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1. Bakgrund  

1.1 Trender i kommunen 

 
Bodens kommuns nuvarande översiktsplan antogs 1990 och kommunen 
håller nu på att arbeta fram en ny. Istället för en traditionell mark-
användningsplan ska den nya översiktsplanen fokusera på kommunens 
framtid relaterad till markanvändningen som ett strategiskt utvecklings-
medel. ”Framtidsplanen” ska vara ett redskap för att skapa förutsättningar 
för en gynnsam utveckling i kommunen.  
 
Under 2010 ökade befolkningen något i Bodens kommun efter en vikande 
befolkningsutveckling sedan början av 1990-talet. Kommunen har ett bra 
näringslivsklimat med entreprenörer som känner stor framtidstro och som 
satsar på att utveckla sina företag. För att vara bra rustade för en global 
framtid måste företagen på ett bättre sätt delta i den internationella 
konkurrensen med ett allt större klimatmedvetande.  
 
Bodens Energi AB bygger fortlöpande ut fjärrvärmenätet och kommunen 
har egen produktion av biogas, från Svedjans reningsverk, att användas till 
fordon. Inom miljöteknikbranschen pågår projektet North Waste 
Infrastructure som ska samla regionens kompetens inom området 
miljöteknik och att skapa en plattform för miljöteknisk affärsutveckling 
med fokus på avfallshantering och återvinning. 
 
Viktiga gemensamma utmaningar är att klara den generationsväxling som 
många små företag står inför, samt integration av nyanlända som kommer 
till kommunen. De unga och nya invånarna måste få möjligheter till bra 
utbildning och att förverkliga företagsbyggandet tillsammans med det 
etablerade samhället. Försvarsmakten i Boden kommer att anställa 600 
soldater fram till 2014. Kommunen och försvaret samarbetar för att klara 
rekryteringen och planera för befolkningsutveckling, arbetsplatser, 
lägenhetsuthyrning och handel.  
 
Besöks- och upplevelsenäringen växer i Boden och i Norrbotten. Antalet 
företag som erbjuder aktiviteter för besökare i form av upplevelser inom 
natur och kultur växer. Exempel är skidanläggningen Storklinten, 
Treehotel i Harads och Hästcentrum Boden. Stor betydelse för utvecklat 
näringsliv och sysselsättning är att erbjuda attraktivt boende och 
integration av arbetsmarknaden Boden-Luleå. Strategier för detta är bland 
annat bebyggelseutveckling av de nedlagda, centralt liggande, Ing3/AF1 
och A8-områdena, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-
programmet) och ombyggnation av Riksväg 97 till en säkrare och mer 
framkomlig väg.  
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1.2 Översiktsplanen 

 
I Bodens kommuns nuvarande översiktsplan saknades översikt för 
vindkraft. Staten ger stöd till den fysiska planeringen i kommunerna att 
skapa förutsättningar för en ökad beredskap för utbyggnad av vindkraft. 
Syftet är att stimulera ökningen av förnyelsebar elproduktion i landet. Det 
tematiska tillägget avseende vindbruk, fortsättningsvis vindbruksplan, ska 
ge kommunen denna beredskap och utgör ett tematiskt tillägg till 
kommunens nuvarande översiktsplan. 
 
Den kommande nya översiktsplanen (ÖP) kommer att bestå av flera 
dokument, se figur 1.1. Dels en kortversion av översiktsplanen som 
innefattar en aktualiseringsprövning och en aktualiseringsförklaring som 
uppdateras varje mandatperiod, dels ett antal fördjupade översiktsplaner 
(planer för avgränsade geografiska områden) och tematiska tillägg (planer 
som täcker hela kommunen avseende en sektorsfråga). Detta upplägg 
medför att geografiska frågor, liksom olika sektorsfrågor, kan hanteras var 
för sig och att både tillämpning och revidering underlättas. Bodens kommun 
avser även att inarbeta vindbruksplanen som ett tematiskt tillägg till den 
kommande nya översiktsplanen. 

 
Figur 1.1 Översiktsplanen består av flera dokument, vilket underlättar 
tillämpning och revidering.    

1.3 Översiktsplanarbetet 

Arbetet med en översiktsplan delas in i olika planeringsskeden; politisk 
förankring, samråd, utställning och antagande, se figur 1.2. När man 
upprättar en fördjupning eller ett tillägg till översiktsplanen gäller samma 
krav på innehåll och förfarande som för den kommunomfattande 
översiktsplanen. 
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Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur den kommunala planerings-
processen ska gå till och lägger stor vikt på att processen ska vara 
demokratisk och öppen för alla. Därför innehåller planeringsprocessen 
både samråd med möte för allmänheten och en utställning då alla har 
möjlighet att yttra sig. Det är först efter att planen antagits i kommun-
fullmäktige som det är möjligt att överklaga, och då endast på formella 
grunder. 

Figur 1.2 Översiktsplanarbetets olika skeden.  
 

2. Syfte och avgränsning 

Syftet med vindbruksplanen är att skapa planeringsförutsättningar för 
utbyggnad av vindkraft i kommunen. Planen bygger på en samlad 
bedömning av hur möjligheter för vindkraftsetablering tas till vara 
samtidigt som hänsyn tas till övriga värden och intressen som finns i 
Bodens kommun. Planen är även ett kunskapsunderlag för exploatörer och 
allmänhet och ska stödja framtida ärendehantering genom tydliga 
riktlinjer och hänsynsregler. 
 
Vindbruksplanens kapitel är uppdelade i fem delar som visar; skälen till 
planeringsinsatsen (Del A), sammanställning av planerings-
förutsättningarna (Del B), bakomliggande analyser (Del C) och förslag till 
vindbruksplan (Del D). 
 
Enligt miljöbalkens (MB) 6 kapitel ska en översiktsplan alltid redovisa 
planens miljökonsekvenser eftersom översiktsplaner, inkl tillägg eller 
fördjupningar, alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se 
Del E. 

Figur 2. Vindbruksplanens kapitel är uppdelade i Del A-E. 
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3. Process och tidplan 

Planeringsprocessen för vindbruksplanen inleddes med att kommun-
styrelsen den 9 november 2009 tog beslut att genomföra planerings-
insatser för vindkraft i Bodens kommun. Vindbruksplanen kommer att 
utgöra ett tematiskt tillägg till kommunens nuvarande översiktsplan. 
Under 2010 har ett planprogram upprättats för översiktsplanearbetet där 
vindbruksplanen beskrivs och att kommunen avser att inarbeta 
vindbruksplanen som ett tematiskt tillägg till den kommande nya 
översiktsplanen. Planprogrammet antogs av fullmäktige den 20 december 
2010. 
 
Planeringsinsatserna har inletts 2010 och resulterat i ett förslag till vind-
bruksplan (detta dokument), som bland annat föreslår områden i 
kommunen där storskalig vindkraft i första hand kan etableras och 
områden där vindkraft inte får etableras. 
  
Planförslaget har varit ute på samråd 23 maj-4 juli 2011 med berörda 
personer, organisationer och myndigheter. Kompletterade offentligt 
samrådsmöte hölls den 8 juni. I enlighet med Plan- och bygglagen har det 
under samrådstiden getts möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. 
 
Vindbruksplanen har reviderats efter samrådsutställningen. En avvägning 
mellan olika intressen gjordes med hänsyn till inkomna synpunkter under 
samrådet, vilket medförde att tre utredningsområden för storskalig 
vindkraft togs bort. Dessa tre områden ligger inom ett kärnområde för 
kommunens strategiska arbete och olika privata initiativ att utveckla 
friluftslivet och turismnäringen. Det reviderade planförslaget ställdes ut 
under perioden 1 augusti-1 oktober då allmänheten gavs ytterligare en 
möjlighet att yttra sig. Efter utställningen sammanställdes synpunkterna i 
ett utlåtande. De slutgiltiga revideringarna i vindbruksplanen utgörs 
huvudsakligen av förtydliganden och mindre kompletteringar, med hänsyn 
till inkomna synpunkter. Därefter antogs planen av kommunfullmäktige 
den 7 november 2011. 
 

 
 
Figur 3. Tidpunkter och aktiviteter i arbetet med vindbruksplanen för 
Bodens kommun. 
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Del B: Förutsättningar 
 
 
 
Del B syftar till att beskriva de förutsättningar som 
påverkar vindkraftsutbyggnaden i kommunen. I anslutning 
till varje avsnitt finns ett ställningstagande om hur 
projektörer ska förhålla sig till respektive intresse och som 
styr vilka riktlinjer som ska användas i avgränsning av 
utredningsområden för vindkraft. 
 
 I denna del beskrivs även vad vindkraft är, hur den 
fungerar, möjlig elproduktion, och samhällets miljömål. 
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4. Vindkraft 

4.1 Storskalig vindkraft 

Definition och prövning 

Med storskalig vindkraft menas medelstora och stora anläggningar. 
Beroende på vindkraftverkets höjd och hur många verk som står 
tillsammans krävs, i varierande grad, bygglov enligt plan- och bygglagen 
eller tillstånd/anmälan enligt miljöbalken. 
  
Medelstora anläggningar har ett eller flera verk med en total höjd högre 
än 50 m eller två eller fler vindkraftverk som står tillsammans. För att 
bygga en medelstor vindkraftsanläggning krävs anmälan enligt 
miljöbalken samt bygglov enligt plan- och bygglagen. Såväl bygglov och 
anmälan enligt miljöbalken prövas av kommunen.  
 
Stora anläggningar består av en park med två eller flera verk som har en 
totalhöjd högre än 150 m eller sju vindkraftverk eller fler som är högre än 
120 m. Stora anläggningar kräver tillstånd enligt miljöbalken som söks 
hos länsstyrelsen. Vid tillstånd krävs inget bygglov från kommunen, men 
bygganmälan kvarstår. Kommunen måste dock 
tillstyrka etableringen för att tillstånd för en 
etablering ska ges. 
 
Verksamhetsutövaren har skyldighet att samråda 
med Försvarsmakten, andra statliga 
myndigheter, kommuner, samt den allmänhet 
och de organisationer som kan antas bli berörda. 
Samrådet skall avse verksamhetens eller 
åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning 
och miljöpåverkan, samt MKB-dokumentets 
innehåll. 
 
Figur 4.1 Exempel på storskaligt vindkraftverk 
med totalhöjd 149 m (foto: Tryggve Sigurdson).  

Teknik 

Moderna vindkraftverk består i huvudsak av ett torn, rotor med rotorblad 
och en generator. Höjden på ett vindkraftverk kan anges med navhöjd 
(höjd från marken till rotoraxeln) och totalhöjd (navhöjden plus halva 
rotordiametern). Diametern på vindturbinens rotor beräknas på den största 
cirkel som turbinen beskriver runt sin axel. 
 
Vindkraftverk fångar upp vindens rörelseenergi och omvandlar den till el. 
Vindkraftverkens utseende kan variera men tornet är normalt av stål eller 
betong, medan vingarna normalt tillverkas av kompositmaterial. 
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Fundamentet, där tornet är förankrat, är gjutet i betong. De storskaliga 
vindkraftverk som tillverkas idag har tre rotorblad som är monterade på en 
horisontell axel kopplat till en generator. 
 
De flesta av dagens vindkraftverk har en generatoreffekt på 2-3 MW. Det 
finns dock vindkraftverk i produktion med en effekt på över 7 MW. En 
navhöjd på 100 meter och en totalhöjd på cirka 150 meter är standardmått 
för de flesta moderna landbaserade verk idag, men det finns vindkraftverk 
med 200 meter totalhöjd.  
 
Vindkraftverkets generatoreffekt anger hur mycket el vindkraftverket 
maximalt kan producera när det blåser mer än 12-14 sekundmeter. I 
genomsnitt är produktionen i storleksordningen 20-30 % av generator 
effekten. 

4.2 Småskalig vindkraft 

Definition och prövning 

Med småskalig vindkraft menas miniverk och gårdsverk. Miniverk har en 
totalhöjd på max 20 meter och rotordiameter på max tre meter. Det krävs 
inte bygglov enligt plan- och bygglagen för att bygga ett miniverk om inte 
verket ska monteras på en byggnad eller kommer uppföras på ett närmare 
avstånd från tomtgränsen än verkets höjd. 
 
Gårdsverk har en totalhöjd på 20-50 meter eller rotordiameter större än 
tre meter. För att bygga ett gårdsverk krävs bygglov enligt plan- och 
bygglagen. Bygglov handläggs av kommunens byggnadsnämnd.  

Teknik 

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen 
har rotor med horisontal axel, men det finns även vertikalaxlade verk. 

Figur 4.2 Horisontalaxlat resp. vertikalaxlat vindkraftverk (källa: 
Vindlov). 
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4.3 Vindkraftens ekonomiska förutsättningar 

Vindkraften i Sverige byggs ut på marknadsmässiga grunder, vilket 
innebär att platser med goda lönsamhetsförutsättningar väljs före platser 
med sämre lönsamhet. Lönsamheten beror förenklat på vindkraftens 
elproduktion och intäkter vägt mot vindkraftens initiala investerings-
kostnad (som ska skrivas av under vindkraftverkets livslängd), årliga fasta 
kostnader och rörliga kostnader. Rörliga kostnader är i huvudsak 
kostnader för drift och underhåll, men även produktionsberoende delar av 
markarrende, eldistribution och i vissa fall bygdemedel. Vindkraftens 
rörliga kostnader är låga jämfört med annan typ av elproduktion. 
 
Elproduktionen beror på vindförhållandena, och produktionen optimeras 
genom att vindkraftverk väljs och placeras för att få så låg samlad 
produktionskostnad som möjligt. Eftersom vindens energiinnehåll är 
proportionellt mot vindhastigheten i kubik är vindförhållandena på platsen 
av största betydelse för vindkraftens lönsamhet. Det är därför av stor vikt 
att säkerställa att det blåser bra genom mätningar och analyser.  
Om vindhastigheten är nära noll produceras ingen el, och om det blåser 
för kraftigt stängs vindkraftverket tillfälligt av säkerhetsskäl. Olika 
fabrikat och modeller har olika vindnivåer för när de startar, stoppar och 
fungerar som mest effektivt. Av årets timmar räknar man med att ett 
vindkraftverk producerar el under 70-80 % av tiden.  
 
För en etablering i ett bra vindläge på land innebär detta cirka 5 – 6,5 
miljoner kilowattimmar (kWh) per år för ett vindkraftverk med en effekt 
på 2 megawatt (MW). Detta motsvarar förbrukningen av hushållsel under 
ett år för mellan 800 och 1000 svenska villor.  
 
Hur goda medelvindar som krävs för lönsamhet beror på elpriset och 
investeringskostnaderna. Energimyndigheten har bedömt att en 
årsmedelvind på 6,5 m/s på ca 80 meters höjd ger en plats så goda 
vindförutsättningar att den kan klassas som riksintressant för vindbruk. 
När vindförutsättningarna är bekräftade är de framtida intäkterna per kWh 
den största osäkerhetsposten för lönsamhetsbedömningen. Osäkerhet 
avseende marknadspriset finns för alla typer av elproduktion. För 
vindkraft finns även en osäkerhet avseende intäkter från de gröna 
certifikaten. Elcertifikatsystemet är dock konstruerat så att det på sikt ska 
utjämna variationerna i marknadspriset på el. 

4.4 Vindenergiresurser i Bodens kommun 

Hur mycket energi det finns i vinden varierar mellan olika platser och 
beror bl.a. på vindens hastighet, varaktighet och lufttemperatur. 
Ojämnheter i terrängen och förekomsten av skog bromsar vinden och en 
av grundreglerna är att vindhastigheten är högre och jämnare ju högre upp 
man kommer. Vid en etablering till havs eller på kalfjället är den 
omkringliggande ytan jämn och vinden bromsas inte upp på samma sätt. 
Rotorbladen måste därför inte upp lika högt i luften för att nå bra 
vindvärden och lägre torn kan användas.  
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Meteorologiska institutionen vid Uppsala universitet (MIUU) har, på 
uppdrag av Energimyndigheten, tagit fram vindresursberäkningar för hela 
landet som ett underlag för vindkraftplanering. Årsmedelvinden finns 
beräknad för höjderna 49, 71 och 103 meter ovan nollplansförskjutningen. 
Dataunderlaget är en avancerad uppskattning av vilka verkliga 
förhållanden som kan väntas gälla inom ett område och har en rumslig 
upplösning, en noggrannhet, på 1 kvadratkilometer. Den nationella 
vindkarteringen klassade inte något område i Bodens kommun som 
riksintressant för vindbruk. 
 
Inför arbetet med vindbruksplanen har kommunen låtit ta fram en 
vindkartering över kommunen med högre upplösning. Den högre 
upplösningen har i stort sett inte ändrat förutsättningarna för vindkraft i 
Bodens kommun i förhållande till nationella vindkarteringen. En ökad 
noggrannhet på beräkningarna har dock underlättat och styrkt 
identifieringen och avgränsningen av lämpliga områden för vindkraft. 
Dataunderlaget i denna plan har en rumslig upplösning, en noggrannhet, 
på 0,25 km2.  
 
I Bodens kommun ligger årsmedelvindarna på 71 meters höjd som högst 
på 6 m/s och på 103 meters höjd på 7 m/s, se figur 4.3.  

4.5 Vindkraftplanering i omgivande kommuner 

Bodens kommun har mindre gynnsamma vindförhållanden än dess 
grannkommuner. Bäst vindförhållanden finns vid höjderna i kommunens 
nordöstra hörn, vid gränsen till Överkalix och Gällivare kommuner. Strax 
öst om kommungränsen, mellan norra Boden och Överkalix, finns i 
dagsläget ett projekteringsbolag med etableringsintressen. Överkalix 
kommun planerar upprätta ett tillägg till översiktsplan avseende vindkraft 
under de kommande åren.  
 
Gällivare kommun har påbörjat arbetet med tillägg till översiktsplan och 
utsett två områden som lämpliga vid gränsen till Bodens kommun. 
Gällivare och Jokkmokks kommuner håller på att tillsammans ta fram en 
vindbruksplan när det gäller området vid Suorvadammen och andra 
utredningsområden längs kommungränsen Gällivare-Jokkmokk.  
 
Älvsbyn kommun har pekat ut tio områden för vindkraft i sitt förslag till 
översiktsplantillägg. Hänsyn till försvarets intresseområden har dock 
reducerat dessa områden betydligt i antal. 
 
Luleå kommun upprättade 2009 ett planeringsunderlag för vindbruk 
tillsammans med Piteå, Kalix och Haparanda kommuner. Detta har ännu 
inte mynnat ut i en vindbruksplan. 
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Figur 4.3 Årsmedelvind på 71 och 103 meters höjd enligt MIUU  
(karta: ÅF- Infraplan, dataunderlag: MIUU). 
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5. Landskapsanalys 

5.1 Topografi 

Bodens kommun är ett storskaligt böljande landskap som präglas av en 
terräng med berg och kullar med omväxlande barrskog, myrar och sjöar.  
 
Landskapet förändras över tiden i processer med ursprung i naturliga och 
mänskliga aktiviteter. Landskapet består av visuella, kulturella och 
naturgivna delar med varierande grad av komplexitet. Dessa delar 
uppfattas av oss som en helhet och ger landskapet en karaktär som är 
speciell för den givna platsen. För att få en lyckad lokalisering av 
vindkraftanläggningar både ur ett tekniskt och estetiskt perspektiv är 
förståelsen av landskapet av stor vikt.  

5.2 Landskapstyper  

Skogslandskap 

Skogslandskapet är relativt glest befolkat och den dominerande landskaps-
typen i Bodens kommun. Den omfattar i huvudsak de moränmarker, med 
inslag av våtmark, som ligger mellan älvdalgångarna. Växtligheten 
domineras av tall- och granskog med tillhörande ekosystem. Stora arealer 
skog har avverkats under 1900-talets andra hälft och idag består en stor 
del av skogslandskapet av ungskogar och hyggen. Stora arealer skogsmark 
i kommunens södra delar nyttjas även av Försvarsmakten som övnings- 
och skjutfältsområden. Skogslandskapet har även en stor betydelse för 
rennäringen och friluftslivet. 

 
Figur 5.1 Större delen av Bodens kommun består av småkuperat 
skogslandskap. Vy över Brännberg (foto: Bodens kommun).  
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Odlingslandskap/ älvdalarna 

Odlingslandskapet finns kring Bodens centralort och längs Lule- och Råne 
älvs älvdalar. Jordbruksverksamheterna har avtagit genom åren, men här 
finns det mesta av landsbygdens bebyggelse. Odlingslandskapet är öppet 
och småbrutet med odlingsrösen, lador och rester av stengärdesgårdar och 
har ett pedagogiskt värde för att förstå historien bakom 
landskapsutnyttjandet och framväxten av byar.  

 
Figur 5.2 Vy över älvlandskapet, Bodträskfors vid Luleälvens västra 
strand (foto: Bodens kommun). 
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Tätorten 

Tätortslandskap finner man i de större orterna i kommunen, bl.a. i Boden, 
Sävast, Vittjärv och Harads. Tätorten har hög komplexitet och 
kännetecknas av tätt bebyggda områden med varierande höjd. Områden 
allra närmast tätorter och byar utesluts vanligen för storskalig 
vindkraftsetablering beroende på bedömda skyddszoner för ljud och 
skuggutbredning.  

 
Figur 5.3 Vy över Bodens centralort (foto: Bodens kommun). 
 

 

Ställningstagande 
 
Sammanfattningsvis är landskapsbilden i odlingslandskapet och i om-
givningarna nära Bodens tätort känsligare för vindkraft än den i skogs-
landskapet beroende på högre komplexitet, större inslag av kulturmiljö och 
fler möjliga betraktare. 
 
Vid en efterföljande vindkraftprövning i och nära odlingslandskapet eller 
tätorten bör en analys av landskapets karaktär och känslighet utföras, särskilt 
om vilka utblickar som påverkas och i vilken grad vindkraften konkurrerar 
med äldre kulturlandskap. 
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6. Markanvändning i kommunen 

6.1 Bebyggelse 

Bodens kommun har ca 27 500 invånare, varav fler än hälften bor i 
centralorten. Dagens bosättningsmönster baseras på den historiska 
betydelsen av närhet till vatten och förflyttningsleder, så befolkningen 
utanför centralorten är samlad i mindre orter och byar i stråk längs Lule- 
och Råne älv, se figur 6.1. 
 
Befolkningsutvecklingen har varit negativ i Bodens kommun mellan 
1995-2009, vilket till stora delar beror på rationaliseringar inom försvars-
makten och sjukvården. Under år 2010 ökade befolkningen något främst 
på grund av en ökad inflyttning från utlandet. Integrationen av nyanlända 
som kommer till Boden är en viktig framgångsfaktor för den framtida 
utvecklingen. Försvaret satsar i Boden och kommer att anställa 600 
soldater fram till 2014, vilket har stor betydelse för Boden i form av bland 
annat befolkningsutveckling, arbetsplatser, lägenhetsuthyrning och 
handel. Samarbete sker för att klara rekryteringen och erbjuda möjligheter 
för medföljande vad avser utbildning eller att utveckla företagsidéer. 
 
Bodens kommun arbetar med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
avseende Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Planen ska 
möjliggöra bebyggelseutveckling nära sjöar och älvar för att gynna 
landsbygdsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för boende och 
näringsliv i form av bl.a. turism. De LIS-områden som kommer att 
föreslås i den planen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse längs 
älvar, vattendrag och sjöar.  
 

 

Ställningstagande 
 
Efterföljande prövning ska utgå från gällande riktvärden och 
rekommenderade skyddsavstånd till bebyggelse avseende buller och 
skuggeffekter, se avsnitt 14.3 Hälsa och säkerhet. 
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Figur 6.1 Åretrunt- och fritidsbebyggelse i kommunen (karta: ÅF-
Infraplan). 
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6.2 Naturmiljö 

Riksintresse naturvård  

Områden av riksintresse för naturvård skyddas av 3 kap 6§ MB och 
representerar huvuddragen i svensk natur och visar mångfalden i naturen 
ur ett nationellt perspektiv och ska skyddas från påtaglig skada. I 
kommunen är Råne älv, samt några områden utspridda i kommunen, 
registrerade som riksintresseområden.  

Natura 2000-områden och Naturreservat   

Natura 2000 är ett nätverk av områden, som skyddas enligt 7 kap 27-
29 §§ MB och EU:s fågeldirektiv, samt art- och habitatdirektivet. Tanken 
med Natura 2000-områdena är att de ska skyddas mot yttre påverkan som 
bebyggelse eller annan exploatering. I kommunen finns 20 Natura 2000-
områden, varav 3 är vattendrag (Råne älvdal, Görjeån och biflöden till 
Pite älv).  
 
Natura 2000-områdena  är också ett riksintresse enligt MB 4 kap 1 och 
8§§. Råneälven och Piteälven med käll-och biflöden utgör även 
riksintressen enligt MB 4 kap 1 och 6§§. Områden av riksintresse enligt 
MB 4 kap.1§ är i sin helhet av riksintresse, ”med hänsyn till de natur- och 
kulturmiljövärden som finns i områdena”. 
 
Syftet med naturreservat, som skyddas av 7 kap MB, är att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara naturmiljöer eller tillgodose behov 
av områden för friluftslivet. Det finns 27 naturreservat i Bodens kommun, 
varav sju stycken sammanfaller med Natura 2000-områden. Nya reservat 
tillkommer kontinuerligt och 2009 var 1,6 % av kommunens areal 
skyddad i naturreservat och genom biotopskydd.  

Övriga skyddsområden 

En ekopark är skogsbolaget Sveaskogs benämning på ett större samman-
hängande landskap med stora ekologiska värden. Ekopark Storklinten, 
mitt i Bodens kommun, omfattar 15 kvadratkilometer och består av höga 
rundade bergstoppar, branta sluttningar och däremellan bördiga svackor 
med bäckar och små tjärnar. Ekoparken är även en utmärkt miljö för 
många av norra Sveriges rovfågelarter. Här har Sveaskog ambitionen att 
minst hälften av den produktiva skogsmarksarealen ska används för 
naturvård.  
 
Naturvårdsverket har genom länsstyrelsen genomfört regionala våtmarks-
inventeringar (VMI). Våtmark klass 1 innebär att marken har mycket höga 
naturvärden och klass 2 innebär att våtmarken har högt naturvärde. 
Inventerade våtmarker har inget formellt skydd, men ges ofta stor hänsyn i 
planering och tillståndsprövning av vindkraftanläggningar. 
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I övrigt finns det lokala förekomster av mindre intresseområden med höga 
naturvärden, som naturvärdes- och sumpskogsområden, nyckelbiotoper 
och biotopskydd. Dessa förvaltas av Skogsstyrelsen och de stora skogs-
bolagen. 
 

 
Figur 6.2 Naturmiljöintressen i Bodens kommun (karta: ÅF-Infraplan, 
dataunderlag: Länsstyrelsen och Bodens kommun). 
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Flora, fauna och strandskydd 

Flora 
Vegetation och terräng i Bodens kommun består främst av tall- och 
granskog med inslag av våtmarker. I Alpasbergets sluttning står en tall 
som är minst 500 år gammal och som är cirka 2,5 meter i omkrets. I 
många rasbranter och på hällmarker finns det fler spektakulära 
gammeltallar som har pansarbark, platta kronor och de brandljud som 
visar att trädet har överlevt flera skogsbränder. I de gamla granskogarna är 
granarna klädda med hänglavar som ger dem ett raggigt utseende och på 
de gamla sälgarna växer den vackert gröna lunglaven. Våtmarkerna utgörs 
av olika typer av fast- och mjukmattemyrar, många med inslag av spridda 
träd. 

Fåglar 
Bland fågelskådare är Boden känt för sina rika ugglemarker, där arter som 
lappuggla och slaguggla kan lyftas fram. Dessutom häckar minst åtta par 
kungsörnar i kommunen. Lavskrika, lappmes, tretåig hackspett och tjäder 
är några andra arter som ger Bodens skogar en lappländsk prägel. Myrar 
och sumpskogar har andra nordliga rariteter som varfågel, dvärgbeckasin, 
myrsnäppa och videsparv. 

Fladdermöss 
Sverige har 18 fladdermusarter varav endast två lever så långt norrut som 
Boden; Brandts fladdermus och Nordisk fladdermus. Dessa arter är ur ett 
nationellt perspektiv allmänt förekommande. Fladdermusförekomsten 
påverkas främst av två faktorer; tillgång till föda och klimatet, och de är 
bundna till bebyggelse som de nyttjar som boplatser.  

Övrig fauna 
I Bodens skogar finns vanliga djur som älg, räv, sork, skogshare och 
ekorre, men även de mer ovanliga som bäver, lodjur, björn och utter. I 
älvar och åar förekommer flodkräfta och flodpärlmussla, samt fiskar som 
lax, öring och harr.  

Strandskydd (7 kap MB) 
Strandskyddet regleras i 7 kap MB och syftar till att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskydd råder 
för sjöar, samt längs älvar och större vattendrag. 
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Ställningstagande 
 
Natura 2000-områden, naturreservat, planerat naturreservat, 
riksintresseområde för naturvård, och ekopark undantas från storskalig 
vindkraftsetablering.  Men inom riksintresseområde för naturvård kan 
gårdsverk tillåtas. Vid en efterföljande vindkraftprövning krävs dock fördjupade 
utredningar för hantering av eventuella intressekonflikter knutna till naturmiljö. 
 
Vindkraftsetableringar ska anpassas för att bevara såväl lokala naturvårds-
områden som nyckelbiotoper, sumpskog, 1 eller 2-klassade våtmarker. 
 
Platser som utgör viktiga häckningsplatser för stora rovfåglar som kungsörnar 
ska så långt som möjligt undvikas från verkplacering. Buffertzonerna kring 
vindkraftverken ska vara tillräckligt stora för att rovfåglarna ska kunna fortsätta 
att existera i området. 
 
Vid en nyetablering bör kända fladdermusförekomster i området utredas. 
 
I samband med efterföljande prövning ska det visas hur skador på flora och 
fauna kan minimeras. Särskilt gäller detta om det i det tänkta närområdet finns 
värdefulla eller hotade växter och djur.  
 
Områden vid sjöar och längs Lule och Råne älv som omfattas av strandskydd 
undantas från utpekande av område för storskalig vindkraft. Vid efterföljande 
prövning av gårdsverk görs en bedömning/avvägning mot strandskyddet. 
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6.3 Kulturmiljö 

Riksintresse kulturmiljövård  

Riksantikvarieämbetet har ansvar för att peka ut områden av riksintresse 
för kulturmiljövården som skyddas av 3 & 4 kap MB. Syftet är att dessa 
intressen ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra 
beslut om markanvändning, samt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada kulturmiljövärden. Riksintresseområden innehåller historiska 
lämningar efter mänsklig aktivitet som pågått sedan stenålder och som 
tillsammans skapar en miljö som ger möjligheten att uppleva och läsa av 
ett landskaps historia. I Bodens kommun finns riksintresseområden främst 
kring Bodens centralort. 

Kulturmiljöprogrammet och bevarandeprogram för 
odlingslandskapet  

I Bodens kommun finns ett flertal områden som ingår i länets kulturmiljö-
program (bl.a. framtaget av länsstyrelsen och museerna i Norrbotten) och 
länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet, se figur 6.4. 
Målet är att visa kommunens synliga historia utifrån vetenskapliga, 
pedagogiska och turistiska värden, samt bevara natur- och kulturhistoriska 
värden i dagens odlingslandskap som hotas av den ökade specialiseringen 
och nedläggningen av jordbruk. Bodens omfattande militärhistoria har fått 
en särskilt central roll inom kulturfrämjande verksamhet. 

 
Figur 6.3 Gunnarsbyn är med i Bevarandeprogram för odlingslandskapet 
(foto: Bodens kommun). 
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Figur 6.4  Kulturmiljö-, friluftslivs-, turism- och rennäringsintressen i 
Bodens kommun (karta: ÅF-Infraplan, dataunderlag: FMIS, länsstyrelsen 
och Bodens kommun).  
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Fornlämningar och andra kulturlämningar 

Registrerade fornlämningar och andra historiska lämningar skyddas av 
Kulturminneslagen (KML). I Bodens kommun har de anknytning till jakt, 
fiske och jordbruk och består av rester efter boplatser, rennäring och 
odling, samt efter verksamhet knuten till industri och skogsbruk i form av 
kolbottnar och tjärdalar. De är främst lokaliserade till älvarna, mindre 
vattendrag och sjöar i låglandsområden mellan höjdryggar och 
bergstoppar. Närheten till vatten gav naturliga fördelar som fiske, vatten 
till hushållssysslor, transport och bra förutsättningar för odling och bete. 
 
KML reglerar att alla medborgare bär lika stort ansvar att bevara och 
skydda vår kulturmiljö. Lagen innebär ett starkt skydd för fornlämningar 
och särskilt utvalda byggnader, samt för kyrkor, begravningsplatser och 
kyrkliga inventarier. Det är förbjudet att förändra eller förstöra en fast 
fornlämning. Skyddet gäller även området runtomkring och dess storlek 
bestäms vid behov av Länsstyrelsen som har tillsyn över länets 
kulturmiljövård. 

 
Figur 6.5 Rödbergsfortet är registrerat som byggnadsminne (foto: Bodens 
kommun). 
 

Ställningstagande 
 
Samtliga områden av riksintresse för kulturmiljövården, inom kulturmiljö-
programmet och bevarandeplan för odlingslandskapet undantas från 
utpekande av vindkraftområde för storskalig vindkraft.  
 
Inom kulturmiljöprogrammet och bevarandeplan för odlingslandskapet kan 
gårdsverk tillåtas. Vid en efterföljande vindkraftprövning krävs dock 
fördjupade utredningar för hantering av eventuella intressekonflikter och 
visuell påverkan knutna till kulturmiljö.  
 
Arkeologiska utredningar kan bli aktuellt innan ny mark tas i anspråk. Även 
icke kända lämningar är lagskyddade och en arkeologisk utredning enl. 2 kp 
11§ KML ska ge svar på om fornlämningar finns inom området. I det fall 
fornlämningar skulle beröras av vindkraftsetablering, bör detalj-
lokaliseringen av verken kunna medföra att fornlämningarna inte berörs. 
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6.4 Friluftsliv, turism och jakt 

Friluftsliv och turism i kommunen baseras till stor del på naturens 
resurser. Tillgång till bra fiskevatten har skapat ett aktivt frilufts- och 
turismfiske med möjlighet till boende i anslutning till dessa. I 
landsbygden finns hotell- och turismanläggningar som erbjuder 
boendeupplevelser och aktiviteter i tyst och orörd natur. Vintertid är 
friluftsliv och turism till stor del koncentrerad till skoterlederna med 
skotersafari och vildmarksupplevelse. Viktiga målpunkter och områden 
för friluftsliv och turism finns redovisade i figur 6.4.  
 
Friluftslivet och turistnäringen är under utveckling både som en del i 
kommunens strategiarbete och genom olika privata initiativ. 

Ställningstagande 
 
Vindkraft i naturlandskapet uppfattas olika av olika människor. Därför är det 
viktigt att extra försiktighet beaktas vid lokalisering av storskalig vindkraft i 
närheten av vandringsleder, utpekade utsiktsplatser, fiskesjöar, hotell- och 
turismanläggningar samt i områden som anses som tysta och orörda. Ett 
kärnområde för friluftsliv och turism undantas från utpekande av 
vindkraftområde för storskalig vindkraft.  
 
Gårdsverk kan tillåtas inom ovanstående område och platser. Vid en 
efterföljande vindkraftprövning krävs dock fördjupade utredningar för 
hantering av eventuella intressekonflikter knutna till friluftsliv- och 
turismintressen.  

6.5 Rennäring 

Samebyarna 

Sirkas-, Jåhkågasska- och Tuorpon fjällsamebyar och Udtja- och Gällivare 
skogssamebyar har delar av sina vinterbetesmarker i Bodens kommun. I 
oktober flyttar samebyarna renarna från de högre delarna av Norrbottens 
inland ner till vinterbetesmarkerna i skogslandet närmare kusten. Där 
betar de mark- och hänglav tills flyttningen tillbaka till inlandet påbörjas i 
april. 

Riksintresse för rennäring  

Enligt 3 kap 5 § MB ska riksintresseområden för rennäring, samt övriga 
mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen, så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra rennäringens 
bedrivande. Områden som har status som riksintresse är bl.a. flyttleder, 
rastbeten och kärnområden, se figur 6.4. 
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Ställningstagande 
 
Särskilt hänsyn ska tas till rennäringsintresset i samband med en 
efterföljande prövning av storskalig vindkraft. Berörd sameby ska vara 
delaktig i ett tidigt skede i planeringsprocessen.  

6.6 Luftfart och försvarsintressen  

Hela landet är samrådsområde avseende höga objekt, vilket innebär objekt 
högre än 20 m utanför tätort och 45 m inom tätort. Förutsättningarna för 
att stora delar av den offentliga och privata sektorn ska fungera i 
Norrbotten är baserat på flyget. Till Boden flyger man via Luleå Airport, 
beläget på Kallaxheden, strax söder om Luleå. Flygplats-området är av 
riksintresse för luftfarten och delas med Norrbottens flygflottilj. I 
Jokkmokks kommun, ca 70 km väst om Boden, ligger försvarets 
övningsflygplats Vidsel. 
 
I Bodens kommun har Försvarsmakten omfattande verksamhet och 
intresseområdena täcker stora områden, se figur 6.6, varav en del är 
sekretessklassade. Strax nordväst och sydväst om Boden ligger försvarets 
övnings- och skjutfältsområden som är stoppområden för annan 
verksamhet. Övnings- och skjutfältsområdena, Kusträsk och Boden Södra, 
omges av ett område av riksintresse för totalförsvaret där plan- och 
lovärenden ska remitteras till Försvarsmakten. På övnings- och 
skjutfältsområdena sker samövningar mellan flyg- och markförband med 
behov av hinderfrihet för målflyg. Försvarsmakten har tagit fram ett 
preliminärt område med 20 km radie för att täcka behovet. 

Ställningstagande 
 
Vidsel och Kallax stoppyta undantas från utpekande av vindkraftområde.  
All vindkraft måste i efterföljande prövning samrådas med den flygplats, för 
vilket aktuellt procedurområde berörs.  
 
Samråd ska ske med Försvarsmakten i samtliga skeden, från översiktlig 
planering till och med tillståndsgivning.  

6.7 Infrastruktur 

Transportinfrastruktur 

Det allmänna vägnätet i Bodens kommun är yttäckande och kompletteras 
av ett omfattande nätverk av skogsbilvägar. De största transportstråken är 
riksintressen för väg- och järnväg; riksväg 97, Stambanan, Malmbanan 
och Haparandabanan, se figur 6.6. Riksväg 97 är under ombyggnad till en 
säkrare och mer framkomlig väg, vilket underlättar en ytterligare 
integration av arbetsmarknaden Luleå-Boden.
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Kraftnät 

Genom Bodens kommun passerar Svenska Kraftnäts stamnät som täcker 
hela Sverige och ägs av staten, se figur 6.6. Till stamnätet är regionnät och 
stora produktionsanläggningar anslutna. Regionnät används för överföring 
av elenergi från stamnät till lokalnät och ägs av kraftbolag. Till 
regionnätet ansluts stora industrier och produktionsanläggningar.  

Radio- och telenät 

Radio- och telenät som finns i kommunen är sändare och radiolänkar för 
rundradio och radiolänkstråk avseende TV-sändningar som sköts av 
Teracom, radiosystem kopplade till järnvägs- och vägtrafiken, 
flygtrafikens radiosändare och radiofyrar, samt totalförsvarets 
kommunikationssystem. 
 

 

Ställningstagande  
 
Vid efterföljande prövning ska samråd hållas med Trafikverket för 
projekt i anslutning till väg eller järnväg och med ansvariga för 
kraftledningsnätet och radio- och telenätet.  
 
I samband med tillståndsgivning prövas lämpliga avstånd till väg, 
järnväg och kraftledning. 
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Figur 6.6  Försvaret och luftfartens intresseområden, samt regionens 
infrastruktur (karta: ÅF-Infraplan, dataunderlag: länsstyrelsen, Bodens 
kommun och försvarsmakten). 
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7. Miljö och politik 

7.1 Nationella och regionala miljömål 

Den nationella miljöpolitiken går ut på att till nästa generation kunna 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Därför har 
riksdagen fastslagit 16 miljökvalitetsmål. Alla myndigheter och sektorer i 
samhället ska därför ta samma hänsyn till såväl ekologiska som 
ekonomiska och sociala aspekter när beslut fattas. 
 
För att konkretisera miljöarbetet har man förankrat delmål nationellt och 
regionalt. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv för de åtgärder 
som måste göras för att nå miljömålen.  
 
De nationella och regionala miljömålen har följande indelning: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Skyddande ozonskikt 
 Säker strålmiljö 
 Ingen övergödning 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Hav i balans, levande kust och skärgård 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Storslagen fjällmiljö  
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 

 
De nationella miljökvalitetsmålen är fastställda av riksdagen och utgår 
från fem grundläggande värden: 

 Att främja människor hälsa 
 Att värna om den biologiska mångfalden 
 Att ta tillvara de kulturhistoriska värdena 
 Att bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga 
 Att trygga en god hushållning med naturresurserna. 

7.2 Planeringsmål för vindkraften 

Riksdagen beslutade 2009 att Sverige ska skapa ett planeringsutrymme för 
en vindkraftproduktion på 30 TWh per år 2020 (varav 10 TWh till havs). 
2010 var den totala svenska elproduktionen 145 TWh varav cirka 3 TWh 
var från vindkraft. Vindkraft motsvarar därmed cirka 2 % av produktionen 
medan vattenkraft och kärnkraft producerar ca 45 % vardera.  
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7.3 Miljömål i Bodens kommun 

Sedan i slutet av 1990-talet har Bodens kommun arbetat målmedvetet med 
olika projekt och frågor som rör miljön. I Bodens kommuns Strategiska 
plan 2011-2013 är ett av målen att kommunen ska utvecklas till en av 
Sveriges mest klimatsmarta eko-kommuner. Detta innebär ett ekologiskt 
hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen med god livskvalitet utan 
hälsoskadliga utsläpp eller gifter, miljöhänsynstagande för kommande 
generationer och värnande om hälsa kopplat till naturupplevelser. 
 
Det praktiska miljöarbetet ska följa den inriktning som tidigare fastställts i 
de lokala miljömålen. Bodens kommuns lokala miljömål utgår ifrån de 
nationella och regionala miljömålen, men har anpassats till de delmål som 
gäller för kommunens miljö. Målen för Hav i balans och Storslagen 
fjällmiljö är därmed inte med. Ett av de lokala miljömålen är att utsläpp av 
växthusgaser ska minska genom att produktionen av el och värme ska ske 
med minst 90 % förnyelsebara energikällor år 2015. För att kommunen 
ska kunna utvecklas som eko-kommun krävs fortsatta satsningar på 
förnyelsebara energislag.   
 
Ett första steg skedde 2003 när biogasanläggningen Svedjans reningsverk 
togs i bruk och arbetet med att ta fram en plattform för affärsutveckling 
inom miljöteknikområdet pågår. Bodens Energi AB bygger fortlöpande ut 
fjärrvärmenätet som nu omfattar större delen av Bodens centralort där 
nästan 4000 abonnenter är anslutna. Kommunen har egen produktion av 
biogas som motsvarar ca 300 000 liter bensin. Fordonsgasen nyttjas av 
kommunens tjänstefordon, lokalbussar, renhållningsfordon, samt privata 
fordon.  
 
Satsningar på vindkraftproducerad el är ytterligare ett steg i miljöarbetet. 
En vindbruksplan är en viktig del i hållbarhetsperspektivet för att skapa 
kunskap och planeringsunderlag för etablering av förnyelsebar vindkraft i 
kommunen.  
 
 
 
 
 
 

 34



Vindbruksplan för Bodens kommun 
 

 35

 

 
 
 

Del C: Analys och 
bedömning 
 
 
 
Syftet med Del C är att peka ut områden med goda 
förutsättningar för storskalig vindkraft där andra 
utvecklingsintressen är få, samtidigt som områden där 
vindkraft inte går, eller är svår, att förena med andra 
intressen ska tydliggöras.  
 
Småskalig vindkraft, som gårdsverk, har mindre inverkan 
på natur- och boendemiljö och kan därmed etableras i 
känsligare miljöer, förutsatt att de föregås av 
miljöutredning och myndighetstillstånd. Därför ligger 
fokus i Del C på analys av möjlighet till storskalig 
vindkraftsetablering i Bodens kommun. 
 
 I denna del kan man steg för steg följa med hur analysen 
är utförd och vilken metod som använts. 
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8. Avgränsning av vindkraftsområden 

 
Arbetet med att stegvis peka ut möjliga utredningsområden för storskalig 
vindkraft, samt olämpliga områden, har skett i flera steg och med hänsyn 
till olika förutsättningar.  

Steg 1 
Utgångspunkten i analysen har varit den vindkartering kommunen låtit ta 
fram 2010. I Bodens kommun finns inga områden som i denna kartering 
uppfyller kriterierna för riksintresse för vindbruk (årsmedelvind om lägst 
6,5 m/s på nivån 71 m över nollplanet). Detta utesluter dock inte att det 
kan finns områden som har tillräckliga vindförhållanden för storskalig 
vindkraft. Planarbetet har utgått från områden med en starkare 
årsmedelvind än 5,5 m/s på 72 meters höjd eller mer än 6,0 m/s på 103 m 
höjd, se figur 8.1.  

Steg 2 
Analys av inom vilka skyddsområden som storskalig vindkraftsutbyggnad 
är tillåtet och kombinerbara med vindkraft och inom vilka skyddsområden 
som utbyggnad är uteslutet, se figur 8.2.  

Steg 3 
Bedömning av lämplig buffertzon till bebyggelse (åretruntboende och 
säsongsboende med postadress). Ljud från vindkraftverk avtar snabbt med 
avståndet och ljudpåverkan och visuell påverkan på människor minskar 
med ett ökat avstånd till bebyggelse.  
 
Bedömning av nödvändiga skyddsavstånd från allmän väg och järnväg för 
att eliminera eventuella risker för att storskaliga vindkraftverk vid haveri 
ska kunna rasa på väg eller järnväg, se figur 8.3. 
 
I kapitel 11 Lämplighetsbedömning beskrivs vilken hänsyn som ska tas till 
landskapsbildens visuella tålighet, samt till eventuella kungsörnsrevir eller 
indikationer på revir, för respektive utredningsområde.  
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Figur 8.1 Områden med bäst vindenergiförutsättningar i Bodens kommun. 
Även de bästa områdena har dock, enligt denna beaktning, vindresurser 
som är lägre än vad som krävs för säker lönsamhet (karta: ÅF-Infraplan, 
dataunderlag: MIUU). 
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Figur 8.2 Kartan visar de skyddsområden i kommunen där storskalig 
vindkraftsetablering bör vara restriktiv eller otillåten (karta: ÅF-
Infraplan, dataunderlag: länsstyrelsen, Bodens kommun och 
försvarsmakten). 
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Figur 8.3 Kartan visar lämpliga buffertzoner till bebyggelse, infrastruktur 
och stränder (karta & analys: ÅF-Infraplan). 
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9. Områdesklassning avseende 
storskalig vindkraft 

Baserat på metoden i ovanstående kapitel avser kommunen att i 
översiktsplanen dela in kommunens yta i tre typer av områdesklasser: 
 

 

Utredningsområde 
Område där storskalig vindkraft är möjlig att etablera. 
 
Olämpligt område 
Område som undantas från storskalig vindkraftsutbyggnad. 

 
Övrigt område 
Övriga områden inom Bodens kommun utpekas varken som 
utredningsområde eller olämpligt område. Området är öppet för projektering 
av vindkraft enligt rådande bygglovs- och miljöprövningsbestämmelser, samt 
enligt de generella riktlinjer som anges i vindbruksplanen. 

För att genomföra områdesklassningen har kriterier tagits fram med 
utgångspunkt från den stegvisa analysen i kapitel 8 Avgränsning av 
vindkraftsområden. 

9.1 Kriterier för olämpliga områden 

Inom följande skyddsintressen önskar kommunen inte någon storskalig vind-
kraftsetablering: 
 

 Naturmiljö: Natura 2000, naturreservat, riksintresse för naturvård 
och ekoparker. 

 Kulturmiljö: riksintresse för kulturmiljö, kulturmiljöprogrammet och 
bevarandeprogram för odlingslandskapet. 

 Bebyggelse: en buffertzon på 1000 m från samlad bebyggelse. 
 Försvarsmaktens intresseområden, samt stoppområde för luftfarten. 
 Kärnområde för friluftsliv och turism  

 
Vid en etablering inom ovanstående skyddsområden krävs betydligt större 
utredningsinsatser och sannolikheten för miljötillstånd minskar.  
 
Riksintresse för rennäring är inte undantaget, men kravet på den som 
söker tillstånd för storskalig vindkraftetablering är att rennäringen så långt 
som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringens bedrivande enligt 3 kap 5 § MB, se även kapitel 14.9. 
Undantagna är även lokala mindre områden med skyddade natur- och 
kulturmiljövärden. Rennäringens riksintressen och övrig markanvändning, 
samt kungsörnsrevir och lokala naturvärdes- och fornlämningsområden, 
måste dock beaktas vid prövning, detaljplanering och etablering.  
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Buffertzonen från samlad och sammanhållen bebyggelse är vald utifrån 
erfarenheter gjorda i tidigare planeringssituationer och 
tillståndsprövningar. Syftet med denna zon är att kunna identifiera 
områden som kan komma i konflikt med bostads- och 
infrastrukturintresset. Observera att denna buffertzon inte ska förväxlas 
med skyddsavstånd. Den mer noggranna prövningen, som kan ange 
skyddsavstånd i förhållande till exempelvis buller och skuggning, måste 
göras i samband med efterföljande prövning. 
 
Kärnområde för friluftsliv och turism avser ett område där det finns 
många frilufts- och turismanläggningar med aktiviteter kopplat till 
naturupplevelser i tyst och orörd natur. I detta område har det skett en 
stark tillväxt inom turist- och besöksnäringen. Storskalig 
vindkraftsetablering bedöms inte vara förenlig med de planer och projekt 
som finns att utveckla området ytterligare för turist- och besöksnäringen. 
 
Småskalig vindkraftsetablering är möjlig inom ovanstående 
skyddsområden, men det kräver dock utredningsinsatser i enlighet med 
plan- och bygglagen, samt miljöbalken. 

9.2 Bedömningskriterier för utredningsområden 

Inom de områden som inte omfattas som olämpliga enligt kriterierna ovan 
har utredningsområden och övriga områden utvärderats baserat på ytterligare 
kriterier, varefter avgränsningen mellan utredningsområden och övriga 
områden kan göras: 
 

 Årsmedelvind över 5,5 m/s på 71 m höjd och över 6 m/s på 103 m  
 höjd över nollplaneförskjutningen 
 Landskapsbildens tålighet utifrån förutsättningarna i kap. 6 
 Ej inom 100 m strandskydd 
 Ej inom 150 m buffertzon till allmän väg och järnväg 

9.3 Övrigt område 

Övrigt område är det område i Bodens kommun som varken är utpekat 
som utredningsområde eller olämpligt område och som har vindvärden 
under 5,5 m/s på 71 m höjd och under 6 m/s på 103 m höjd enligt MIUU.  
 
Enligt MIUU:s beräkning av årsmedelvind är vindvärdena för låga i 
resterande kommun för att få ekonomi i ett större vindkraftprojekt. Vid 
framtida utredningar för vindkraftsetableringar ska projektören kunna 
bestyrka att det blåser tillräckligt bra för att få byggtillstånd. 
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Del D: Förslag till 
vindbruksplan 
 
 
 
Del D innehåller en översiktlig läges- och 
känslighetsbeskrivning, samt en lämplighetsbedömning, 
av respektive utredningsområde för vindkraft som tagits 
fram genom analysen i del C. 
 
Denna del avhandlar även de generella riktlinjer som 
gäller vid etablering av storskalig och småskalig vindkraft 
i Bodens kommun.  
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10. Utredningsområden 

Med utgångspunkt från insamlade data har en förutsättningslös, 
översiktlig inventering och analys av potentiella platser gjorts för 
lokalisering av vindkraft, se figur 10a. Detta har skett utifrån den analys 
och bedömning som gjordes i Del C.  
 
Utredningsområdena har goda vindförhållanden och därmed möjlighet för 
större vindkraftsetableringar. Dock måste eventuell projektör följa de 
riktlinjerna för vindkraftsutbyggnad vid etablering, se kapitel 12. 
 
Eftersom områden kring häckningsplatser för stora rovfåglar, som 
kungsörn, bör undantas från verkplacering kan utredningsområdena 
komma att reduceras i storlek. Hänsyn till näraliggande bebyggelse kan 
leda till att områdena reduceras eller utökas i samband med projektering. 
 
För varje utredningsområde för storskalig vindkraft följer en 
områdesbeskrivning med uppskattning av skyddsvärden och restriktiva 
lokaliseringsaspekter som måste beaktas i efterföljande prövning.  
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Figur 10a. Utredningsområden i förhållande till motstående intressen 
(karta: ÅF-Infraplan). 
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Figur 10b. Områdesindelning för utbyggnad av vindkraft (karta: ÅF-
Infraplan). 
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Granhammarsberget 
Områdesbeskrivning Granhammarberget (325 m.ö.h), i kommunens nordligaste del, gränsar 

till Gällivare och Överkalix kommun. Terrängen består av blandskog 
med inslag av våtmark. Närliggande byar i Gällivare kommun är 
Vuottas ca 2 km NV om och Storsaivis ca 3 km N om området. I 
Bodens kommun ligger byn Tallberg ca 4,5 km SÖ om området.  

Areal Ca 60 km2 

Max antal verk Ca 90 verk 

Årsmedelvind 5,5-6 m/s på 71 m höjd 
6-6,5 m/s på 103 m höjd 

Jordartsgeologi Övervägande morän (ca 65 procent) och torv (ca 30 procent) 

Lokaliseringsaspekter Positiva Restriktiva  

 Glest befolkat område. 
 
De bästa vindförhållandena i 
kommunen. 
 
Genomkorsas av befintligt 
vägnät. 
 
Tillgång till befintligt 
stamnät. Eventuell 
samordning med planerade 
vindkraftverk i Överkalix 
kommun. 

Delar av området har skyddsvärda 
nyckelbiotoper och 1 & 2-klassade 
våtmarker (ca 8 km2 ).  
 
Kungsörnsinventering är inte 
genomförd, men NOF misstänker att 
det kan finnas ett kungsörnrevir i 
området. 
 
Området gränsar i Ö till ett riksintresse 
för kulturmiljö. I norr ligger 
Lomträsket som är av intresse för 
fritidsfisket. 
 
I mindre delar av utredningsområdet 
finns intressen för totalförsvaret. Tidigt 
samråd med Försvarsmakten ska ske 
vid tillståndsprövning. 

 
 
 
 

 46



Vindbruksplan för Bodens kommun 
 

 
Björnberget 
Områdesbeskrivning Utredningsområde Björnberget är ett högt beläget område (högsta topp 

400 m.ö.h) som gränsar till Gällivare kommun. Området berörs av 
Råneälvens system. Näraliggande by är Pålkem i Gällivare kommun, 2 
km N om området.  

Areal Ca 29 km2 

Max antal verk Ca 40 verk 

Årsmedelvind 5,5-6 m/s på 71 m höjd 
6-6,5 m/s på 103 m höjd 

Jordartsgeologi Morän och berg (ca 80 procent) och torv (ca 15 procent) 

Lokaliseringsaspekter Positiva Restriktiva  

 Glest befolkat område. 
 
Befintligt vägnät i form av 
mindre skogsbilvägar. 
 
Tillgång till befintligt 
stamnät. 
 
 
 

Området innehåller mindre 1 & 2-
klassade våtmarker. Söder om 
Björnberget ligger Blåkölens natur-
reservat. Ca 2 km2 av utredningsområdet 
är under reservatbildningsprocess. 
 
I området finns ett kungsörnsrevir som är 
känt och följt sedan början av 1960-talet. 
 
Biflöden till Råneälv, som är klassad som 
Natura 2000 och riksintresse, rinner 
genom området. Särskild hänsyn ska tas 
till vattenområdets ekologiska system. 

 
Orrkölen  
Områdesbeskrivning Orrkölen gränsar till Luleå kommun och består av de två skogsklädda 

höjderna Orrkölen (275 m.ö.h) och Lövhuvudena (250 m.ö.h) som 
separeras av våtmark. Området berörs av Råneälvens system. Ca 1,8 km 
NO om området ligger byn Tallberg. 

Areal Ca 20 km2 

Max antal verk Ca 30 verk 

Årsmedelvind 5,5-6 m/s på 71 m höjd 
6-6,5 m/s på 103 m höjd 

Jordartsgeologi Morän (ca 75 procent), torv (ca 18 procent) och berg (ca 7 procent) 

Lokaliseringsaspekter Positiva Restriktiva  

 Relativt glest befolkat 
område. 
 
Tillgång till befintligt 
stamnät. 
 

I dalgången mellan de två höjderna ligger 
en 2-klassad våtmark, samt några mindre 
sumpskogsområden. 
 
Utanför området finns ett kungsörnsrevir 
känt sedan 1942. 
 
Tallberg är med i kulturmiljöprogrammet. 
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Huvudköllandet  
Områdesbeskrivning Huvudköllandet gränsar till Luleå kommun och ligger lägre än övriga 

områden (180-200 m.ö.h). Området består av delvis brukad skogsmark 
med inslag av våtmark. Strax V om området passerar väg 356 och 
Haparandabanan.  Området omges bl.a. av Nedre Flåsjön, Åskogen och 
Inbyn, samt byaområdet Brobyn-Skatamark. 

Areal Ca 24 km2 

Max antal verk Ca 35 verk 

Årsmedelvind 5,5-6 m/s på 71 m höjd 
6-6,5 m/s på 103 m höjd 

Jordartsgeologi Morän och berg (ca 80 procent), sand och grus (ca 10 procent) samt 
inslag av torv 

Lokaliseringsaspekter Positiva Restriktiva  

 Omges av befintligt 
vägnät. 
 
Tillgång till befintligt 
regionledning. 
 
 

Tidigt samråd med Försvarsmakten ska ske 
vid tillståndsprövning eftersom zonen för 
hinderfritt målflyg delvis påverkar 
utredningsområdet. 
 
I östra delen av området går en flyttled som 
är av riksintresse för rennäringen. Tidigt 
samråd ska ske med Gällivare skogssameby 
vid tillståndsprövning.  
 
Hänsyn måste tas till några mindre 
områden med sumpskog och 
nyckelbiotoper. 
  
Hänsyn måsta tas till forn-lämningar och 
andra kulturlämningar i och omkring 
området. 
 
Området ligger strax N om byaområdet 
Brobyn-Skatamark som är med i kultur-
miljöprogrammet. 
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11. Lämplighetsbedömning  

Utredningsområdena har utvärderats avseende ekonomisk genomförbarhet 
för storskalig vindkraft och vägts mot de motstående intressen som 
identifierats (se matrisstrukturen). En översiktlig lämplighetsbedömning 
av en vindkraftsetablering inom varje område har genomförts utifrån 
områdenas förutsättningar. Bedömningen är en inbördes utvärdering av 
utpekade utredningsområden och ger en indikation på vad som är 
angeläget att beakta i fortsatt planering (detaljplanering och 
tillståndsprövning).  
 
Avvägningar och bedömningarna har utförts av kommunens arbetsgrupp 
och ÅF. Vissa intressen/miljöaspekter har inte utvärderas här eftersom 
dessa redan har behandlats i Del B och i avgränsningen av 
vindkraftsområden, exempelvis ljud, skuggbildning och försvarsintressen. 
 
Lämplighetsbedömningen utgår ifrån nedanstående rubriker och 
gradering.  
 
Vindläge 
Respektive områdes förutsättningar utgår från en översiktlig ekonomisk 
lönsamhetsbedömning genom att studera vindförhållandena (MIUU). 
Årsmedelvinden på 103 m höjd för respektive område har graderats enligt 
följande: 
 

4 Del av området har medelvind >7 m/s på 103 meters höjd. 

3 Del av området har medelvind 6,5-7 m/s på 103 meters höjd. 

 
 
Landskapsbild och kulturmiljö 
Landskapets förutsättningar innefattar, förutom den visuella 
landskapsbilden, även kulturmiljöförutsättningar, topografi och enskild 
bebyggelse. På vissa platser är det svårt att avgöra om ett hus är 
åretruntboende, fritidshus eller ödehus, men trots det är all bebyggelse 
med i bedömningen. Bedömningen har gjorts överslagsmässigt med 
följande kriterier.  
 

5 
Etableringen kommer inte att kunna ses från bebyggelse inom 3 
km eller från någon känslig landskapstyp inom 15 km. 

4 Etableringen kan komma att ses från bebyggelse inom 3 km 

3 
Etableringen kan komma att ses från någon känslig kulturmiljö 
(riksintresse för kulturmiljövård eller kulturmiljöprogram) inom 15 
km. 

2 
Etableringen kan komma att ses både från bebyggelse inom 3 km 
och från någon känslig kulturmiljö inom 15 km. 
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Boendemiljö och befolkning 
Effekter på boendemiljöer har översiktligt studerats utifrån befolknings- 
och bebyggelsestatistik. På vissa platser är det svårt att avgöra om ett hus 
är åretruntboende, fritidshus eller ödehus, men trots det är all bebyggelse 
med i bedömningen. Områdenas avstånd till bebyggelse har graderats 
avseende hänsyn för buller och olika risker. Visuell påverkan behandlas i 
konsekvensbedömningen för landskapsbilden. 
 

5 Ingen bebyggelse inom 2 km. 

4 Ingen bebyggelse inom 1 km. 

3 Bebyggelse inom 1 km. 

 
 
Naturmiljö 
De översiktliga konsekvenserna för flora och övrig fauna har bedömts 
utifrån insamlad information. 
 

4 Liten påverkan på flora och fauna. 

3 
Måttlig påverkan på flora och fauna (närhet till Natura 2000, 
naturreservat, riksintresse för naturvård och ekopark). 

2 
Måttlig/stor påverkan på flora och fauna (området berör Natura 
2000, naturreservat, planerat reservat, riksintresse för naturvård eller 
ekopark).   

 
  
Örn 
Kungsörnförekomst har bedömts som särskilt viktig att hantera i 
lämplighetsbedömningen med anledning av den höga förekomsten av 
kungsörn i vissa utredningsområden. 
 

5 Ingen kungsörn har registrerats i området. 

4 Liten påverkan - Det kan förekomma kungsörn i området.  

3 Måttlig påverkan - Området har en mindre förekomst av kungsörn. 

2 
Stor påverkan - Området har en hög förekomsten av kungsörn och 
kungsörn har här revir. 

 
 
Friluftsliv och turism 
Påverkan på friluftsliv och turism har bedömts genom översiktlig studie 
av förekomst av friluftsliv- eller turismintressen i närheten av 
utredningsområdena. Förekomsten har bedömts utifrån en kombination av 
effekter, exempelvis avseende befintliga anläggningar, landskapsbild, 
ljud, kultur- och naturmiljö. 
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5 
Ingen påverkan - Inga identifierade konflikter med friluftsliv- eller 
turismintressen. 

4 
Liten påverkan - Områden där betydelsen av friluftsliv eller turism 
inte är stor. 

3 
Måttlig/stor påverkan - Områden som har friluftsliv- eller 
turismområden/anläggningar inom 2 km avstånd. 

 
 
Jakt  
Konsekvenserna för jakt har bedömts genom studier om det bedrivs jakt 
eller i området. Förekomsten av jakt bedöms genom följande gradering: 
 

5 Ingen påverkan - Områden där det inte bedrivs jakt. 

4 Liten påverkan - Områden där betydelsen av jakten inte är så stor. 

3 Måttlig/oklar påverkan - Områden som är betydande för jakt. 

 
 
Rennäring 
Effekter för rennäringen ska efter samrådet bedömas utifrån samebyarnas 
samrådssynpunkter, samt utbredningen av rennäringens 
riksintresseområden. 
 

5 Ingen påverkan - Ingen rennäring bedrivs i området. 

4 Liten påverkan - Området är renbetesland. 

3 
Måttlig påverkan - Området berörs av riksintresse för rennäringen 
eller andra rennäringsintressen. 

2 
Stor påverkan - Områden där berörd sameby anser att 
vindkraftsetablering är oacceptabelt. 

 
 
Anslutande elnät  
Möjligheten till anslutning av områdena till elnätet har bedömts utifrån 
om en anslutning kan ske utan samarbete med någon annan projektör, om 
det redan finns samarbete eller om anslutning till nät är svårt. 
 

5 Befintlig anslutningspunkt i närheten med tillräcklig kapacitet. 

4 
Möjlighet till tidig samordad anslutning till näraliggande region- 
eller stamnät.  

3 Svårt att få en snabb samordnad anslutning till region- eller stamnät. 

2 Långt till region- eller stamnät eller få samordningsmöjligheter. 
 
 
 



 

 
Nedan redovisas en sammanfattande tabell över områdenas lämplighet för 
vindkraft. Lämplighetsbedömningen har utgått ifrån de 4 analysstegen i kapitel 8. 
 
 
 

 
 

Lämplighet för vindkraft avseende:  G
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Steg 1. Förutsättningar 

Vindläge      

Närhet till elnät, möjlighet till 
distribution 

    

Steg 2. Motstående intressen 

Naturmiljö      

Friluftsliv & turism      

Jakt       

Rennäring  
Bedömning sker efter samråd med 
samebyarna 

Steg 3. Bebyggelse 

Boendemiljö & befolkning      

Steg 4. Landskapets tålighet samt kungsörnsrevir 

Landskapsbild & kulturmiljö      

Kungsörn      
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12. Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad 

Övergripande och generella riktlinjer beskriver de principer och direktiv som gäller 
för placering och utformning av storskaliga respektive småskaliga vindkraftparker i 
Bodens kommun. Syftet är att få en väl avvägd placering och utformning för att 
påverkan på omgivande miljö och boende blir så liten som möjligt, och att 
tillståndsprövningen blir så kostnads- och tidseffektiv som möjligt.  

12.1 Generella riktlinjer 

 
 Inom utredningsområdena tillstyrker kommunen en etablering om det finns 

ekonomiska förutsättningar.  
 

 Det är viktigt att vindkraftsutbyggnad planeras så att god hushållning med 
vindenergiresursen uppnås. Verk bör placeras så att energiproduktionen i ett 
område optimeras. Om inte området byggs fullt ut på en gång skall de första 
verkens placering möjliggöra en vidare utbyggnad. 

 
 Vid en prövning ska vindkraftintresset ställas mot det allmänna intresset av 

utbyggnad av sammanhållen bebyggelse, övrig bostadsbebyggelse och en 
god boende- och livsmiljö i övrigt.  

 
 Vid en prövning av vindkraftsutbyggnad ska risken för störningar på 

boendemiljöer genom buller, skuggor etc särskilt beaktas. Se även 
ställningstagande i avsnitt 6.1 Bebyggelse. 

 
 Vid prövning av vindkraftsutbyggnad ska alla områden som är registrerade 

som intresseområden för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, turism och 
rennäring beaktas. Graden av påverkan är olika från område till område. Se 
även ställningstagande i avsnitt 6.2 Naturmiljö, 6.3 Kulturmiljö, 6.4 
Friluftsliv, turism och jakt och 6.5 Rennäring.  

12.2 Riktlinjer för storskalig vindkraft 

Detaljplan 

 Detaljplan krävs inte vid etablering inom utpekade möjliga områden för 
storskalig vindkraft.  

 
 Detaljplan kan dock komma att krävas om det ändå i något fall finns starka 

motstående intressen eller om det måste säkerställas hur marken i detalj ska 
nyttjas med hänsyn till naturvärden, landskapsbild, friluftsliv etc.  
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Sökandens hänsynstagande 

 
 Samtliga etableringsprocesser och etableringar ska följa och uppfylla kraven i 

gällande lagstiftning. 
 

 Vid en prövning av vindkraftsutbyggnad i områden med befintlig 
bebyggelse bör frivilliga uppgörelser ske med ägaren. 
 

 Sökanden ska i tillstånds- och bygglovshandlingar redovisa hur hänsyn 
kommer att tas till allmänna skyddsobjekt som eventuellt finns i området. 

 
 Sökanden ska redovisa hur hänsyn kommer att tas till stränder, 

våtmarksområden, bäckdrag och raviner. 
 

 Sökanden ska redovisa hur hänsyn kommer att tas till eventuella vattentäkter 
inom påverkansområdet. 
 

 Platser som är viktiga häckningsplatser för stora rovfåglar som kungsörnar ska så 
långt som möjligt undvikas och lämnas utanför vindkraftparken. 
 

 Buffertzonerna kring häckningsplatserna ska vara tillräckligt stora för att 
rovfåglarna ska kunna fortsätta att existera i området. 
 

 Riksintresse för rennäring täcker en stor del av Bodens kommuns yta. Effekterna 
för rennäringen ska därför behandlas genom tidigt samarbete med berörda 
samebyar. 

 
 Sökanden ska redovisa hur hänsyn kommer att tas till att förhindra 

uppkomsten av ras och skred. 

Estetik 

 Samlad grupp med vindkraftverk bör bestå av liknande vindkraftverk. Avsteg 
från detta kan dock behöva göras för att nå energioptimalitet, då verk t.ex. 
ska ersättas med nya. Tornen bör utformas och färgsättas på ett för platsen 
estetiskt och smakfullt sätt och för en god helhet. 
 

 Antalet verk bör minimeras - hellre ett större än flera små. 
 

 Placeringen bör ske i mönster som upplevs harmoniska i relation till det 
omgivande landskapet. 

 
 Vindkraftverkens torn ska vara fria från reklam (tillverkarens eller ägarens 

namn accepteras på generatorhus). 
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Vägar och elnät 

 Ledningar inom områdena bör så långt som möjligt markförläggas i eller i 
anslutning till vägar inom vindkraftparken för att de inte ska innebära 
hinder och barriärer för fåglar. 
 

 Anslutningar till elnät ska utföras så att påverkan på skyddsvärda 
naturområden minimeras. Möjligheterna till samverkan om nätanslutningar 
ska beaktas. 

12.3 Riktlinjer för småskalig vindkraft 

Sökandens hänsynstagande 

 
 Bygglovsprövning skall ske med hänsyn till övriga ställningstaganden och 

utpekade intressen som riksintressen, tysta områden och områden med 
utpekade natur- och kulturvärden. 
 

 Verket bör inte ha en högre totalhöjd än avståndet till tomt-/fastighetsgräns. 
 

 För verk som monteras på byggnad avgörs den sammantagna lämpligheten 
från fall till fall i samband med bygglovprövningen. 

Estetik  

 Gårdsverkets höjd ska prövas med hänsyn till befintliga förhållanden på 
platsen. 

 
 Rotorbladen ska vara antireflexbehandlade. 

 
 Verket bör vara utformat och färgsatt på ett för platsen estetiskt och smakfullt 

sätt och för en god helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55



Vindbruksplan för Bodens kommun 
 

 
 
 

13. Riktlinjer för planering, handläggning och       
tillsyn 

Beroende på verkets storlek och antalet vindkraftverk i en grupp regleras 
tillståndsprocessen på olika sätt.  

13.1 Plan- och bygglagen (PBL) 

Bygglov krävs för att uppföra vindkraftverk som: 
 
a) är högre än 20 meter över markytan, 
 
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över 
marken,  
 
c) monteras fast på en byggnad, eller 
 
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter. 
 
Bygglov krävs dock inte om vindkraftverket omfattas av tillstånd enligt 9 kap MB. 
 
En bygglovsansökan prövas enligt PBL 8 kap. 11 eller 12 §, beroende på om 
platsen där verket avses att lokaliseras omfattas av en detaljplan eller inte. Den 
sökande kan också begära ett förhandsbesked om bygglov av kommunen, som då 
gör en s.k. lokaliseringsprövning. Beslutet om lämplig lokalisering kan liksom 
bygglovet villkoras, t.ex. gällande färgsättning och omgivningspåverkan och kan 
överklagas av berörda inom tre veckor.  
 
Vid positivt förhandsbesked är sedan kommunen skyldig att bevilja bygglov om 
förhandsbeskedets villkor är uppfyllda. Denna skyldighet gäller i två år efter 
beslutet. 
 
Senast tre veckor före byggstart krävs alltid en bygganmälan till kommunen enligt 
PBL 9 kap, även om bygglov inte krävs. 

13.2 Miljöbalken (MB) 

Tillstånd krävs enligt 9 kap MB om: 
 
a) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 
 
b) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i a, eller 
 
c) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
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tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att 
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. 
 
Eller om: 
 
a) sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett 
av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 
 
b) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i a, eller 
 
c) ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 
meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att 
gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken 
påbörjades. 
 
Anmälningsplikt enligt MB om: 
 
a) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
 
b) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 
 
c) ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat  
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten  
med det andra vindkraftverket påbörjades. 
 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om  
verksamheten är tillståndspliktig. 
 
 
Figur 13. Relationen mellan storlek på  
vindkraftverket och tillståndsprocessen  
(källa: Bodens kommun). 
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13.3 Detaljplan 

Markanvändning och bebyggelse kan enligt PBL regleras genom detaljplan. En 
detaljplan ger markägaren rätt att bebygga marken för ett visst ändamål och på ett 
visst sätt, eller undantar marken från viss eller all typ av bebyggelse. Vid 
upprättandet av en detaljplan prövas markens lämplighet för bebyggelse och ny 
bebyggelse regleras. Kravet på detaljplan gäller: 
 

 vid samlad bebyggelse  
 om det är fråga om ny enstaka byggnad vars användning får betydande 

inverkan på omgivningen eller 
 om det råder stor efterfrågan på mark i området och tillkomsten av 

byggnaden inte kan prövas i samband med bygglov eller förhandsbesked. 
 
Alla vindkraftverk är i PBL:s mening att betrakta som anläggningar. Om en 
detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs miljöbedömning och 
MKB som följer reglerna i 6 kap MB. De ändringar som gäller från den 1 augusti 
2009 innebär att detaljplan för vindkraft endast behöver upprättas inom områden 
med stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller andra anläggningar.  
 
Detaljplanekravet gäller alltså fortfarande till exempel i de situationer då flera olika 
fastighetsägare med angränsande markområden vill uppföra vindkraftverk. 
Kommunen kan också i samband med ett tillståndsärende enligt MB framföra att 
tillstånd inte bör ges om man anser att området bör detaljplaneläggas.  
 
På motsvarande sätt som för en översiktsplan ska kommunen, när den upprättar en 
detaljplan, samråda med berörda. Innan kommunen kan anta förslaget ska det 
därefter normalt ställas ut under tre veckor. En detaljplan kan ge rättighet för 
markägaren att uppföra t.ex. vindkraftverk inom ramen för planens bestämmelser, 
men för att driva verket krävs anmälan eller tillstånd enligt MB:s regler. Tillstånd 
enligt MB får inte lämnas i strid med detaljplan. I en detaljplan kan införas 
bestämmelse om att bygglov inte krävs om planens bestämmelser i övrigt följs. 
 
Processerna för tillstånd och för detaljplan bör samordnas så långt möjligt, till 
exempel genom samordnade samråd och en gemensam miljökonsekvens-
beskrivning. För begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan får 
kommunen anta områdesbestämmelser för att säkerställa syftet med 
översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen enligt MB. 
Områdesbestämmelser ger inga byggrätter. 
 
 I Boden har detaljplan upprättats i huvudsak vid planerad sammanhållen 
bebyggelse, t ex i tätorter, industriområden eller fritidshusområden.  
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13.4 Riktlinjer för annan markanvändning  

Vid situationer där kommunen får ett ärende som rör annan markanvändning, inom 
vindbruksplanens utredningsområden, än vindkraftsetablering ska det i första hand 
undersökas om markanvändningen och vindkraftintresset kan förenas i planeringen. 
Är samverkan inte möjligt bör kommunen bedöma om vindkraftintresset väger 
tyngre ur synpunkterna kommunalnytta och kommunmedborgarrätt eller inte. Om 
denna bedömning är svår ges den markanvändning som först ansökte om bygglov 
företräde. 

13.5 Riktlinjer från kommun för tillstyrkan 

Kommunens tillstyrkan krävs vid vindkraftsetablering för att länsstyrelsen ska 
kunna meddela miljötillstånd enligt MB. Kommunen bör därför tillfrågas tidigt vid 
planering av vindkraftanläggningar, ofta i ett skede innan miljökonsekvens-
beskrivning hunnit tas fram, och samrådas för projektet. 

13.6 Tillsyn och kontroll 

Alla som bedriver en verksamhet omfattas av kravet om egenkontroll enligt 26 kap. 
19 § MB. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE) 
omfattar verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 eller 11-
14 kap. MB. 
 
Den myndighet som utför tillsyn och kontroll enligt MB är Miljö- och 
byggnämnden. Nämnden kontrollerar att de villkor som finns i meddelade tillstånd 
följs. Det kan exempelvis gälla buller och belysning. Granskning av miljörapporter 
och egenkontroll är en viktig del av tillsynsarbetet. 
 
För de verksamheter som omfattas av FVE ska en fastställd och dokumenterad 
fördelning av det organisatoriska ansvaret för frågor som gäller verksamheten 
finnas. 

 59



Vindbruksplan för Bodens kommun 
 

 60

 

 

 

Del E: Miljökonsekvens-
beskrivning 
 
 
 
Del E innehåller en översiktlig utvärdering av de kumulativa effekter som en 
hypotetisk utbyggnad av alla utredningsområden kan ha på bebyggelse, natur- och 
kulturvärden och annan markanvändning i området, samt hur påverkan kan 
begränsas. 
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14. Vindbruksplanens miljökonsekvenser  

Varje översiktsplan ska ha en miljökonsekvensbedömning enligt kap 6 miljöbalken 
då nya planer alltid antas medföra påverkan på människor och miljön. En 
miljöbedömning av en plan sker för att i planprocessen belysa och integrera frågor 
som rör hälsa och miljö, så att en hållbar utveckling främjas. Planförslaget ska även 
bedömas utifrån ett så kallat nollalternativ som beskriver planerings- och 
miljöförhållandenas sannolika utveckling om planen inte genomförs. 

14.1 Nollalternativ 

Nollalternativ innebär att ingen vindkraftsutbyggnad sker i kommunen. 
 
Det finns risk för nollalternativet om kommunala översiktsplanen inte anger 
planeringsförutsättningar för vindkraft i Bodens kommun. Avsaknaden av ett 
planeringsunderlag för vindkraftsetablering i kommunen kan leda till att 
vindkraftsutbyggnaden försvåras genom längre handläggningstider och sämre 
kommunal förankring eller att vindkraft riskerar att etableras på fel plats ur 
kommunens perspektiv. 
 
Nollalternativet kan därmed betyda att kommunens vision som en eko-kommun tar 
längre tid att uppnå. Övergången från användningen av fossil energi till 
förnyelsebar energi försvåras och det blir då svårare att uppfylla 
miljökvalitetsmålen och planeringsmålet för vindkraft som antagits av Sveriges 
riksdag. 

14.2 Visuell påverkan 

Landskapspåverkan generellt 

De verk som planeras idag har vanligtvis en totalhöjd på 150-200 m och innebär 
visuella förändringar för de platser där vindkraftverken kan ses. Till skillnad från 
gradvisa förändringar innebär byggandet av vindkraftverk en förändring av 
landskapsbilden på kort tid. Hur vindkraften påverkar landskapsbilden beror på 
verkens storlek, antal, utformning, konstruktion, synbarhet och 
betraktningsavstånd. Upplevelsen av ett vindkraftverk påverkas även av vem som 
betraktar landskapet, vilken relation personen har till platsen, vilka förväntningar 
som fanns i förväg, samt den generella inställningen till vindkraft. 
 
Vindkraftverkens påverkan på landskapet varierar utifrån hur tåligt landskapet är 
för förändringar. Komplexitet och skala är viktiga aspekter vid en 
känslighetsbedömning. Med komplexitet menas hur rikt och varierande landskapet 
är avseende olika element som bebyggelse och vegetation. Med skala avses 
storleken på strukturer i landskapet där topografi och växtlighet har betydelse.  
 
För att förklara samspelet med landskapet kan även begreppen dominans, kontrast 
och samverkan användas. Vindkraftverk som syns på nära håll i ett landskap utan 
andra dominerande element kommer att dominera landskapsbilden, medan 
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vindkraftverk på längre avstånd i ett stort obrutet skogslandskap kommer att 
uppfattas som mindre dominerande. 
 
Kontrast handlar om anläggningens förmåga att smälta in i landskapet. I ett 
ålderdomligt landskap, t.ex. opåverkade skogs- och kulturmiljöer, blir kontrasten 
med vindkraftverken stor jämfört med områden med stor sentida påverkan. 
Kontrasten upplevs också något mindre med ett storskaligt skogsbruk än med 
opåverkade skogsmiljöer. 
 
Samverkan kan uppstå om det finns samband mellan särskilda anläggningar som 
genom sin karaktär kan sägas samverka med en vindkraftsetablering. Exempel är 
nyetableringar av vindkraftverk i närheten av befintliga vindkraftverk och i 
närheten av industriområden. Samverkan kan även upplevas mellan 
gårdsvindkraftverk och ett aktivt jordbruk. 
 

 Närzon  
0-4 km 

Mellanzon 
4-8 km 

Fjärrzon 
8-15 km 

 
15-40 km 

Dominans Dominerande  Landskapets 
karaktär avgör 
graden av 
dominans 

Landskapets 
former kan 
dominera över 
verken 

Landskapets 
former 
dominerar, verken 
är svåra 
att urskilja 

Kontrast Stor Mindre Viss påverkan Obetydlig 
Samverkan Beroende av 

kringliggande 
objekt 

Beroende av 
kringliggande 
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Figur 14.1 Vindkraftverkens påverkan på lanskapet varierar med avstånd. Tabellen 
baseras på verk med totalhöjd 150 meter (källa: Riksantikvarieämbetet). 
 
Fler vindkraftverk ger en större landskapspåverkan än färre, men inte i proportion 
till antalet. Sett från en utblickspunkt är det närmast synliga verket det mest 
dominerande och verk som tillkommer i bakgrunden ger betydligt mindre 
landskapsbildpåverkan. Stora verk syns på längre avstånd och totalhöjder över 150 
m kräver starkare hinderljus för flyget, vilket kan innebära synbarhet på långa 
avstånd nattetid. Stora verk innebär dock att antalet verk kan reduceras. Större verk 
roterar långsammare, vilket även det minskar synbarheten något. 

Hinderbelysning 

Enligt transportstyrelsens föreskrifter ska vindkraftverk, som inklusive rotorbladet i 
dess högsta läge, har en höjd mellan 45–150 m över underliggande mark- eller 
vattenyta dagtid markeras med vit färg, dvs. att vindkraftverket ska vara vitt. Under 
gryning och skymning ska ett verk med samma höjd vara utrustat med blinkande 
medelintensivt rött ljus med 2000 candela (cd). Under natten kan intensiteten 
sänkas till 200 cd.  
 
Hinderljusen kan ses på flera kilometers avstånd och påverka människan på olika 
sätt; direkt av lampornas ljus, reflektioner i t.ex. vatten och snöytor, av ljusens 
egenskaper i styrka och färg, väder och betraktarens synförmåga.  
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Konsekvenser för landskapsbilden  

Samtliga utredningsområden ligger i skogslandskapet norr om Bodens centralort. 
Det storskaliga skogslandskapet, med få inslag av bebyggelse, har en jämförelsevis 
stor tålighet för storskalig vindkraft. Det bor inte många människor i 
skogslandskapet, men däremot är det många som rör sig på vägnätet genom 
landskapet.  
 
Vindkraftverk på Huvudköllandet, ca 12 km från Bodens centralort, kan ge en viss 
visuell påverkan på den centrala delen av Boden, men landskapets former kommer 
dock att dominera över verken. Hög mänsklig aktivitet i form av biltrafik och 
industriverksamhet bidrar också till att vindkraftverkens dominans mattas av. 
 
Skogsvegetationen innebär en visuell barriär som gör att vindkraftverk främst syns 
från öppna platser i landskapet, exempelvis från odlingslandskapen, sjöarna och 
från högt belägna platser. Därmed bedöms det mest påtagliga synintrycket av 
eventuell vindkraftsetablering i utredningsområdena att framträda när man befinner sig 
i de mer vidsträckta jordbruksområdena längs Råneälven och i odlingslandskapen kring 
bl.a. Brobyn, samt från sjöar som t.ex. Stor-Lappträsket. 
 
Odlingslandskapet har en hög komplexitet, det vill säga att det består av många 
varierande inslag och varierad ålder på bebyggelsen, ofta med högt historiskt värde 
som i exempelvis Brobyn-Skatamark. Odlingslandskapet är dock ofta redan 
påverkat av sentida bebyggelse, modernt jordbruk och ny infrastruktur vilket 
minskar näraliggande vindkraftparkers dominans. Även skogsbruket medför en 
påtaglig påverkan på landskapet när det bidrar med en snabb förändring vid större 
gallringar, slutavverkningar och markberedningsarbeten, samt en långsam 
landskapsförändring när ny skog växer upp.  
 
Det finns olika åtgärder för att minska hinderbelysningens visuella störningar; 
ljuset kan skärmas av nedåt och uppåt, automatisk reducering av ljusstyrkan kan 
ske nattetid, blinkningarna kan synkroniserade mellan verk och markeringen av 
vindkraftparker behöver endast ske i ytterkanterna. Utvecklingen av 
hinderbelysning är under utveckling, bl.a. finns det så kallad transponderteknik som 
endast tänder ljusen vid annalkande trafik. 
 
Se även avsnitt 14.7 Konsekvenser för kulturmiljön och 14.8 Konsekvenser för 
friluftslivet för fler konsekvensbedömningar för platser i landskapet där människor 
vistas. 
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Figur 14.2 Karta som illustrerar utredningsområdenas läge i terrängen och 
strategiskt viktiga platser för kulturmiljövård, friluftsliv och turism (karta: ÅF-
Infraplan, dataunderlag: länsstyrelsen och Bodens kommun ). 

 
Figur 14.3 Vindkraftpark Stor-Rotliden, 40 verk, i Åsele kommun är exempel på 
storskalig vindkraftsetablering (foto: Suorvavind AB). 
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14.3 Konsekvenser för ljudpåverkan och skuggbildning  

En upplevd ljudbaserad störningsupplevelse påverkas av en rad faktorer, bl.a. 
vilken typ av ljud det är, vilken frekvens det har, hur det varierar över tid och hur 
det skiljer sig mot existerande bakgrundsljud.  
 
I moderna vindkraftverk är det i huvudsak två slags ljud som uppkommer. Dels det 
maskinella ljudet, som idag är mycket begränsat, och dels det aerodynamiska 
ljudet, som är det ljud som uppkommer från rotorbladen. Hastigheten vid 
rotorbladets spets är det som generellt bestämmer nivån på den aerodynamiska 
ljudnivån, en högre hastighet ger en högre ljudnivå.  
 
För vindkraft tillämpas idag svenska Naturvårdsverkets begränsningsvärden för 
industribuller vid bostäder som inte får överskridas (dagtid 50 dB(A), kvällstid 45 
dB(A) och nattetid 40 dB(A). Alla ljudnivåer är angivna som medelvärden över tid 
(ekvivalenta värden) och innebär att ljudnivån tillfälligt kan vara högre, jämförbart 
med exempelvis ett passerande tåg. 
 
Ljudnivå Verksamhet 

0-15 dB(A) Svagast uppfattbara ljud 
 

20-30 dB(A) Svagt vindbrus 
 

30-35 dB(A) Bakgrundsnivå i bostadsrum med mekanisk ventilation 
 

50-60 dB(A) Medelljudnivå på mycket tyst stadsgata 
 

60-65 dB(A) Samtal på kort avstånd 
 

65-75 dB(A) Jetflygplan på 1000 m höjd 
 

 
Figur 14.4 Typiska ljudnivåer vid olika typer av verksamheter. 
 
Rörliga skuggor från vindkraftverkens rotorblad kan upplevas som störande nära 
vindkraftverk vid soligt väder. Tydligast blir detta då solen står lågt på himlen, då 
skuggorna når längre från verken. I och med att avståndet ökar täcker rotorbladen 
en allt mindre del av solskivan och skuggorna blir mer diffusa. På ett avstånd på 
600-1000 meter är skuggorna såpass diffusa att de inte längre går att uppfatta.  
 
Praxis gällande vindkraftsetableringar är baserat på flertalet utslag i 
miljööverdomstolen där villkoren är satta till 40 dB(A). Erfarenheter pekar på att 
ett avstånd av 600-1000 meter till bostäder behövs för att ovanstående bullervärde 
inte skall överskridas. Avståndet påverkas bl.a. av faktorer som terräng, 
markförhållanden, vald turbin och antal vindkraftverk.  
 
Konsekvenser avseende buller och skuggeffekter kommer att vara obetydlig om 
efterföljande vindkraftprövning utgår från gällande riktvärden och 
rekommenderade skyddsavstånd till bebyggelse.  
 
Idag är solreflexer inget egentligt problem då antireflexbehandlade ytor används på 
vindkraftverkens vingar. 
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14.4 Konsekvenser för iskast och blixtnedslag 

Det är risk att av torn/rotorblad drabbas av nedisning då det är underkylt 
regn/dimma eller då det sker snabba temperaturväxlingar under natten. Med andra 
ord, då det är kallt och fuktigt. Detta är vanligast under senhöst och milda 
vinterdagar.  
 
Det finns flera beprövade tekniker för att förebygga dessa problem och metoden 
varierar mellan olika vindkrafttillverkare. Vissa tillverkare nyttjar elektriska 
värmeslingor i rotorbladen, medan andra använder varmluft. Det gemensamma är att 
rotorbladen värms upp och att problemet med nedisning i stort sett elimineras under 
drift. Om isbildning trots detta sker under drift påverkar detta vindkraftverkens 
effekt tillräckligt mycket för att övervakningssystemet registrerar att verket inte 
fungerar optimalt. Systemet registrerar denna avvikelse och stoppar därefter verket.  
 
Risken för iskast är därför som störst då verket har varit stillastående och ska 
startas upp igen. Rotorbladens hastighet vid verkstart är dock låg och riskzonen är 
mycket liten i direkt anslutning till vindkraftverket. Vid start av vindkraftverket 
finns åtgärder som kan tas för att minimera risken för iskast, exempelvis kan en 
start-stopp teknik genomföras för att "skaka av" isen som då faller rakt ner vid 
vindkraftverkets fot. 
 
Vindkraftverk placeras ofta på högt belägna punkter och är i sig höga 
konstruktioner med god ledningsförmåga. Vid åskväder är vindkraftverk därför 
extra utsatta för blixtnedslag, i synnerhet rotorbladen som är verkens högsta punkt. 
Idag förses vindkraftverken med åskskydd i form av åskledare som säkert leder ner 
blixtnedslaget i marken. Rotorbladen förstärks även för att bättre klara blixtnedslag. 

14.5 Vindkraftens markanspråk 

Vindkraftens direkta påverkan på landskapet sker genom den fysiska etableringen 
med fundament, vägar och kraftledningar.  
 
Ett modernt storskaligt vindkraftverk tar en yta på ca 300 m2 i anspråk för 
vindkraftverket och dess fundament. Dessutom krävs och en kranuppställningsplats 
på 1000 - 1500 m2 och ca 300-500 meter anslutningsväg. Placeras vindkraftverket i 
skogsterräng behövs även en avverkning runt verket på ytterligare en halv hektar. 
Det innebär att vindkraften kräver ca en ha mark per vindkraftverk i direkt 
markanspråk. Därtill kommer markanspråk för anslutande kraftledningar. Det är 
möjligt att bruka skogen även med en vindkraftsetablering och anläggandet av nya 
vägar, anpassade för tung trafik, kan underlätta för skogsnäringen. 
 
Vindkraftens indirekta arealbehov är svårare att definiera och beror helt av vilken 
typ av markanvändning som vindkraften relateras till. Inkluderas all yta där 
vindkraftverket eller någon följdverksamhet är synlig blir den påverkade ytan 
mycket stor, men landskapsbildspåverkan är inte något hinder för de flesta 
verksamheter.  
 
För allmänna vägar och järnvägar innebär vindkraft ett skyddsavstånd motsvarande 
verkets totalhöjd, vilket för ett 200 meter högt vindkraftverk blir 12 hektar. För 
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bostadsbebyggelse krävs ett avstånd för att klara begränsningsvärden avseende 
ljudpåverkan och skuggbildning, vilket gör att det är svårt att få bygglov där 
ljudpåverkan från vindkraftverk är högre än 40 dB(A). Detta innebär att en yta på 
ca 120 ha nära ett enskilt verk blir svår att använda till bostäder. När fler verk 
byggs i grupp blir påverkanszonen för ljudet större, men mindre räknat per 
vindkraftverk. Kring de 12 vindkraftverken på Dragaliden i Piteå kommun 
påverkas 650 ha av 40 dB(A) eller mer, vilket blir 55 ha per vindkraftverk. 
Motsvarande resonemang är möjligt för skuggpåverkan. 
 
På samma sätt kan man resonera kring vindkraftens arealbehov i relation till annan 
markanvändning och även i relation till skyddsvärd natur och kultur. Till exempel 
bör kungsörnshäckningar, enligt Sveriges Ornitologiska förening, få en skyddszon 
med en radie på 3 km (ca 3 000 ha), när vindkraftverk etableras. 

14.6 Konsekvenser för naturmiljöer 

Skador på mark, växter och eventuellt även hydrologiska funktioner kan ske under 
bygg- och anläggningstiden. Tillfartsvägar, schakter, lednings- och kabeldragning 
är exempel på aktiviteter som kan orsaka skador på naturmiljön. Påverkan eller 
eventuella skador är övergående och oftast sker en återhämtning efter några år. 
 
Fågelfaunan kan påverkas på flera sätt av vindkraftsutbyggnad och påverkan kan 
grovt delas in i förluster av livsmiljö, störningar och ökad dödlighet. Fåglar kan 
dödas genom kollisioner med verkens torn och vingar, samt luftledningar. De 
största riskerna för negativa effekter föreligger i närheten av boplatser och i viktiga 
flyttleder och rastområden. Vid lokalisering av vindkraft är det därför viktigt att ha 
god kunskap om de lokala fågelförhållandena, t.ex. bon av särskilt utsatta arter, 
större fågelkolonier och betydelsefulla flyttstråk.  
 
Vindkraftverken drar till sig insekter, precis som alla andra byggnads-
konstruktioner, och det kan därmed finnas en viss risk att fladdermöss kolliderar 
med vindkraftverk. Vid etablering bör utredning ske i områden med kända 
fladdermösspopulationer  
 
Däggdjur kan främst störas under byggtiden och då i huvudsak av buller, mänskliga 
aktiviteter, samt av grumling och sedimentation. De långsiktiga effekterna på 
landlevande däggdjur bedöms som små. De däggdjur som är vanligast i kommunen, 
t.ex. älg, räv, sork, skogshare och ekorre, utgörs av anpassningsbara arter där 
populationernas storlek påverkas av naturliga cykler och jakt. 

14.7 Konsekvenser för kulturmiljön 

Utbyggnaden av ett väg- och kraftledningsnät till respektive vindkraftverk kan 
påverka forn- och kulturlämningar. De flesta utredningsområdena har befintliga 
skogsbilvägar, men de behöver justeras, och nya vägar och kraftledningar måste 
anläggas där det saknas. Förutom vägar krävs även uppställningsplats vid 
respektive verk för kranarna. I eller i närområdet av samtliga utredningsområden 
finns fornlämningar och andra historiska lämningar. Om länsstyrelsen anser det 
nödvändigt ska en arkeologisk undersökning utföras och om en ny lämning hittas 
under byggprocessen ska denna anmälas till länsstyrelsen. Detta eftersom även icke 
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kända lämningar är lagskyddade och en arkeologisk utredning enl. 2 kap 11 § KML 
ska ge svar på om fornlämningar finns inom området. I de fall lämningar skulle 
beröras av vindkraftsetablering bör detaljlokaliseringen av verken kunna medföra 
att fornlämningarna inte berörs. 
 
Etablering kan även innebära en visuell förändring av kulturmiljöns karaktär och 
historiska dimension vilket framförallt påverkar möjligheten att uppleva, läsa av 
och ta till sig ett landskaps kulturvärden. Utbyggnad av vindkraft i 
utredningsområdena berör ett antal områden av riksintresse för kulturmiljövård, 
kulturmiljöprogrammet och bevarandeprogram för odlingslandskapet, se figur 14.2.  
 
Vindkraftverk på Huvudköllandet, 12 km norr om Bodens centralort, kommer 
visuellt att påverka närliggande Brobyn-Skatamark (bevarandeprogram för 
odlingslandskapet). Från de gamla militäranläggningarna på Degerberget, 
Gammelängsberget, Rödberget/Slumpberget och Åberget, (riksintresseområde för 
kulturmiljövård) kan verken bli mer synliga än från Bodens centrala del. Dessa 
konstruktioner är dock en rest från 1900-talets militäranläggningar och därmed ett 
befintligt intrång i landskapet. Vindkraftverk kan därmed samverka med de sentida 
forten, skyttevärnen och vägsystemen. Visuell påverkan av vindkraft från 
Huvudköllandet till Ljusån-Forsbacken-Hollsvattnet, med kraftstation från 1900-
talets början, kommer vara obetydlig på grund av områdets låga läge och 
mellanliggande vegetation och höjder. 
 
Till Gunnarsbyn-Överstbyn-Sörbyn kan exponering av vindkraftverk på 
Huvudköllandet ske. Landskapets former kommer dock att dominera över verken 
på grund av avstånd och mellanliggande höjder. Tallberg, krononybygge från 1800-
talet med skogsarbetarbebyggelse från 1950-talet, ligger i sydlig sluttning och 
vindkraftverk på Orrkölen blir därmed ett dominerande inslag i landskapet.  
 
Dessutom berörs följande kulturvårdsområden i omgivande kommuner; Rikti-
Dockas (riksintresse och kulturmiljöprogrammet) i Överkalix kommun, Unna Saiva 
(kulturmiljöprogrammet) i Gällivare kommun och Råne älvdal (kulturmiljö-
programmet) i Luleå kommun. Mörtberg (bevarandeprogram för 
odlingslandskapet) i Jokkmokks kommun berörs inte på grund av omgivande 
vegetation och höjder. 
 
Strax öst om Granhammarberget ligger Rikti-Dockas som är ett skogssamiskt 
nybygge från 1860-talet med bevarad bebyggelse och odlingsmark. Vindkraft på 
Granhammarberget kommer troligtvis dominera landskapet i byn. Det gäller även 
Unna Saiva. Råne älvdal i Luleå kommun, med Meldersteins bruk från 1700-talet 
och tillhörande odlingsbygd, kan visuellt påverkas av etablering på Huvudköllandet 
på grund av dess öppna landskap och sluttning ned mot älven.  
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14.8 Konsekvenser för friluftsliv och turism 

Vindkraftsetableringens påverkan på friluftsliv och turism kan vara både positiv 
och negativ. Markpåverkan är oftast så liten att olika frilufts- och turismaktiviteter 
inte begränsas. Tillgängligheten till olika mål kan däremot öka om vägnätet byggs 
ut i samband med vindkraftsetablering.  
 
Intrycket av landskapet för de som rörs sig i naturen påverkas dock, särskilt i 
områden som idag präglas av tystnad, ostördhet och vildmark. Områden känsligare 
för vindkraft är nära populära fiskevatten, fritidshusområden, hotell- och 
campinganläggningar, samt områden som har betydelse för vissa typer av rörligt 
friluftsliv och naturturism, se figur 14.2.  
 
Fiske- och naturturism kan beröras visuellt av vindkraftsetablering på Bjönberget, 
Granhammarberget, Orrkölen och Huvudköllandet. Det är främst platser och 
bebyggelse vid Lomträsket, Renoträsket, Stor-Lappträsket och Degerselet som kan 
beröras. 
 
För jakten bedöms de negativa konsekvenserna av vindkraftsetablering vara små. 
Mycket lokalt kan ljudet från vindkraftverken påverka jakten genom försämrade 
möjligheter att höra en skällande jakthund. Däggdjur som älg, ripa och hare är 
anpassningsbara, men just under bygg- och drifttiden kan jakten försvåras lokalt då 
viltet kan störas av verksamheten. Jakten kan underlättas genom den ökade 
tillgängligheten som de nya vägarna ger, men älgpassen och annan jakt kan behöva 
planeras om för att säkerställa skottriktningarna. 

14.9 Konsekvenser för rennäringen 

Landskapet kring utredningsområdena nyttjas av Gällivare skogssameby. Mellan 
Malmbanan och kommungränsen i öst har Gällivare sameby, förutom betesmarker, 
strategiskt viktiga brunst-, rast- och samlingsplatser, samt trivselland. 
Riksintresseområden för rennäringen i kommunens nordöstra del är främst 
koncentrerade i Råne älvdal. 
 
Vindkraftsetablering, med väg- och kraftledningsanslutning, i utredningsområdena 
kan påverka samebyarnas aktivitet främst genom undvikelse- och 
spridningseffekter hos renen och bortfall av renbetesmark. Detta kan innebära att 
flyttning och uppsamling av renar inom det aktuella området försvåras och att 
konflikter kan öka med ortsbefolkningen om det blir aktuellt att använda områden 
som normalt inte används för renskötsel. Hur renar reagerar beror dock på de 
förutsättningar som finns i landskapet som de vistas i. 
 
Undvikandeeffekterna bedöms vara som störst under anläggningsskedet, samt 
under det eller de år som närmast följer etableringen, då den mänskliga aktiviteten i 
området är som störst. När en vindkraftpark färdigställts, samt i takt med eventuella 
tillvänjningseffekter hos renen, bedöms denna problematik minska. Det kan dock 
inte uteslutas att vissa av undvikandeeffekterna är av bestående karaktär.  
 
Östra kanten av Huvudköllandet berörs av riksintresse för rennäringen i form av en 
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flyttled för Gällivare skogssameby. Kravet på den som söker tillstånd för storskalig 
vindkraftetablering är att rennäringen så långt som möjligt ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande enligt 3 kap 5 § MB. Ett 
tidigt samråd mellan sökande och Gällivare skogssameby ska säkerställa att 
flyttleden skyddas. 
 
Granhammarsberget, Orrkölen och Björnberget sammanfaller inte med 
rennäringens riksintressen. 

14.10 Påverkan på försvar, luftfart och radio- och telenätet 

Etablering av vindkraftverk inom försvarets intresseområden kan skapa problem 
eftersom vindkraftverk kan vara direkta fysiska hinder för militär luftfart och 
övningsverksamhet, men även påverka de tekniska systemen (exempelvis radar, 
radiolänk och signalspaning).  
 
Inom Vidsel och Kallax militärflygplatsers hinderytor får ingen nybyggnation av 
vindkraftverk ske. Hinderytorna avser att säkerställa övningsmöjligheten av 
lågflygning vid flygplatserna.  
 
Civila flygplatser har även de inflygnings- och skyddszoner att ta hänsyn till i 
vindkraftsammanhang. MSA-yta (Minimum Sector Altitude) är ytan närmast 
flygplatsen där den inledande inflygningen sker. Inom denna yta är höjden på 
tillkommande objekt begränsad för höga byggkonstruktioner (byggnader, master, 
vindkraftverk).  
 
Vindkraftverk i olämpliga lägen kan medföra kraftiga störningar på radio- och 
teleutrustning i befintlig radiolänkstation, samt på radiobaserade teleförbindelser 
till och från stationen. Det kan medföra att man kan behöva flytta eller ersätta 
befintligt radio- och telenät. 

14.11 Påverkan på infrastruktur 

Vindkraftsetablering i utredningsområdena kommer inte att påverka något 
riksintresse för väg eller järnväg då de ligger på behörigt avstånd från 
utredningsområdena.  
 
Hänsyn måste tas till det allmänna vägnätet som leder förbi parken eller där 
transporter av vindkraftverken ska ske. Ingen påverkan sker på allmän väg och 
järnväg om vindkraftverk vid planering placeras på sådant avstånd till väg och 
järnväg att de inte utgör en fara för trafiksäkerheten, Det vill säga för att minimera 
risken att verk välter över vägen eller banan, samt att förhindra att eventuell 
isbildning på rotorbladen slungas ner på vägen respektive järnvägsanläggningen. 
 
För lokala transporter i anslutning till vindkraftlokaliseringen krävs vägar av 
tillräcklig god bärighet och geometri. Befintliga skogsbilvägar kan användas, men 
de måste ibland förstärkas för att tåla tunga laster och radierna ökas för att klara 
utrymmeskraven under vindkraftsutbyggnad. Inom vindkraftparker behöver 
komplettering med nya vägar göras då det måste finnas körbar väg fram till varje 
verk för verkets uppförande, driftservice och nedmontering. 
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Vindkraftverk i stora vindkraftparker ansluts vanligen till ett uppsamlingsnät som 
sedan ansluts via transformator till regionnätet. Lokalnät används för anslutning av 
privatpersoner och industrier och till det kan småskalig vindkraft, som enstaka 
vindkraftverk, anslutas. 
I varje enskilt anslutningsärende utför 
nätägaren beräkningar och 
analyser för att undersöka huruvida det finns 
kapacitet i nätet, samt hur 
vindkraftverkanslutningen påverkar elnätet, 
se figur 14.5. För att anslutning till stam- 
eller regionnätet ska vara möjligt bör den 
totala installerade effekten vara över 100 
MW. Ett sätt att möjliggöra detta är 
samarbete och samordning mellan flera 
halvstora vindkraftparker. Beroende på 
lokalisering av vindkraftparker kan nya 
kraftledningar behöva byggas.  
 
Figur 14.5 Sannolik överföringsförmåga av effekt vid olika spänningsnivåer (källa: 
Energimyndigheten). 

14.12 Påverkan på miljömål 

I detta avsnitt beskrivs på vilket sätt vindbruksplanen bidrar till, eller på annat sätt 
påverkar möjligheten, att uppfylla de 11 miljömål som berörs av 
vindkraftplaneringen.  
 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Säker 
strålmiljö och Ingen övergödning är alla miljömål där produktion av vinkraftsel 
bidrar till måluppfyllelse. Vindkraftsutbyggnad enligt planen medför minskade 
utsläpp av koldioxid och växthusgaser, samt användning av kärnkraft, då behovet 
av energiproduktion från fossila bränslen och kärnkraft minskar. 
 
Miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, 
Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö förhindrar inte måluppfyllelse, 
men kan i viss mån påverkas negativt av anläggningarnas fysiska intrång med 
effekter på biologisk mångfald, samt visuell påverkan på bebyggelse och kultur-
landskapet. Riskerna minimeras dock om projektörer i planering, tillståndsansökan 
och etablering tar hänsyn till vindbruksplanens riktlinjer, samt gällande lagstiftning. 

14.13 Samlad bedömning 

Vindkraft är en viktig del av de förnyelsebara energikällorna och den typ av 
elproduktion som ger minst negativ miljöpåverkan; den har små 
direkta markanspråk, ger inga utsläpp och kräver inga miljöfarliga 
bränsletransporter. Miljökonsekvenserna för vindkraftsutbyggnad i de utpekade 
utredningsområdena berör främst visuell påverkan, hälsa och säkerhet, naturmiljö, 
kulturmiljö, jakt, friluftsliv och turism, samt rennäring. 
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De utpekade utredningsområdena är lokaliserade till det kuperade skogslandskapet 
i norra delen av Bodens kommun, där det blåser relativt bra årsmedelvindar för 
vindkraftsetablering och där Försvarsmaktens intresseområden är färre.  
 
Graden av visuell påverkan på bebyggelse och skyddade kulturmiljöer varierar med 
var i landskapet människor befinner sig och om det finns kulturmiljöintressen i när-
området. Vindkraftprojektering på Huvudköllandet kan ge större visuell och direkt 
påverkan på omgivningen än i Granhammarsberget, Björnberget och Orrkölen. 
Längs Råne älv finns historiskt sett högre förekomst av samlad bebyggelse och 
fritidsbebyggelse. Det storskaliga skogslandskapet med låg komplexitet präglas 
dock till stor del av blandskog och skogsbruk, vilket ökar landskapets tålighet för 
nya inslag som vindkraftparker, både genom skogens ridåeffekt och genom 
skogsbrukets negativa störning i landskapet. 
 
Efterföljande prövning ska utgå från gällande riktvärden och rekommenderade 
skyddsavstånd till bebyggelse avseende bland annat buller och skuggeffekter, samt 
föregås av en analys av påverkan på landskapets karaktär och känsliga utblickar 
från bebyggelse och platser med skyddade kulturmiljöer. 
 
Ett vindkraftverk kräver ca 1 ha mark i direkt markanspråk och då tillkommer även 
markanvändning för anslutande kraftledningar. Utredningsområdena innehåller, 
eller ligger i anslutning till, intresseområden med höga naturvärden med skydd 
enligt lag, som natura 2000-områden, naturreservat eller kungsörnsrevir. Lokalt 
förekommer det även småskaliga intresseområden, som nyckelbiotoper och forn-
lämningar, som går att undvika vid noggrann undersökning och detaljplanering av 
verk- och vägplacering. Vid en efterföljande vindkraftprövning krävs fördjupade 
utredningar för hantering av eventuella intressekonflikter knutna till naturmiljö-
intressen, kulturhistoriska lämningar, friluftsliv och turism samt markbruk i övrigt. 
 
Vindkraft kan även påverka förutsättningarna för friluftsliv, turism och jakt genom 
att ostörda områden i eller i närheten av utredningsområdena inte längre kommer 
att vara helt tysta. Vidare kan risk för iskast förekomma vintertid. Vindkraft bör 
inte begränsa skoterliv och rörligt friluftsliv betydligt eftersom vindkraftparker 
vanligtvis inte omgärdas av stängsel.  
 
Vindkraftlokaliseringar i samebyarnas renbetesland kan leda till merarbete och 
ändrade förutsättningar för renskötseln. Vid projektering ska kontakt och dialog 
därför ske med berörd sameby så tidigt i lokaliseringsprocessen som möjligt. 
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