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Ändringstillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att få anlägga
vindkraftverk med en högsta totalhöjd av 200 meter.
Ändringen innebär att vindkraftverken tillåts vara 50 meter
högre än idag gällande tillstånd. Ändringen avser även att
maxantalet minskas från 34 till 25 vindkraftverk.

1. Yrkande
Fred. Olsen Renewables AB ansöker om ändringstillstånd, enligt 9 kap miljöbalken, att
anlägga vindkraftverken inom Högaliden vindkraftpark (dnr. 551-1651-2010) med en högsta
totalhöjd av 200 meter. Tillståndet behöver endast omfatta en ändring av den i gällande
tillstånd reglerade totalhöjden samt ändrat antal vindkraftverk. Verksamhetens bedrivande
ska i övrigt ske i enlighet med gällande tillstånd.
Fred. Olsen Renewables AB hemställer att miljöprövningsdelegationen


meddelar villkor i enlighet med vad som anges under avsnitt 5,



godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 1.
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2. Bakgrund
2.1 Sökanden
Fred. Olsen Renewables AB är ett dotterbolag till Fred. Olsen Renewables AS som ägs av
Bonheur (50%) och Ganger Rolf (50%), båda noterade på börsen i Oslo. Förutom
förnyelsebar energi bedrivs inom koncernen rederiverksamhet med tankers och
kryssningsfartyg samt kontrahering av oljeriggar för oljeprospektering.
Fred. Olsen Renewables har varit verksamma inom vindkraftsbranschen sedan 1996. Idag
projekterar bolaget till land och till havs för vidare utbyggnad i Storbritannien, Norge, Irland
och Sverige.

2.2 Bakgrund till ansökan
Fred. Olsen Renewables AB beviljades 2011-12-16 (dnr. 551-1651-2010) tillstånd att uppföra
och driva vindkraftverk inom fastigheten Loberget 2:1 i Umeås kommun. Tillståndet
omfattar en etablering av upp till 34 vindkraftverk med en högsta totalhöjd av 150 meter,
liksom tillstånd för uppställning och drift av mobilt krossverk under anläggningstiden.
Vindkraftverkens teknikutveckling går snabbt framåt, vilket är positivt för såväl
energibolaget som samhället. Vindkraftverken kan byggas högre än tidigare och med större
rotordiameter. Detta innebär en möjlighet att tillvarata mer vind och producera ännu mer el
per ytenhet mark som ianspråktas för vindkraftverket. Fred. Olsen Renewables AB har i
samband med detaljprojekteringen noterat att en höjning av vindkraftverken till 200 meter
istället för den i tillståndet reglerade höjden (150 meter) skulle innebära ett mycket bättre
tillvaratagande av vindresursen i området. I samband med detta väljer energibolaget att även
minska maximalt antal vindkraftverk från 34 till 25. Detta förutsätter dock en mindre
ändring av det tillstånd som idag reglerar verksamheten.
Beräkningar visar att energiproduktionen kan ökas med mellan 15 och 20%. En sådan ökning
av elproduktion motsvarar en normal årsförbrukning för omkring 6 000 villor. Samtidigt
minskar den ianspråktagna markarealen.

2.3 Avgränsningar
Om den ansökta ändringen beviljas så medför detta ingen negativ påverkan för mark eller
vattenområden. Tvärtom så uppstår snarare en positiv påverkan eftersom det maximala
antalet vindkraftverk minskar då större verk kräver större avstånd mellan varandra. Inga
andra åtaganden eller villkor som regleras i tillståndet kommer att påverkas av ändringen.
Med anledning av detta har samrådet avgränsats till de särskilt berörda personer,
organisationer, företag, myndigheter och den allmänhet som skulle kunna påverkas eller kan
förväntas inkomma med värdefulla synpunkter vid en ändring av totalhöjden.
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Miljökonsekvensbeskrivningen är i enlighet med 16 kap 2§ i sin helhet avgränsad till den
ändring som ska prövas och med en redovisning av de effekter och konsekvenser som därav
kan uppstå.

3. Samråd
Under samrådet har det inkommit tre synpunkter rörande den planerade ändringen. Umeå
och Skellefteå flygplats har påpekat att vindkraftverken inte får inkräkta på MSA-ytan för
respektive flygplats. Inkomna synpunkter bemöts i samrådsredogörelsen som biläggs
Miljökonsekvensbeskrivningen.

4. Miljökonsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 1) beskriver på ett utförligt sätt den påverkan som
ändringen kan medföra. Sammanfattningsvis kan det konstateras att ändringen medför
mycket små konsekvenser i jämförelse med noll-alternativet, dvs. en totalhöjd av 150 meter
och 34 vindkraftverk.

4.1 Buller och skuggning
Omgivningarna i anslutning till vindkraftsområdet är förhållandevis glesbefolkade och det
stora avståndet till bebyggelse gör att vare sig riktvärdet för skuggor eller buller kommer att
överskridas. Närmaste bebyggelse är Botsmark by ca 2 km från projektområdet.

4.2 Landskapsbild
För att kunna bedöma hur stor förändringen blir för landskapsbilden har fotomontage och
siktanalyser (ZVI) upprättats för noll-alternativet (150 meter) och för ansökt ändring ( 200
meter). Dessa visar att vindkraftverken kommer att vara synliga från ungefär samma punkter
som tidigare och med samma upplevelse. Bedömningen är att den ansökta höjningen endast
är av marginell betydelse för landskapsbilden, sett utifrån verkens storlek.
En totalhöjd överskridande 150 meter medför krav på en annorlunda hinderljusmarkering,
enligt idag gällande föreskrifter. Vindkraftverk som står i parkens ytterkant måste markeras
med ett högintensivt, vitt, blinkande ljus. Ljuset ska riktas uppåt för att minska störningar på
omgivande bebyggelse. Vindkraftverken innanför dessa ska vara markerade med ett
lågintensivt, rött, fast ljus. I jämförelse med noll-alternativet kommer detta att medföra en
större påverkan på landskapsbilden under dygnets mörka timmar.

4.3 Naturvärden
Antalet vindkraftverk minskas vilket innebär att det blir mindre markpåverkan. De
hänsynsområden och åtaganden som lagts fast i gällande tillstånd är oförändrade.
En 50 meters ökning av vindkraftverkens höjd bedöms generellt inte medföra att några fler
fåglar dödas. Undantag görs dock för framförallt kungsörn för vilken risken för kollision
bedöms öka något. Ökningen är dock från en mycket låg nivå och konsekvenserna för den
lokala fåglefaunan bedöms därför som små.

3

4.4 Luftfart och teleoperatörer
Ingen risk för påverkan på flygsäkerhet bedöms föreligga om anläggningen utformas så att
den inte berör MSA-ytan för berörda flygplatser. Bolaget åtar sig att inte bygga så att denna
del av luftrummet påverkas, se förslag till villkor.

5. Förslag till villkor
1.

Vindkraftverken kommer inte att överskrida tillåten byggnadshöjd för MSAyta eller komma i konflikt med inflygningsprocedurer,
kommunikationssystem etc.
2. FORAB åtar sig att utföra en ny inventering av fladdermöss innan
byggnation påbörjas. Om det i dialog med tillsynsmyndighet efter utförd
inventering bedöms som motiverat åtar sig FORAB att korttidsavstänga
särskilt berörda vindkraftverk i enlighet med rekommendationer i Vindvals
rapport om vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss (Vindval 2011).
Gällande villkor för hinderbelysning är funktionellt även efter höjning och bedöms inte
behöva ändras.

6. Skydds- och försiktighetsåtgärder
I gällande tillstånd finns tydliga åtaganden och villkor som reglerar verksamheten. Inga
ytterligare åtaganden bedöms nödvändiga.

7. Tillåtlighet
7.1 De allmänna hänsynsreglerna, 2 kap. Miljöbalken
7.1.1 Kunskapskravet
Fred. Olsen Renewables AB ingår i en koncern som har stor erfarenhet av att projektera och
bygga vindkraft. Utöver upprättad MKB har det gjorts beräkningar av buller, skuggning,
fotomontage mm. Det får därmed anses tydligt att kunskapskravet innehålls.
7.1.2 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik
Ansökan om ändringstillstånd grundar sig på en önskan om att få välja bästa möjliga teknik.
Det möjliggör ett optimalt tillvaratagande av vindresursen inom det område som ska nyttjas
för detta ändamål.
7.1.3 Val av lokalisering
Lokaliseringen är i detta fall given (tidigare prövad) och ansökan grundar sig på att utnyttja
vindresursen fullt ut och på ett optimalt sätt.
7.1.4 Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen
Vindkraften är en förnyelsebar och ren energikälla som inte efterlämnar någon miljöskuld till
kommande generationer. Vindkraftverken i sig är reversibla och alla delar som är möjliga att
återvinna vid tidpunkten för avveckling kommer att, inom ekonomiskt försvarbara gränser,
återvinnas.
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Ett vindkraftprojekt ”lånar” marken under en given tidsperiod och därför är det viktigt att
tillvarata vindresursen fullt ut och nyttja den bästa tekniken. Den ansökta ändringen är helt i
linje med detta.

7.2 Riksintressen enligt 3-4 kap. miljöbalken
Den ansökta ändringen står inte i konflikt med några riksintressen.

7.3 Kommunens tillstyrkan enligt 16 kap. miljöbalken
Kommunen har tidigare tillstyrkt vindkraftetableringen och tillstånd har beviljats. Under det
förnyade samrådet med Umeås kommun har det framkommit vissa synpunkter som de vill
att vi belyser lite extra. Bland annat landskapsbilden, möjligheten att besöka Loberget och
den förändrade hinderbelysning. Samtliga frågor behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Umeå

Per Anders Östling
Fred. Olsen Renewables AB
Bilagor
Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2014-05-06
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