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Antagande av tillägg till översiktsplan 2007 för Örn-
sköldsviks kommun avseende vindkraft, utlåtande 
 
Inledning 
Kommunledningskontoret inledde för ett år sedan en planerings-
process med målet att visa hur en storskalig vindkraftsutbyggnad 
kan förenas med ett långsiktigt hänsynstagande till miljön och 
hur en utbyggnad kan komma igång på ett snabbt och smidigt 
sätt. Avsikten var att kommunen skulle kratta i manegen så att 
vindkraften inom kommunen skulle ta steget från den halvideella 
småskaliga till den industriellt storskaliga sfären samtidigt som 
skador på biologiska mångfald minimeras och vildmarkskaraktä-
ren skulle kunna bevaras inom stora delar av skogslandskapet. 
Medlet har varit att i samarbete med ideell naturvård ta fram ett 
antal stora områden med de bästa vindförutsättningarna, med 
hanterbara konfliktsituationer och där man genom samverkan 
mellan exploatörer kan få rationella och arealbesparande anslut-
ningar till de storskaliga elnäten. I uppdraget har också ingått att 
verka för att boende och företagare inom kommunen ges möjlig-
het att köpa in sig i kommande vindkraftproduktion. 
 
Föreliggande plan omfattar 12 områden samt 4 utredningsområ-
den med en areal av totalt 190 km2, cirka 3 % av kommunens yta. 
På 10 av områdena och på samtliga utredningsområden finns 
exploatörer på plats och projektering pågår. Samarbetet med 
ideell naturvård och de samråd som skett med lokalbefolkning 
gör att man kan anta att kommande tillståndsprocesser kommer 
att kunna ske på ett odramatiskt och tidsbesparande sätt. 
 
Inom 5 år kommer mer än 10% av det nationella målet för land-
baserad vindkraft år 2020, mer än en fördubbling av dagens 
svenska vindkraftproduktion, att kunna produceras i Örn-
sköldsvik. Förlusterna av skogsproduktionsmark och arealer med 
vildmarkskaraktär har minimerats och kustområdet kan utvecklas 
fritt utan ytterligare vindkraftmässiga restriktioner. Den framtida 
handlingsfriheten är stor och boende och företagare i Örn-
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sköldsvik kommer att kunna säkra sin elförbrukning genom in-
köp i den produktion som planeras.  
 
Bakgrund/Ärendet 
Förslag till tillägg till översiktsplan avseende vindkraft har varit ut-
ställd under perioden 10 september – 10 november 2008. Sammanlagt 
har 30 yttranden inkommit. Nedan redovisas en sammanställning av 
yttrandena med kommunledningskontorets kommentarer och förslag 
till ändringar.  
 
Frågor som utretts under utställningstiden 
I det utställda planförslaget redovisades ett antal önskade gränsjuster-
ingar av föreslagna områden för vindkraft. Syftet var att utreda dessa 
under utställningstiden samtidigt som alla kunde lämna sina synpunk-
ter på de föreslagna ändringarna. Under utställningstiden har dessutom 
ett antal förslag om utökningar av områdena samt förslag om att ta 
med sex helt nya områden kommit in. I planförslaget redovisas nu 
kommunledningskontorets förslag till nya gränsdragningar. Samråd 
har på samma sätt som tidigare skett med ideell naturvård.  
 
Ändringsförslag som innebär att helt nya områden kommer till be-
döms utgöra en väsentlig ändring av planen och skulle därmed kräva 
ny utställning för att kunna tas in i planen. Dessa nya områden har en-
dast översiktligt diskuterats med ideell naturvård. Kommunlednings-
kontoret föreslår att ett av dessa områden  infogas i närliggande vind-
kraftområde (Grässemyran), att ett av områdena (Nätra fjällskog) ej 
medtas i planen och att fyra av områdena även i fortsättningen redovi-
sas som utredningsområden, vars lämplighet får klaras ut i kommande 
översyn av översiktsplanen (åren 2010-2011) eller i samband med an-
sökningar om vindkraftetablering inom områdena. 
 
I slutfasen av utställningstiden inkom yttrande från Försvarsmakten 
som medför begränsningar att bygga ut tre vindkraftområden och ett 
utredningsområde, samt yttrande från Örnsköldsviks Airport som in-
nebär avsevärda begränsningar inom fem vindkraftområden. Kom-
munledningskontoret har i dagsläget svårt att värdera dessa sent in-
komna synpunkter från staten. Genom ändringar i riktlinjerna för be-
rörda områden styrs därför de detaljerade avvägningarna till till-
ståndsprocessen. Först då man vet verkens exakta position och höjd är 
en dialog mellan berörda parter meningsfull. 
Gränsjusteringar 
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Område 1 Bräntet, har utökats från 13,9 till 15,0 km2. Mot Gårmyr-
bergets höga naturvärden har absolut avgränsning skett. Ingen utök-
ning har skett SV Nymyran på grund av starka naturvårdsskäl. 
 
Område 2 Trattberget, har utökats från 12,2 till 12,6 km2 i stort sett 
enligt önskemål. 
 
Område 3 Blackfjället, har utökats från 4,8 till 5,7 km2 . I området 
med myrarna runt Blackfjällsjön har ingen utökning kunnat ske på 
grund av starka naturvårdsskäl, i området V om Blackfjället har utök-
ning kunnat ske i stort sett enligt önskemål. 
 
Område 5 Kullberget-Granliden, Har utökats från 13,5 till 17,8 km2 , 
det mesta SO om området. I NV mot Kullbergstoppen har ingen utök-
ning kunnat ske utifrån naturvårdens och rennäringens intressen. För-
svarets yttrande innebär dock att möjligheten att bygga ut områdets 
sydöstra del sannolikt begränsas. 
 
Område 7 Brattmyrliden, Ingen utökning av området sker och grän-
serna kvarstår. För att garantera att bebyggelsen längs Yttre Lemesjön 
inte drabbas av skuggningseffekter införs en riktlinje om att sökande i 
samband med prövningen måste visa att föreslagna verksplaceringar ej 
medför risk för sådana effekter. 
 
Område 8 Bursjöliden. Försvarets och flygfältets yttranden innebär att 
möjligheten att bygga ut områdets västra del sannolikt begränsas. 
 
Område 10 Stormyrberget, har utökats från 16,5 till 22,4 km2 efter ytt-
rande från RES Skandinavien under utställningsskedet. Vissa smärre 
indragningar har gjorts utifrån naturvårdsskäl, men i stort har utökning 
kunnat ske enligt önskemål. 
 
Område 11 Grässemyran, har utökats från 11,0 till 16,4km2, främst ut-
ifrån yttrande från RES Skandinavien under utställningsskedet. Utök-
ningar har kunnat ske både i V, men även genom att ett område Ö om 
Björnböles-Stormyran kunnat knytas till området genom en korridor. 
 
Område 12 Stigshöjden, kvarstår med en yta av 3,7 km2 inom Örn-
sköldsviks kommun, och med en större del inom Sollefteå kommun. 
Möjligheterna att bygga ut området inom Sollefteå kommun torde 
dock begränsas avsevärt utifrån Försvarsmaktens yttrande. 
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De gränsjusteringar som gjorts har ökat arealen vindkraftområden med 
18 km2.  Den totala arealen inom de 12 vindkraftområdena ökar där-
med från 125,4 till 143,4 km2.  
 
Utredningsområden 
Solbergsliden. Baserat på yttranden bl.a. från Försvarsmakten och 
Kultur-och Fritidsnämnden samt efter genomgång av området till-
sammans med ideell naturvård görs bedömningen att området inte bör 
tas med som ett utpekat område för vindkraft i översiktsplanen. Even-
tuell vindkraftetablering får därför hanteras enligt riktlinjerna för övri-
ga områden. 
 
Nätra fjällskog, som föreslagits som nytt område av Högland 
Skog&Kraft AB, var ett av de första områden som mönstrades ut efter 
hörande av bl. a. Länsstyrelsen. Då inget tillförts som kan förändra 
denna bedömning tas detta område ej med i översiktsplanen. 
 
Lidberget, som föreslagits av RES-Skandinavien bedöms ha stora 
möjligheter att uppfylla de kriterier som uppställts för vindkraftområ-
den. 12,8 km2 tas därför med som utredningsområde i planen. 
 
Häbbersjön, som föreslagits av SCA bedöms ha stora möjligheter att 
uppfylla de kriterier som uppställts för vindkraftområden. 14,3 km2 tas 
därför med som utredningsområde i planen. Detta möjliggör en mer 
rationell utbyggnad av det vindkraftområde som ligger inom Sollefteå 
kommun. 
 
Pärmsjökullen, som föreslagits av SCA, bedöms ha vissa möjligheter 
att uppfylla de kriterier som uppställts för vindkraftområden. 8,6 km2 
tas därför med som utredningsområde i planen. 
 
Långmon, som föreslagits av SCA bedöms ha vissa möjligheter att 
uppfylla de kriterier som uppställts för vindkraftområden. 12,9 km2 tas 
därför med som utredningsområde i planen. 
 
Den totala arealen utredningsområden blir därmed 46,6 km2. Skulle 
alla fyra områden bedömas vara lämpliga att bygga ut blir den totala 
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vindkraftarealen inom Örnsköldsviks kommun 190 km2, mer än 3% av 
kommunens yta. Försvarets intressen kan komma att begränsa ut-
byggnadsmöjligheterna inom upp till 20 km2 av dessa. Säkerhets-
aspekterna för berörda flygfält kan komma att medföra ytterligare be-
gränsningar, men även med beaktande av tänkbara restriktioner har 
vindkraftsarealen ökat jämfört med det utställda förslaget. 
 
Övriga utredningar under utställningstiden 
Plan- och miljökontoret framförde under samrådet önskemålet att 
handläggningsrutiner för vindkraftärenden skulle redovisas i över-
siktsplanen. Miljöprocessutredningen (SOU 2008:86) föreslår nu nya 
regler för prövning av vindkraftärenden. Tills detta är utklarat bedöms 
inte meningsfullt att formulera nya handläggningsrutiner. 
 
I det utställda planförslaget anges kommunens preliminära syn på s k 
gårdsverk, dvs mindre vindkraftverk. I planförslaget preciseras dessa 
som riktlinjer. 
 
Lågstrålande områden  
 
Kommunen har genomfört ett samråd om möjligheten att i översikts-
plan redovisa lågstrålande områden i syfte att behålla några områden 
så fria som möjligt från elektromagnetisk strålning. Föreningen för el-
överkänsliga i kommunen har som underlag redovisat tio områden 
som de bedömer har låg strålningsnivå idag. Tre av dessa berör vind-
kraftområden. Dessa är områdena 8 Bursjöliden, 9 Prästliden och 10 
Stormyrberget.  
 
Område 8 Bursjöliden sammanfaller i östra delen med det område som 
bedöms lågstrålande. Detta område är ett av få lågstrålande områden i 
kommunens östra del. Då möjligheterna att bygga ut områdets östra 
del kommer att begränsas utifrån Försvarsmaktens yttrande bedömer 
kommunledningskontoret att området kan kvarstå som vindkraftområ-
de. 
 
Område 9 Prästliden tangerar ett lågstrålande område kring Landsjö. 
Detta område bedöms inte komma att prioriteras som lågstrålande 
med hänsyn till att det redan finns många boende i Landsjöområdet 
och önskemål har framförts om bättre mobiltäckning.  
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Område 10 Stormyrberget bedöms, på det underlag som nu finns, lig-
ga på tillräckligt avstånd från redovisat lågstrålande område och rela-
tivt nära befintlig mast. Området bör därmed kunna utnyttjas för vind-
kraft. 
 
Sammanfattningsvis bedöms att föreslagna vindkraftområden inte 
äventyrar möjligheten att utpeka lågstrålande områden. 
 
Sammanställning av inkomna yttranden 
 

Yttrande Kommentarer från 
kommunledningskontoret 

1. Banverket. Inget att tillägga. - 

2. Mittuniversitetet. Avstår från yttrande. - 

3. Naturvårdsverket. Har inte möjlighet att 
lämna synpunkter. Sparar exemplaret som ett 
gott exempel.  

- 

4. Högland Skog & Kraft AB. Föreslår nytt 
vindkraftområde i Nätra, där företaget äger del 
av marken. 

Större delen av föreslaget område ingår i riks-
intresse Friluftsliv, Nätra Fjällskog (FR 8404) 
och även i riksintresseområdet Höga Kusten. 
Området har stort värde för friluftslivet och 
bedöms inte lämpligt för vindkraftutbyggnad.  

5. Eivor Näslund, Umeå. Undrar om möjlig-
heten att sätta ett verk på Västansjöbergets 
norra del.  

Får hanteras i enlighet med de riktlinjer som 
antas för övriga områden. 

6. Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls 
kommun. Inget att erinra. 

- 

7. Tom Westberg, Bredbyn. Motsätter sig att 
vindkraftverk placeras mitt i skidparadiset 
Solberget. 

Efter utredning bedöms Solbergsliden inte 
vara lämplig att exploatera med vindkraft, se 
text ovan. 

8. Morgan Lundberg. Frågar om antal verk 
på Bräntet och hur småviltjakt och djurliv 
kommer att påverkas 

Bedömningar som gjorts framgår av planen. 
Cirka 40 st verk kan komma till på Bräntet. 

9. Post-och Telestyrelsen. Rekommenderar 
att samråd sker mellan vindkraftexploatörer 
och de radiolänkoperatörer som berörs av 
vindkraftetableringar. 

Avses ske i samband med bygglovprövningen 
alt. tillståndsprövningen enligt Miljöbalken. 
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10. Kultur-och fritidsnämnden. Avstyrker 
byggande av vindkraftverk på Solbergsliden. 

Se text ovan. 

 

11. Kramfors kommun. Har inte något att 
erinra mot förslaget. 

 

- 

 

12. SCA Skog AB. Framför följande synpunk-
ter: 

- Anser att den absoluta avgränsningen 
av områdena tas bort, 

- Anser att det inom övriga områden 
bör kunna få byggas parker upp till 20 
MW, motsvarande 10 vindkraftverk. 

- Föreslår att del av Fängsjönområdet, 
Häbbersjön, utpekas som område 
lämpligt för vindkraft, 

Föreslår att Pärmsjökullen och Långmon ut-
pekas som områden lämpliga för vindkraft. 

 

 

Beaktas ej. Motivering för detta framgår av 
planen. 

Beaktas ej. Motivering för restriktiviteten i 
övriga områden framgår av planen. 

 

Tas med som utredningsområde, se motiver-
ing och bedömning ovan. 

 

Tas med som utredningsområden, se motiver-
ing och bedömning ovan. 

13. Örnsköldsviks Socialdemokrater.  Har 
uppfattningen att planförslaget väl tillgodoser 
en avvägning mellan möjligheten till storskalig 
vindkraftproduktion och värnandet av orörda 
områden för friluftsliv, biologisk mångfald, 
boende och rennäring. 

- 

 

14. Humanistiska nämnden. Framför följan-
de synpunkter; 

- Initiativet att bygga ut en förnybar 
energikälla är positivt ur både miljö- 
och folkhälsosynpunkt. Även positivt 
med delaktighet och möjligheter till 
delägande. 

- Skuggor och reflexer är viktiga fakto-
rer att beakta och bör utredas ytterli-
gare. 

- Skyltning för säkerhetsrisk runt varje 
vindkraftpark antas vara självklart. 

 

 

 

- 

 

 

Sker under tillståndsprocessen. 

 

Finns som generell riktlinje i planen 
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- Om verken avger elektromagnetisk 
strålning bör det beaktas för att säkra 
strälningsfria och lågstrålande zoner 
inom kommunen. 

 

Beträffande lågstrålande områden, se text 
ovan. Planens intention att koncentrera vind-
kraften till ett begränsat antal områden be-
döms vara gynnsam för strålningsproblemati-
ken jämfört med alternativa förhållningssätt. 

15. Holmen Energi.  

- Vill inte behöva motivera att verk sätts 
glesare än 5 resp. 3 rotoravstånd från 
varandra. 

- Vill inte ha 1000 m skyddsavstånd 
från bostadshus utan hävdar att 40 
dB(A) räcker som riktvärde. 

- Vill ha möjlighet att etablera vindkraft 
inom andra områden än de som utpe-
kas. 

 

Holmen framför vidare samma synpunkter 
som framfördes under samrådet vad gäller 
utökningar av områdena Blackfjället och 
Granliden-Kullberget. 

 

Ändras för enkelhetens skull till 5 rotoravstånd 
i de generella riktlinjerna. 

 

Beaktas ej, se motiveringar i ÖP. 

 

 

Beaktas ej. Hur övriga områden kommer att 
hanteras efter 2011 får avgöras då planöver-
syn sker. 

 

Har utretts under utställningstiden, se bedöm-
ningar för resp. område ovan. 

 

15. Projekt Ångermanlands Flora. Efterlyser 
botaniska inventeringar och redovisar bota-
niska faktakunskaper och förslag till hänsyns-
taganden för vindkraftområdena. 

 

Botaniska inventeringar sker under MKB-
processen enl. Miljöbalken och studeras ej 
vidare under ÖP-processen. Huvuddelen av 
hänsynstagandena är redan inarbetade i pla-
nens riktlinjer för varje område. På några 
punkter skall dock projektets synpunkter arbe-
tas in. 

17. Försvarsmakten. Försvarets intressen 
påverkar möjligheterna att bygga ut vindkraft i 
delar av områdena Kullberget-Granliden och 
Bursjöliden. Inom Stigshöjden och Solbergsli-
den är det konflikt med totalförsvarets intresse 
i huvuddelen av områdena. Enstaka verk kan 
byggas i områdenas norra delar. 

Alla vindkraftsprojekt, även där Försvarsmak-
ten inte har några intressen, bör remitteras till 
Försvarsmakten när exakta höjder och posi-
tioner är fastlagda. 

Solbergsliden tas bort från planen, se text 
ovan. För Stigshöjden redovisas bara den 
norra delen, som ligger inom Örnsköldsviks 
kommun. För övriga områden behålls grän-
serna, men riktlinjerna kompletteras så att 
dialog sker mellan Försvarsmakten och be-
rörd exploatör. 

 

Tas med som generell riktlinje. 
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18. Vägverket. Är positiv till planen, men vill 
ha en tydligare beskrivning av vägsituationen. 
Redovisar kontaktpersoner för dispenser mm. 
Skyddsavståndet mellan verk och vägområde 
bör vara minst verkets totalhöjd, minst 50 m. 
Redovisar tillståndskraven enligt VägL. 

Den översiktliga bedömningen är att vägsitua-
tionen är gynnsam för de parker som föreslås 
och att de ombyggnationer som behöver utfö-
ras ligger inom skogsbilvägnätet och framför-
allt inom parkområdena. Det är upp till exploa-
tör att ta de kontakter som erfordras med 
Vägverket och andra väghållare. Inga verk 
kommer att placeras i närheten av Vägverkets 
vägområden. 

19. Bertil Jonsson, Västeralnäs.  Kommun-
fullmäktige bör ge uppdrag till KLK att upp-
handla en kompletterande utredning av lämp-
liga områden för vindkraft av storleken 7 – 19 
verk inom Örnsköldsviks kommun. Utredning-
en bör även sänka nuvarande kravnivå på 
årsmedelvind från 7 till 6,5 m/sek. Utrednings-
förslaget skall komplettera befintlig vindkrafts-
plan för att bättre harmonisera med komman-
de riksdagsbeslut(SOU 2008:86) samt kom-
mande EU- och nationella krav på vindkrafts-
utbyggnad i Sverige. 

De ytor planen redovisar som vindkraftsområ-
den medger utbyggnad av vindkraft med en 
produktion av 2 till 3 TWh per år i Örn-
sköldsviks kommun, d.v.s. ungefär det dubbla 
länsmålet. Kommunledningskontoret bedömer 
därför att nuvarande plan med råge uppfyller 
de mål som kan komma att fastställas fram-
över. Rationaliteten i att först bygga ut de för 
vindkraft bästa områdena torde heller inte 
kunna ifrågasättas från vare sig produktions- 
eller miljösynpunkt. Kommunledningskontoret 
bedömer att planens avvägningar därför ligger 
rätt i nuläget. I framtiden kan givetvis komplet-
terande utredningsuppdrag ges om så be-
döms önskvärt. 

20. Vilhelmina södra sameby. Anser inte att 
samebyns synpunkter i yttrande under sam-
rådet beaktats i planen. Kräver att dessa inar-
betas. 

Kommunledningskontorets uppfattning att 
vindkraftnäringens och rennäringens intressen 
går att förena inom de områden som föreslås 
står fast.  

21. Svenska Kraftnät.  

- Ur kraftsystemets perspektiv är det mer för-
delaktigt att ansluta vindkraft i södra Sverige 
än i Norrland. 

- Anslutning till 400kV-systemet blir aktuella 
då anläggningarna är större än ca 300 MW. 

- Riktlinjer för anslutning finns på SVK´s hem-
sida 

 

Viss korrigering av texten sid 16 i planen. 

 

 

Inarbetas i plantexten. 

 

Tas med i plantext som info. 

22. Ove Hellström, Annicka Ternestål. 
Tycker att Ownpowers och Vindins förslag om 
Solbergsliden är bra. 

Som framgår ovan tas Solbergsliden bort ur 
planen och ev. vindkraftetablering på Solber-
get får hanteras utifrån riktlinjerna för övriga 
områden., 
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23. Länsstyrelsen Västerbotten. Har inget 
ytterligare att tillägga än vad som avgivits 
under samrådsskedet. 

- 

24. Örnsköldsviks Airport. Har inkommit 
med yttrande som innebär avsevärda be-
gränsningar för framförallt områdena 8 Bursjö-
liden, 9 Prästliden, 10 Stormyrberget, 11 
Grässemyran och 12 Stigshöjden. 

I detta sena skede av planeringsprocessen 
har kommunledningskontoret svårigheter att 
värdera och väga de synpunkter som fram-
kommit. Detta speciellt i sken av Luftfartsver-
kets tidigare yttrande där man inte aviserade 
några inskränkningar eller begränsningar. 
Synpunkterna från Örnsköldviks flygfält kom-
mer därför att arbetas in i riktlinjerna för be-
rörda områden, och erforderlig hänsyn till 
flygsäkerheten får prövas under tillståndspro-
cessen. 

25. Omsorgsförvaltningen. Har inget att 
erinra. 

- 

26. RES-Skandinavien, föreslår utökningar 
av områdena 10 Stormyrberget och område 
11 Grässemyran, samt föreslår två nya områ-
den, Lidberget norr om Grätnässjön samt ett 
område öster om Björnböles-Stormyran. 

Förslagen har studerats i fält med resultat 
som framgår av redovisning ovan. 

 

27. Plan-och miljönämnden (PMK).  Framför 
följande synpunkter: 

- Förutsätter att skyddsavståndet till 
bostäder på 1000m kvarstår även om 
gränser ändras. 

- Solbergsliden bör ej exploateras med 
vindkraft. 

- På grund av Miljöprocessutredningen 
är det i dagsläget ej meningsfullt att 
arbeta fram handläggningsrutiner. 

- PMK har deltagit i framtagande av 
riktlinjer för mindre vindkraft och har i 
dagsläget inga ytterligare synpunkter 
på riktlinjerna. 

- PMK ställer upp på ändringen av bul-
lerriktvärde till 40dB(A) och på att 
minsta avstånd till bostad ska vara 
1000m. 

 

 

Javisst! 

 

 

Se text ovan. 

 

Se text ovan. 

 

- 

 

 

 

- 
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- Det kommer att krävas en ansökan 
om strandskyddsdispens för varje åt-
gärd inom strandskyddat område, 
även inom de utpekade områdena, 
såvida det inte är en tillståndspliktig 
anläggning enligt Miljöbalken. 

- Det bör framgå att det vid en prövning 
kan komma att krävas ytterligare in-
venteringar och kartläggningar inom 
de utpekade områdena. 

- Då riksintressena för vindkraft i vissa 
fall sträcker sig utanför vindkraftområ-
dena bör planförslaget kompletteras 
med riktlinjer för hur en sådan situa-
tion ska hanteras vid en exploatering 
utanför planens vindkraftområde, men 
inom riksintresset. 

 

 

Detta framgår av planförslaget, kan kanske 
förtydligas något. 

 

 

 

Planförslaget kompletteras. 

 

 

Översiktsplanen redovisar kommunens be-
dömning av hur riksintresset bör avgränsas. 
Kommunen kommer att agera utifrån detta. 
Den slutliga avvägningen av riksintresset görs 
i tillståndsprövningen. 

28. Umeå Universitet.  Vill lyfta fram kom-
munnens arbetssätt. Ett föredöme. Har stora 
möjligheter att effektivisera och underlätta 
utbyggnaden. De generella riktlinjerna är väl 
genomtänkta. Bilägger rapport från en grupp 
studenter som studerat förslaget. 

- 

29. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
(Lst). Förslaget utgör ett bra underlag. Ge-
nom att presentera områden lämpliga för 
vindkraft ger man tydliga riktlinjer för var 
kommunen anser att vindkraftexploatering är 
lämplig. Områdena har i vissa fall avvikande 
utbredning än de utpekade riksintressena för 
vindkraft. Lst överväger att anmäla ompröv-
ning.  

 

Försvarsmaktens redovisade konflikter bör 
utredas och beaktas. Miljökvalitetsnormerna 
godtagbart hanterade. 

 

 

Grannkommuners ÖP behöver bättre redovisa 

 

- 

 

 

 

 

 

Förutsättningar att redovisa konsekvenserna 
saknas i dagsläget då  detaljuppgifter om 
verksplaceringar, tornhöjder mm saknas.  
Riktlinje om samråd med försvarsmak-
ten,införs för berörda områden, se text ovan. 

 

Beaktas. 
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samordning över kommungränserna. 

Bra med text om fladdermöss Skrivningen bör 
skärpas. 

Varje ansökan om utbyggnad prövas utifrån 
sina egna meriter. Kravet på detaljplan be-
döms utifrån PBL. Redovisning av alternativa 
lokaliseringar ska alltid göras i ett ärende, 
men ÖP underlättar i utpekade områden. 

Motiven för att inte bygga vindkraft i kustom-
rådet och nära centralorten kan utvecklas. 

 

Beaktas. 

 

- 

 

 

 

Det är inte textmängden som ska avgöra 
tyngden i argumentationen. 

30.  Åke Eriksson, Norrälvsjö. ÖP är mycket 
välarbetad och trevlig i sin utformning.  

Bättre redogörelse krävs för Solbergsliden. 

Gränser för centralortens närområde? 

För stora inskränkningar väster om E4. Våld-
samma ingrepp i äganderätten. 

Fel att mindre kraftverk ska få sådana be-
gränsningar. Enda kriteriet ska vara bul-
ler/skuggeffekter. 

Lokala förutsättningar ska tas tillvara när bul-
ler-, skugg- och estetiska aspekter kan accep-
teras. 

Bästa vindlägena är från havet upp till rena 
inlandsområden. ÖP har för stora inskränk-
ningar.  

Frågetecken till vindkraftverk i Skeppsma-
len/Skagenområdet. 

- 

 

Solbergsliden utgår, se text ovan. 

Ska redovisas. 

Äganderätten ger enligt svensk lag ingen rätt 
till vindkraftutbyggnad. 

Riktlinjer föreslås som tar hänsyn till grannfas-
tigheterna. 

Strategin är att se till att det satsas på de bäs-
ta områden för vindkraft, dvs bra vind och 
små konflikter. Om några år får detta omprö-
vas. 

- 

 

Ett finns, inga nya föreslås. 
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Kommunledningskontorets förslag till beslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till tillägg till översiktsplan 2007 avseende vindkraft har varit 
utställd enligt 4 kap 6§ plan- och bygglagen. I detta utlåtande samman-
fattas inkomna yttranden med kommunledningskontorets kommentarer 
och förslag till ändringar. Solbergsliden tas inte med som utpekat vind-
kraftområde. Ett flertal gränsjusteringar föreslås. Fyra föreslagna nya 
vindkraftområden redovisas som utredningsområden vilka får klaras ut i 
kommande översiktsplanearbete eller i samband med ansökningar om 
vindkraftutbyggnad. Planförslaget bedöms nu vara färdigt för antagan-
de. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslaget utlåtande och föreslår att kom-
munfullmäktige enligt 4 kap §11 plan- och bygglagen antar förslag till 
tillägg till översiktsplan 2007 avseende vindkraft. Beslutet om antagan-
de bör tolkas så att kommunfullmäktige godkänner de mål, riktlinjer 
och åtgärder som föreslås i tillägget medan övrig text ska ses som un-
derlag.   

 
Örnsköldsviks kommun 
 
 
Tommy Dickens 

 


