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18:00-21:00

 Syfte med samrådet

 Om Kraftö AB

 Allmänt om vindkraft

 Val av lokalisering

 Presentation av projektet och utredningsområdet

 Fortsatta arbetet med MKB

FIKA

Ta del av ljuddemonstration och utställning

Agenda



Sökande

Kraftö AB.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Enetjärn Natur AB med säte i Umeå tar fram 

MKB och har utfört merparten av 

inventeringarna och utredningarna.

Sökande och konsult



Syfte med samrådet

 Informera om den planerade

verksamheten

 För deltagare att lämna synpunkter

och information kring verksamhetens

och miljökonsekvensbeskrivnings

utformning

Utförande

 Presentation projekt.

 Ta del av uppsatt information.

 Ta del av ljuddemonstration.

 Fyll i deltagarlista 

 Lämna synpunkter

Syfte och utförande samråd



 Blanketter för inlämnande av 

skriftliga synpunkter.

 Skriftliga synpunkter kan lämnas 

fram till 22 juni 2015.

Enetjärn Natur AB, 

 Maja Hemph Weseterfelt, Bredgränd 4, 

753 50 Uppsala, 0702-548 360 eller 

maja@enetjarnnatur.se

Synpunkter



Delaktighet och process



 Kraftö är ett projektbolag, som utvecklar 

vindkraftsprojekt i Sverige på land sedan 

2007.

 Kraftö har sedan starten utvecklat mer än 

350 MW tillståndsgivna projekt.

 Kraftö har 13 anställda.

Om Kraftö AB



Allmänt om vindkraft



Vindkraft har god förankring i landets energi- och miljöpolitik och är det snabbast 

växande elproduktionsslaget i Sverige. 2009 fastställde riksdagen det nuvarande 

planeringsmålet till 30 TWh ny elproduktion från vindkraft fram till 2020. Antalet 

vindkraftverk har sedan dess 10 dubblats från 300 i drift 2009 till 3048 i drift vid 

slutet av 2014.

Totalt vid utgången av 2014

 Vindkraftverk: 3048 st.

Effekt: 5425 MW 

Årsproduktion: 11,5 TWh 

Sverige

 Sammanlagda elproduktion = cirka 149 TWh/år

Allmänt om vindkraft



2013

 Teknikutveckling, ökad effekt och totalhöjd

 Högre energiutnyttjande

 Ökad samhällsekonomisk nytta 

(Om vindhastigheten ökar till det 

dubbla, ökar vindens effekt 8 ggr).

Totalhöjd >200m

Rotordiameter  >120mTeknikutveckling



Val av lokaliserng



Val av lokalisering

Idé fas: ca 100 områden

Kriterier:
Vind över 7,2 m/s på 100 m höjd

Inom kommunal vindbruksplan, riksintresse vindkraft

5-50 vindkraftverk per projekt.

Rimlig elanslutning tid/kostnad

Screening fas: ca 15 områden

Arbetsprocess:
GIS analys (riksintressen, andra intressen)

Tillgänglighetskontroll

Säkring av rådighet

Kontakt med kommun

Förstudie



Finnåberget



Ansökans utformning, boxmodell

Tillstånd ges utifrån ett område med vissa ramvärden

Maximalt antal vindkraftverk

Maximal totalhöjd

Projektområdet

Åtaganden/ Villkor

Ljud, skuggor, inventeringar  och utredningar som visar olämpliga områden för vindkraftetablering, 

vägdragning etc.



Vindkraft Finnåberget
Ansökans utformning

 Projektområde ca 6 km väster om Långsele

 Utpekat i Sollefteå kommuns tillägg översiktsplan

 Upp till 27 vindkraftverk.

 Maximal totalhöjd, 240 m



Vindmätningar har pågått i 

sedan 2013 och resultaten 

visar på mycket goda 

vindförutsättningar.

Vinden har mätts med en 

Sodar vilket är en mobil 

vindmätare som mäter vinden 

genom att skicka upp en 

ljudsignal för att sedan lyssna 

på dess eko.

Vindmätningsmast planeras 

uppföras i höst.

Vindmätning



Vägar

 Cirka 5-7 meter bred körbana.

 I möjligaste mån nyttjas befintliga vägar 

inom projektområdet

 Transport av vindkraftverken beräknas ske 

via en lämplig hamn i närheten som klarar 

de krav som ställs för att därefter 

transporteras på väg till projektområdet.

Vägar och elanslutning

Elanslutning

 Vindkraftverken inom parken kommer kopplas 

samman genom markförlagd kabel. 

Kablarna kommer i första hand att följa 

vägdragningen fram till vindkraftverken.

 Anslutning till överliggande elnät från 

vindkraftparken kommer mest troligt ske i planerad 

stamnätsstation vid Nässe som EON elnät planerar 

bygga under 2018.



Vägstudier kommer genomföras i en 

senare del av projektet

Detta är ett exempel främst för att 

illustrera hur mycket väg som ny 

väg som behövs.

Exempel vägar



 Gravitationsfundament 

eller bergsförankrade 

fundament.

 Bilderna visar 

gravitationsfundament.

Fundament



 Vindkraftanläggningen kommer att hindermarkeras i enlighet med gällande 

föreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen (TSFS 2013:9). Enligt dessa ska 

vindkraftverk med en totalhöjd över 150 m markeras enligt följande på sin högsta 

fasta punkt, d.v.s. på tornets topp: 

 De vindkraftverk som utgör anläggningens yttre gräns ska vara markerade med 

högintensivt, vitt, blinkande ljus. Det gäller således inte alla vindkraftverk som står i 

ytterkant utan endast de som bildar anläggningens tänkta yttre gräns. Ljuset ska 

riktas uppåt för att minska påverkan för omgivande bebyggelse. 

 Vindkraftverken innanför dessa ska vara markerade med lågintensivt, rött, fast ljus. 

Hindermarkering

Exempel från 

Transportstyrelsens  

(TSFS 2013:9)



Kraftö jobbar med bygdemedel i samtliga vindkraftprojekt. Utformningen av 

bygdepengen är individuell i varje vindkraftprojekt och kommer ta form under 

tillståndsprocessen.

. Bygdemedel (exempel).

 15 000 kr/ vindkraftverk & år.

 30 vindkraftverk

 450 000 kr/år

 11,25 MSEK (25 år teknisk livslängd)

Bygdemedel



Ett aktuellt exempel Havsnäs Vindkraftspark, byggd i Strömsunds kommun. 

Anläggningen har 48 vindkraftverk och har från idé till uppförandet av parken som mest 

skapat 700 årsarbeten, 1014 årsarbeten inkl. multiplikatoreffekt. 25 % av detta är lokala 

arbeten.

Uppföljning av driftsfasen i Havsnäs:

18,5 heltidstjänster skapats (Inkl. multiplikatoreffekt)

12,5 lokalt heltidsanställda (exkl. multiplikator effekt)

OBS! Detta ska tas som en fingervisning 

om hur en vindpark bidrar med arbetstillfällen.

. 

Arbetstillfällen, exempel



2013, kvartal 1-3 Inledande förstudier.

2013, kvartal 4 Vindmätning med Sodar (pågår).

2014 kvartal 1-2 Inventering av kungsörn säsong 1

2014 kvartal 3-4 Detaljerade förstudier kring vind, elanslutning och planförusättningar

2015 kvartal 1 Dialog påbörjad med berörda Samebyar

2015 kvartal 1-2 Inventering av kungsörn säsong 2

Inventering av skogshöns och ugglor

2015 kvartal 2 Samråd kommun och länsstyrelsen

Finnåberget
Genomförda aktiviteter



Finnåberget
Tidplan

2015

Kvartal 2-3 Samråd

Inventeringar

Upprättande av MKB

Kvartal 4 Ansökan miljötillstånd inkl. MKB skickas in.

2016 Tillståndsbeslut.

2017/2018 Detaljprojektering/upphandling och byggnation.

2019 Byggnation och driftsättning.



 Frågor ?

 Kommentarer ?

Finnåberget


