4

Fladdermöss

Av genomförd fladdermusinventering, se bilaga 10, framgår att större delen av
projektområdet utgörs av barrskog, som bedöms vara av liten betydelse för
fladdermusfaunan, däremot kan de skogsomgivna sjöarna utgöra födosöksmiljöer för de
påträffade arterna. Inga tecken på kolonier observerades dock.
Störst fladdermusaktivitet och artantal noterades i området från Stömne via Stömnesjöns
utlopp och till Stömnesjön, se karta bilaga 5 och 6. Detta område bedöms som särskilt
värdefullt. Övriga områden med högre aktivitet ligger utanför projektområdet, nordost om
detta.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Av layouten för vindpark Stömne framgår att inga verk eller vägar kommer att beröra det
utpekade värdefulla området för fladdermöss, varför inga specifika försiktighetsåtgärder
föreslås.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan på fladdermöss
Mot bakgrund av att det vid inventeringen konstaterats att projektområdet är av liten
betydelse för fladdermusfaunan och att det särskilt värdefulla området undantagits för
placering av verk, vägar etc görs den sammantagna bedömningen att påverkan på
fladdermöss av planerad vindpark Stömne blir obetydliga.

6.2.4.5

Hydrologi och strandskydd

Som framgår av karta i bilaga 7 passerar två nya vägdragningar över två vattendrag i den
norra delen av projektområdet (i bilaga 7 benämnda N1, N2). I den södra delen av
projektområdet är det tre vägavsnitt av befintlig väg med passage över tre vattendrag (i
bilaga 7 benämnda B1, B2, B3) som kommer behöva åtgärdas. I övrigt är det inga
verksplaceringar, etableringsområden etc som berör sjöar eller vattendrag inom
projektområdet.
Effekter som kan uppstå på de hydrologiska förhållandena i området både under
anläggande, drift och avveckling av parken är de som kan orsakas av grumling vid
anläggande av framförallt vägar samt eventuellt spill och läckage från maskiner,
transportfordon och vindkraftverk. Dessa kan riskera att eventuellt föras vidare ut i
närliggande vattendrag och våtmarker, vilket kan påverka livsvillkoren för flora och fauna i
vattenmiljön. Ett oljeläckage skulle kunna innebära att intilliggande mark och grundvatten
kan bli förorenade.
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Närmsta vattenskyddsområde (Klässbols tätort) ligger ca 9 km norr om
projektområdesgränsen för vindpark Stömne, d v s på ett långt avstånd från planerad
verksamhet. Enligt SGUs brunnsregister finns inga brunnar inom projektområdet.
Av naturliga skäl måste väg- och kabeldragning kunna passera vattendrag. När detta
krävs behöver området tas i anspråk för vindparken och kan inte tillgodoses utanför
strandskyddat område. Åtgärderna görs för vindkraft, som är ett angeläget allmänt
intresse.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
•

Det befintliga vägsystemet inom projektområdet kommer att användas så långt
det är möjligt för att minimera anläggning av ny väg. Vid etablering av nya vägar
och förstärkning av befintliga vägar kommer områden med våtmarker,
sumpskogar eller passage av vattendrag att undvikas så långt det är möjligt.

•

Vid eventuell passage av vattendrag ska grumling så långt möjligt undvikas.
Detta kan t ex ske via sedimentfällor eller erosionsskyddande åtgärder, se figur
24 och 25 nedan.

•

För att undvika grumling i vattendrag kommer markarbeten att genomföras under
perioder med låg vattenföring, d.v.s. inte under snösmältningsperioden eller
under regniga perioder med hög ytvattenavrinning.

•

Yt- och dagvatten som leds bort leds inte ut direkt i ett vattendrag.

•

För att nybyggnation av väg och/eller uppgradering av befintlig väg inte ska
påverka yt- och grundvatten inom projektområdet och med omnejd placeras
vägtrummor genom vägkroppen med jämna mellanrum.

•

Vägtrummor skall läggas så de inte utgör vandringshinder i fiskförande
vattendrag. Vattendragens naturliga bredd, vattenföring och bottenstruktur ska
påverkas så lite som möjligt.

•

Risken för spill av bränsle, hydrauloljor och liknande kommer minimeras genom
att krav kommer ställas på entreprenörers maskinpark samt att anvisning
kommer ske till särskilda platser för uppställning och eventuell bränslehantering
inom projektområdet.

•

Under drift av vindparken kommer vindkraftverken vara försedda med ett
avancerat system av givare som bl.a. registrerar eventuella felaktigheter som t ex
läckage och ger utslag i det automatiska övervakningssystemet, så att verket
stoppas och åtgärder kan vidtas.
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Figur 24. Platsbyggd sedimentfälla med geotextil. (Källa: Vägverket, Vägledning grumling)

Figur 25. Bilder på bäck före och efter erosionsskyddande åtgärder. På bilden till vänster har vattenflödet
eroderat bäckkanten vilket orsakat grumling. Till höger används erosionsresistenta material för att undvika
grumling. (Källa: Vägverket, Vägledning grumling)

Sammanvägd bedömning avseende påverkan av hydrologi och strandskydd
Ett relativt fåtal vattendrag kommer enligt layouten för vindpark Stömne beröras av
vägpassager, se avsnitt 5.2.8.
Avståndet till närmsta vattenskyddsområde är stort.
Diverse skyddsåtgärder kommer vidtas för att undvika risk för grumling etc vid
uppförande av vindparken.
Under drift av vindparken kommer vindkraftverken vara försedda med ett avancerat
system av givare som bl a registrerar eventuella felaktigheter som t ex läckage och ger
utslag i det automatiska övervakningssystemet, så att verket stoppas och åtgärder kan
vidtas.
Vad gäller strandskyddet kommer vindpark Stömne inte att hindra det rörliga friluftslivet
eller avhålla allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. Någon väsentlig
förändring av livsvillkoren för djur- eller växtarter bedöms inte heller uppstå.
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Utifrån ovanstående och de placeringsprinciper och skyddsåtgärder som föreslås bedöms
den sammantagna effekten på hydrologi och strandskydd av vindpark Stömne bli
obetydliga.
6.2.5 Kulturmiljö
I den layout som framtagits berörs inga av de kulturmiljövärden som identifierats i
genomförd kulturmiljöutredning direkt av någon verksplacering eller etableringsområde.
Några vägavsnitt i projektområdet (troligt behov av breddning av befintliga vägar) finns
dock invid några sådana objekt, vilket framgår av karta i figur 11.
Av rapporten från kulturmiljöutredningen framgår av konsekvensbedömningen att
uppförandet av vindpark Stömne bedöms innebära en obetydlig konsekvens för
kulturmiljöer i projektområdet, eftersom flertalet lämningar torde kunna kvarligga utan
skador. Bedömning görs även i rapporten att utanför utredningsområdet påverkas några
kulturmiljöer visuellt, men på grund av stora avstånd respektive siktbegränsande
vegetation och topografi bedöms ingen påtaglig skada uppkomma på dessa. Samhället
Stömne närmast vindparken påverkas i högre grad än övriga, men påverkan gäller inte
generellt, utan i enstaka siktstråk och från vissa utsiktspunkter. Flertalet kulturvärden
förblir, enligt utredningen, helt oförändrade tack vare topografi och vegetation.
Sammantaget gör Arkeologicentrum AB bedömningen att vindparken innebär varken
negativ eller positiv påverkan på kulturmiljön.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Utöver de placeringsprinciper som beskrivs i avsnitt 5.4.2 föreslås följande
försiktighetsåtgärder för att minska eventuell risk för påverkan på kulturvärden:
•

Vid fall då nyanläggning av väg krävs i anslutning till kulturvärdesobjekt ska i
första hand arbeten ske på det sätt som ger minst intrång i lämningen.

•

I de fall uppgradering av befintlig väg krävs i kanten av en kulturhistorisk lämning
ska anläggningsarbeten i möjligaste mån ske på vägens motsatta sida.

•

Där anläggningsarbeten förekommer nära synliga kulturvärdesobjekt kommer
gränserna för dessa att markeras i terrängen före anläggningsarbetena påbörjas
för att undvika att skada uppkommer i samband med anläggningsarbetena.

Sammanvägd bedömning avseende påverkan på kulturmiljön
Som framgår av avsnitt 5.2.2 utgör området Västra Rud-Rävön-Sölje ett
riksintresseområde för kulturmiljö, vilket är beläget ca 3,5 km norr om projektområdet.
Området utgör ett koncentrat av Glafsfjordens sammansatta och varierade
fornlämningsbestånd. På grund av avståndet från projektområdesgränsen bedöms
riksintresseområdets värden inte komma att påverkas negativt av en etablering av
vindpark Stömne.
Mot bakgrund av de bedömningar som gjorts av Arkeologicentrum AB, de
placeringsprinciper som Bolaget använt och kommer att använda vid den slutliga
layouten för vindpark Stömne samt med de ytterligare försiktighetsåtgärder som föreslås
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avseende kulturvärden görs den sammantagna bedömningen att påverkan på
kulturvärden, till följd av vindpark Stömne, blir liten.
6.2.6 Riksintresse för friluftsliv
Enligt uppgift på Naturvårdsverkets hemsida är riksintresse för friluftsliv inget absolut
skydd, men exempelvis ska kommunerna ta hänsyn till friluftslivet i riksintresseområdena
i sin översikts- och detaljplanering. Arvika kommun har i sitt tematiska tillägg för vindkraft
utpekat området där vindpark Stömne planeras som ett prioriterat område för vindkraft.
Glaskogen ligger ca 3 km väster om projektområdet och är både naturreservat och av
riksintresse för friluftsliv. Glaskogens värden för friluftslivet består främst av de många
och långa vandringslederna inom området, totalt 300 km, och de natur- och
kulturupplevelser som erbjuds i en stilla och rofylld miljö. Naturreservatet bildades 1970
för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer, samt för att
främja friluftslivet.
Enligt studien Upplevelser i Glaskogen kopplade till synen på vindkraft (Henningsson,
2010) är de främsta motiven till att besöka i Glaskogens naturreservat att få
naturupplevelser och avkoppling. Studien är baserad på en enkätstudie med 524
deltagande individer. De aktiviteter som oftast utövas är dagsturer, kanotpaddling och
camping. De fem kvaliteter som besökarna rankar högst är att det ska vara lugnt och
rofyllt, vackert landskap, orörd natur, varierad och artrik natur samt tystnad.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
För att minska påverkan i landskapsbilden kommer följande att vidtas:
•

vindkraftverken ges en enhetlig och diskret utformning och färgsättning.

•

rotorbladen kommer att vara antireflexbehandlade

•

endast verksamhetsutövaren och tillverkarens namn får anges på verken. Andra
reklamanordningar får inte placeras på verken.

Sammanvägd bedömning avseende påverkan på riksintresse friluftsliv
Glaskogen är ett riksintresseområde för friluftsliv. Vindpark Stömne kommer bli synlig från
delar av området, främst från delar av sjön Stora Gla. Det gäller endast en liten del av
Glaskogens totala yta, men upplevelsen av områdets landskapsbildsvärden kan ändå
påverkas, åtminstone för vissa besökare.
Avståndet till de platser där vindparken blir synlig från Glaskogen är långt, nästan 2 mil.
Det troliga är att en del besökare kommer att uppleva förändringen av landskapsbilden
som att Glaskogens vildmarkskaraktär minskar, men att andra besökare accepterar
åsynen av vindkraft som en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Som nämnts ovan så har ett område som klassats som riksintresse för friluftsliv inget
absolut skydd. Mot bakgrund av det nationella målet om 100% förnybar energi 2040 och
det faktum att området för vindpark Stömne utpekats av Arvika kommun som prioriterat
område för vindbruk, så bedöms att en viss påverkan av landskapsbilden från
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riksintresseområdet för friluftsliv ska kunna vara acceptabel. Påverkan på
landskapsbilden är reversibel och kommer upphöra helt den dag då vindkraftverksamhet
upphör i området. Utifrån detta bedöms sammantaget att påverkan på
riksintresseområdet för friluftsliv blir måttliga.
6.2.7 Övriga intressen
Inom projektområdet förekommer skogsbruk och täktverksamhet samt friluftsaktiviteter i
form av vandring, kanotpaddling, bär- och svampplockning, jakt, fiske mm.
Som framgår av figur 12 så passerar två vandringsleder, Stömneleden och Pilgrimsleden,
i den norra delen av projektområdet. Stömneleden ligger ca 130 m från verkskoordinaten
för en av verksplaceringarna (verk 5). Etableringsområdet för verk 5 ligger alldeles intill
Stömneleden.
Konsekvenser på natur- och friluftsliv samt naturturism, som planerad verksamhet kan
medföra är ljud, skuggor, synbarhet/landskapsbild och fragmentering av landskapet.
Dessa faktorer upplevs subjektivt. En del besökare upplever kanske att intrycket av en
tyst, ”orörd” och ”naturlig” skogsmiljö försvinner. I detta sammanhang bör dock framhållas
att inom det planerade parkområdet sedan många år tillbaka bedrivs aktivt skogsbruk,
varför området inte kan sägas vara en helt opåverkad ”vildmark”.
Under etableringsfasen av vindpark Stömne kommer delar av projektområdet behöva
avspärras p g a säkerhetsrisker vid uppförande av vindkraftverk, vägar etc. Efter
drifttagande kommer dock allmänheten kunna vistas i området.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Vad gäller närheten till Stömneleden vid verksplacering 5 avser Bolaget att vid
detaljprojekteringen av vindparken ta upp en diskussion med ansvariga för leden om att
dra om denna på lämpligt sätt. Omdragningen kommer bekostas av Bolaget.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan på övriga intressen
Skogsbruket i området liksom täktverksamheten i den södra delen av området kommer
kunna pågå även då vindpark Stömne är uppförd.
Upplevelsevärden kopplade till natur- och friluftsliv samt naturturism är mycket subjektiva
och en fullständigt objektiv bedömning av hur en vindkraftexploatering i projektområdet
kan komma att påverka upplevelsevärdena är därför omöjlig att utföra. Något som är helt
säkert är att landskapsbilden kommer att påverkas då vindkraftverken uppförs.
Upplevelsen av detta är dock olika från person till person och kan såtillvida kanske
medföra att vissa personer inte vill besöka området, medan andra kanske istället tycker
att vindkraftverk är intressanta att studera och av den anledningen väljer att åka dit.
Mot bakgrund av att högt uppställda mål finns för utbyggnad av förnybar energi i form av
vindkraft och att området för vindpark Stömne är utpekat som ett prioriterat område för
vindkraft i Arvika kommuns tematiska tillägg för vindkraft, så är den sammantagna
bedömningen att konsekvenserna för friluftsliv, jakt, fiske och turism kommer bli måttliga i
området.
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6.2.8 Planer och markanvändning
Arvika kommuns gällande översiktsplan antogs år 2007 och vann laga kraft i september
2008. I området kring projektområdet för vindpark Stömne finns ingen utpekad planerad
markanvändning.
Aktuellt projektområde ligger inom område som utpekats som prioriterat område för
vindkraft i Arvika kommuns tematiska tillägg för vindkraft
Det finns inga gällande områdesbestämmelser eller detaljplaner, och inte heller några
pågående detaljplanearbeten, inom projektområdet för vindpark Stömne.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
Inga särskilda försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder föreslås.
Sammanvägd bedömning avseende påverkan på planer och markanvändning
Etablering av vindpark Stömne bedöms följa Arvika kommuns tematiska tillägg för
vindkraft, där aktuellt projektområde ligger inom område som utpekats av kommunen som
prioriterat för vindkraft och därmed ge en positiv påverkan.
6.2.9 Avfall och kemikalier
Som framgår av avsnitt 5.3.12 kommer en del avfall och kemikalier i form av framförallt
drivmedel och smörjoljor kunna uppkomma vid anläggande och drift av vindparken.
Försiktighetsåtgärder/skyddsåtgärder
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•

Avfall och kemikalier kommer att hanteras, lagras och transporteras enligt
gällande lagstiftning. Rutiner för detta kommer finnas i Bolagets
egenkontrollprogram.

•

Oljeprodukter lagras normalt i ett låst utrymme utanför vindkraftverket. Om
läckage uppstår från växellådor eller styrsystem leder det normalt till driftstopp
och åtgärder, vid behov även sanering av områden som förorenats av utläckande
vätska.

•

Saneringsmaterial för petroleumprodukter finns normalt i varje vindkraftverk.

•

Vindparken kontrolleras regelbundet genom service med fastlagda intervaller.

•

Om oljefyllda transformatorer används i de större ställverken utformas dessa
vanligen så att ett större tråg under transformatorn kan samla upp hela
oljemängden vid ett eventuellt läckage.

•

Uppställningsplatser för fordon och annan utrustning, såväl under drift av
vindparken som under byggnation och avveckling sker i normalfallet på
iordningsställda ytor. Utformningen av ytorna bestäms från fall till fall beroende
på markens beskaffenhet.

Sammanvägd bedömning avseende påverkan av avfall och kemikalier
Hanteringen av avfall och kemikalier kommer ske utifrån krav i gällande lagstiftning.
Rutiner kommer finnas för hantering av dessa i det kontrollprogram för anläggningen som
kommer tas fram och delges tillsynsmyndigheten. Mot bakgrund av detta bedöms
påverkan av avfall och kemikalier bli liten.

6.3

Kumulativa effekter
En vindpark medför påverkan på exempelvis markanvändning och landskapsbild, som
tillsammans med andra infrastrukturetableringar kan bidra till kumulativa effekter.
Det aktuella området för vindpark Stömne utgörs av relativt orörd skogsmark där inslaget
av vindkraftverk och tillhörande etableringar som vägar och kraftledningar, kan innebära
att nuvarande markanvändning i viss mån begränsas samt att intrycket av orört landskap
minskar och att känslan av industrilandskap förstärks. Naturmiljön kan fragmenteras
något och barriärer kan uppstå i den annars sammanhängande skogsmarken till följd av
de olika etableringarna.
I närområdet finns ingen annan vindpark, som kan medföra kumulativa effekter med
vindpark Stömne avseende ljud, skuggor, landskapsbild etc.

6.4

Hushållning med resurser (3 kap miljöbalken)
Naturresurser utgörs av de råvaror som kan tas ifrån naturen. Ändliga resurser skall
nyttjas försiktigt så att tillgången för framtiden säkerställs. Förnyelsebara resurser skall
enligt miljöbalken nyttjas inom ramen för ekosystemets produktionsförmåga.
De naturresurser som nyttjas inom projektområdet idag bedöms framförallt vara i form av
den träråvara som hanteras i det aktiva skogsbruket. Det sker även visst nyttjande av de
vilt som finns i skogarna via jakt och fiske. Friluftsliv bedrivs även med bland annat
vandring, kanotpaddling, svamp- och bärplockning.
Effekten av vindpark Stömne är att vindenergin, som finns i området, kan nyttjas.
Vid byggnationen av vindparken kommer en del naturresurser i form av ökat
markutnyttjande i området i form av breddning av en del befintliga vägar, nyanläggande
av vägar, anläggande av fundament och uppställningsytor att vara oundvikligt. Material
behövs även i form av sten för vägbeläggning etc samt material för betongtillverkning till
fundament. Det ligger i verksamhetsutövarens eget intresse att minimera och därigenom
hushålla med dessa naturresurser. När resurser ska användas ska verksamhetsutövaren
också söka använda den för miljön långsiktigt bästa resursen. Exempelvis kommer
naturgrus undvikas och istället kommer krossat material användas.
Det kommer eftersträvas en massbalans inom etableringsområdet genom att befintligt
schaktmaterial återanvänds i största möjligaste mån. Massor som alstras i samband med
schaktning för vägar, fundament och dylikt kommer så långt det är möjligt att användas till
vägar och andra byggnationer inom området.
Befintligt vägnät nyttjas där det är möjligt istället för anläggande av nya vägar.

repo001.docx 2015-10-05

75(80)

Material kommer även att krävas vid tillverkningen av vindkraftverken. De material som
vindkraftverken byggs utav består av ändliga resurser, men av sådana slag att de i stort
sett går att återanvända till hundra procent vid en avveckling av vindparken.
Effekterna på hushållning med naturresurser i projektområdet av vindpark Stömne
bedöms som positiva då vindenergin kan nyttjas och därmed bidra till större andel
förnybar elproduktion och i förlängningen att klimatet förbättras. De naturresurser som
nyttjas idag kan nyttjas även under och efter vindparkens drifttid, vindkraftverken kommer
att monteras ner och marken återställas när vindparken tas ur drift.
Den sammantagna bedömningen är att konsekvenserna för hushållning med
naturresurser är positiva.

6.5

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap MB. Där framgår bland
annat att kommuner och myndigheter ska iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och
planläggning. Exempelvis ska det säkerställas att föreslagna åtgärder i det aktuella
projektet inte medför att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna
genomföra EG-direktiv. I nuläget finns dessa förordningar om miljökvalitetsnormer att ta
hänsyn till:
SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning
SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning
SFS 2008:218 Badvattenförordning
SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller
SFS 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
SFS 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
För vindkraft generellt kan konstateras att den verksamheten i sig inte bidrar till att
miljökvalitetsnormer för luft eller vatten riskerar att överskridas. Tvärtom är det en
verksamhet som ger möjligheter att uppfylla miljökvalitetsnormer på andra håll där de
idag inte uppfylls, eftersom en mer förorenande verksamhet som olje- eller kolkraftverk
kan ersättas med den renare energikällan vindkraft.
En viss påverkan på omgivande luft uppkommer vid anläggandet och driften av en
vindpark genom utsläpp från transporter och arbetsmaskiner. Dessa utsläpp är dock
förhållandevis små och sker ofta inom områden där miljökvalitetsnormerna för luft inte
riskerar att överskridas.
Vattendragen och sjöarna inom aktuellt område för vindpark Stömne omfattas inte av
Naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas enligt förordningen (SFS
2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
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De större sjöarna i området, Stömnesjön/Holmtjärnen och Södrasjön, samt vattendragen
Stömnebäcken och Södrasjöbäcken är utpekade vattenförekomster med beslutade
miljökvalitetsnormer för vatten. Alla de fyra vattenförekomsterna har klassats till måttlig
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna är för samtliga
satta till god ekologisk status 2021 och god kemisk ytvattenstatus med undantag för
mindre stränga krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter.
Vindpark Stömne bedöms inte bidra till att dessa vattenförekomsters status försämras
eller försvårar att uppnå satta miljökvalitetsnormer.

7

Samlad bedömning
Nedan framgår en sammanfattning av de bedömningar avseende påverkan på olika
miljöaspekter som vindpark Stömne bedöms kunna ge. Motiveringar till dessa
bedömningar framgår av avsnitt 6 och bygger på den bedömningsskala som finns i tabell
7.
Den samlade bedömningen är att vindpark Stömnes positiva konsekvenser i form av
miljö- och klimatnytta överväger dess eventuella påverkan vad gäller t ex förändrad
landskapsbild, ljud- och skuggor samt hinderbelysning.
Utifrån de placeringsprinciper och övriga hänsynsåtgärder som redovisas i föreliggande
MKB bedöms vindpark Stömnes begränsade eventuella negativa konsekvenser vara
acceptabla mot bakgrund av målet att Sverige ska nå 100% förnybar elproduktion år
2040 och att området är utpekat som ett prioriterat område i kommunens tematiska plan
för vindkraft.
Miljöaspekt

Bedömning

Ljud

Liten

Skuggor

Liten

Hinderbelysning

Måttliga

Radio- och telekommunikation

Obetydliga

Flygverksamhet

Obetydliga

Säkerhet och risker

Obetydliga

Miljömål och samhällsnytta

Positiv

Klimatpåverkan

Positiv

Landskapsbild

Måttliga

Riksintresse för naturvård, Natura 2000,
naturreservat

Obetydliga

Naturvärden

Liten

Fågel

Liten
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8

Fladdermöss

Obetydliga

Hydrologi, strandskydd

Obetydliga

Kulturmiljö

Liten

Riksintresse för friluftsliv

Måttliga

Övriga intressen

Måttliga

Planer och markanvändning

Positiv

Avfall och kemikalier

Liten

Kumulativa effekter

Obetydliga

Hushållning med resurser (3 kap MB)

Positiva

Miljökvalitetsnormer

Obetydliga
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