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TWh

kol, olja, gas

Vind, sol, geo, m.m.

Vattenkraft

Kärnkraft

Drygt 1% vind 2007, varav:              
20 %  Danmark           2009            
15 %  Spanien                  ”
7 %    Tyskland                 ”
1,9 %  Sverige (2,5 TWh) ”

Tumregel:                
1 KWh kolkraftel ger 
utsläpp av 1 kg CO2

Källor: www.iea.org Key World Energy Statistics 2009, www.gwec.net Global wind 2008 report och www.energimyndigheten.se

Elproduktion i världen 
efter produktionsslag

Vindkraft i världen 
1996 – 2009 
Ökade 28% per år 
under tio år.

260 TWh vindel 2008Klimatet behöver vindkraften!

Sverige:

En planreringsram för 30 TWh vindel i Sverige år 2020, varav 20 TWh på land. (Regeringsbeslut 16 juni 2009)

Elcertifikaten för 25 TWh förnybar el 2020 förlängs till år 2035 (Detta innebär att anläggningar för förnybar el som byggs till och med 
2020 kan tilldelas elcertifikat i 15 år.  Prop 2009/10:138, 4 mars 2010. Elcertifikat för omkring 15 TWh bedöms gå till vindkraft enl. Energimyndigheten) 
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Gråsjön

Havsnäs

Råshön

Rodovålen

Storrun

Jämtlands 
miljömål 2015   
1 TWh/år
Utbyggt 0,47 TWh 2010

Vattenkraften prod. 12 TWh. 
I länet används 2 TWh/år.

Middagsfjället

Havsnäs
48 verk 
byggda 
2009/10          
0,25 TWh

SCA-Statkraft 260 verk, 
Miljöprövn. nära 2 TWhRåshön 8 verk 2004/09

Långåvålen 5 verk 2005

Grytan

Ollebacken

Storrun 12 verk 
2009 0,1 TWh

Vindkraft i 
Jämtlands län

Glötesvålen 30 verk. Miljö-
tillstånd överklagat. 0,2 TWh

Moskogen

Munkfloh
.

Skärvången
Stamåsen

Bodhögarna

Björkvattnet

Exempel på projekt och       
projektönskemål lagda på
vindkarta.Ju varmare färg 
desto mer blåser det. 
Aktuell mars 2010             
Harry  Westermark

Mörttjärnsberget

Skaftåsen

Ögon-
Fägnaden

Brickan
S.Lillhärdal

Glötesvålen

Långåvålen

Rodovålen 3 verk 1998, 3 verk har tillstånd

Östersund

Raftsjöhöjden,Munkflohögen
Miljöprövn. 53 verk 0,3 TWh

Middagsfjället. 
Miljöprövning pågår     
57 verk 0,5 TWh

Moskogen. Samråd      
ca 50 verk 0,3 TWh

Middagsberget 3 verk 
byggs 2010/11

Digerberget 5 verk byggs 2010/11

Härjedalen   
samråd o. intresse 
386 verk 2,2 TWh

Gråsjön 1 verk 1999

Bydalen 1verk 1998
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Samrådsbeslut, kommunstyrelsen  feb 2009

Samråd            - feb 2010

Planrevidering      feb- april   2010

Utställning     maj- aug   2010

Antagande, kommunfullmäktige,    29 sept 2010

Intresset för storskalig  utbyggnad av vindkraft har 
ökat under senare år. I länet fi nns utbyggnadsintres-
sen både i fjällvärlden, på höjder i förfjällsområdet 
och på skogklädda höjder utanför fjällområdet.  För 
att kunna avgöra var vindkraften ger mest nytta och 
minst skada har jämtlandskommunerna i samråd ar-
betat med översiktsplanering. Länets miljömål anger 
1 TWh vindel per år (ca 200 större vindkraftverk) till 
2020, men översiktsplanerna bör ge utrymme för fl er 
vindkraftverk på lång sikt.  

Krokoms kommun har en relativt gammal översikts-
plan från 1991 som inte behandlar frågan om vind-
kraft. Vindkraftplanen är ett tillägg till gällande över-
siktsplan. Syftet med tillägget är att ange:

1. ”Vita” områden där kommunen anger riktlinjer för en 
prövning men inte har tillräckligt underlag för att förorda eller 
avstyrka vindkraftutbyggnader. 

2. ”Röda” områden där vindkraft med stor sannolikhet inte 
är lämplig med hänsyn till andra intressen.

En översiktsplan som beaktar riksintressen, övriga 
allmänna intressen och lokala intressen, underlättar 
efterföljande prövning enligt miljöbalken och plan- 
och bygglagen. Översiktsplanen ger vägledning till 
myndigheter inom kommun och stat, men ger även 
information om kommunens vilja till både exploa-
törer och allmänheten. Tillägget till översiktsplanen 
innebär aktualiseringar av planeringsunderlag, riksin-
tressen, övergripande kommunala mål mm.

Alla översiktsplaner kan läsas på  www.krokom.se

Planuppdrag och genomförande

Planen för vindkraft ska väga samman olika intres-
sen, som turism, rörligt friluftsliv och rennäring, med 
goda vindlägen och behovet av uthålliga energikäl-
lor. 

Planen ska ange förutsättningar för en storskalig ut-
byggnad av vindkraft, men också ge riktlinjer och 
principer för en mer småskalig vindkraftsutbyggnad i 
form av enstaka verk eller mindre grupper. Viktigast 
är att ange inom vilka områden vindkraft inte bör 
byggas, så kallade röda områden i planförslaget.

Anne Dahlgren och Harry Westermark har upprättat 
planförslaget. Frågor kan ställas till anne.dahlgren@
krokom.se, tel 0640-16425.

Planarbetet har bedrivits i nära samarbete med kom-
munerna Åre, Krokom, Östersund, Ragunda och 
Bräcke i ett länsövergripande projekt. En omfattande 
samordning och ett kontinuerligt kunskapsutbyte har 
skett med stöd av en ledningsgrupp och en arbets-
grupp som utsetts av kommunerna. 

Länsstyrelsen har lämnat underlag. Planeringsarbetet 
fi nansieras till stor del med stöd från Boverket.

Planprocess och tidplan
Planuppdrag gavs av samhällsbyggnadsförvaltningen 
2006-12-14 § 87. Planarbetet påbörjades vid årsskif-
tet 2007/2008 genom en bred kunskapsinhämtning 

där studieresor till Norge och Skottland har ingått. 

Samråd  skedde 25 feb 2009 till 3 juni 2009, med 
en förlängning med nytt underlag till februari 2010. 
Samrådsmöten har hållits i Åkersjön, Krokom, Föl-
linge, Änge och Kaxås.

Planförslaget avses ställas ut den 20 maj 2010 med en 
utställnimngstid till den 6 augusti 2010. 

Den 29 september 2010 lämnas planen till kommfull-
mäktige för antagande.

Inledning

Samråd     Utställning     Antagande
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Mått och data

Effektenheter
1 kW (kilowatt) = 1 000 W (1 spisplatta)
1 MW (Megawatt) = 1 000 kW
1 GW (Gigawatt) = 1 miljon kW (effekten på 
kärnreaktorn Ringhals 2)
1 TW (terrawatt) = 1 000 000 000 kW

Energienheter 
1 kWh (kilowattimme) = 1000 watt under 1 timme
1 MWh (megawattimme) = 1 000 kWh
1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh
1 TWh (terrawattimme) = 1 000 000 000 kWh 

Aktuell daglig (och sedan 2002 månadsvis) produktion 
av vindel i 770 av Sveriges drygt 850 vindkraftverk 
kan läsas på http://www.vindstat.nu/

Ett vindkraftverk på 1 MW producerar drygt 2,5 
GWh på ett år, vilket motsvarar elanvändningen i 100 
direkteluppvärmda villor (25 000 kWh/år). 

För att motsvara produktionen från stängda Barsebäck 
2 (615MW,  4,5 TWh/år) krävs nära 800 landbaserade 
2 MW verk) (1).

Vindkraftverken är i drift vid vindstyrkor mellan 3 
och 25 m/s. Maxeffekt vid 12 m/s. 

Vindenergin ökar med kubiken på vindhastigheten 
Nyttiggjord energi i praktiken ungefär med kvadraten. 
En ökning av medelvindhastigheten med 1 m/s kan 
med detta beräkningssätt ge ca 30% mer energi (2).

Vindkraftverk i Sverige i bra vindlägen kan utvinna 
energi under mer än 6 000–7 000 av årets 8 760 
timmar. I genomsnitt producerar ett vindkraftverk på 
land lika mycket energi som om det gick på högsta 
effekt 2000 - 2500 timmar om året (2).

Ytbehovet för vindkraftverk är omkring 0,1-0,2 km2 
per MW. En vindpark med 10 st 2 MW verk upptar 
alltså 2-4 km2 Större yta krävs i skogsmiljö än på 
slätter och i fjäll. Avståndet mellan vindkraftverken 
är ca 500 m.
Ett 2 MW vindkraftverk kostar ca 35 milj kr. 
Produktionskostnaden är ungefär lika som elpriset 

50 öre/kWh. Elcertifi katet ca 30 öre/kWh ger vinst 
för vindkraften. (prisnivå 2008) (3).

Sysselsättningen per 20 MW effekt i en vindpark.
är omkring 50 tillfälliga byggnadsarbeten och 3-5 
årsarbeten för drift och underhåll (4).

Källor: 
1. Naturvårdsverket   
2. Boverkets vindkrafthandbok 2008. 
3. Vindvision Norr
4. Svensk vindenergi ”Jobb i medvind”
5. Bild: Fylkesplan Nord-Tröndelag
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Vindkraften är en förnybar, inhemsk och ren energi-
källa som producerar elkraft när det blåser. Vindkraf-
ten kan begränsa påverkan på den lokala och globala 
miljön. Den kan ersätta fossila energislag som olja 
och kol. 

En utbyggnad fordrar nya tillfartsvägar samt distri-
butionsledningar i luft eller nedgrävda i marken. Men 
påverkan på miljön är till stor del återställningsbar. 
Livslängden på ett vindkraftverk är ca 25 år, varefter 
verken lätt kan monteras ned och miljön återställas, 
förutom möjligen betongfundamenten i marken samt 
vägarna som blir kvar. 

Vindenergin varierar med vindens hastighet, varak-
tighet och lufttemperatur. Ju högre upp, ju mer och 
jämnare blåser det. Jordytans skrovlighet samt skog 
bromsar vinden. Till havs och högt till fjälls bromsas 
inte vinden, vilket innebär att vindkraftverken inte 
behöver vara så höga som när de står i skogbeväxt 
terräng. Där måste skogens bromsverkan kompense-
ras genom betydligt högre torn (ca 20 m högre). Se 
även vindkartorna sid. 40 och 41.

En kraftfull utbyggnad av vindkraft i Norrland ökar 
kraven på samkörning med vattenkraften, då det är 
svårt att lagra elektricitet i stora mängder. Begränsa-
de överföringskapaciteter ställer också krav på ökad 
samkörning.

Livscykelanalyser visar att moderna vindkraftverk, 
placerade i bra vindlägen, efter 6-8 månaders drift har 
producerat lika mycket energi som det går åt för dess 
tillverkning och uppsättning. 

En tumregel är att 1 kWh kolkraftel som ersätts av vindkraft 
minskar utsläppen av koldioxid med 1 kg.

Moderna vindkraftverk är idag på mellan 2 och 3 MW 
med en tornhöjd på ca 100 meter och en totalhöjd 
av ca 150 meter med en vinge i högsta läge. Verkens 
storlek och roterande vingar gör att de syns på långa 
avstånd. Klara dagar syns till exempel Gråsjöverket i 
Åre kommun tydligt från Mullfjället 3 mil bort. 

Ett verk med en installerad effekt på 2 MW kan i 
goda vindlägen producera drygt 5 GWh/år. I Sverige 
producerades 2008 ca 145 TWh el. Vattenkraft och 
kärnkraft  producerade ungefär hälften var. 

2,5 TWh av elenergin kom från vindkraftverk 2009. 
Detta kan jämföras med Regeringens planeringsram 
(riksdagsbeslut 16 juni 2009), vilken innebär att den 
fysiska planeringen i kommunerna ska rymma en pro-
duktion av 30 TWh/år år 2020 från vindkraft, varav 
10 TWh till havs. Elcertifi katsystemet för all förnybar 
elproduktion ger utrymme för 25 TWh 2020. 

Miljömålet för Jämtland 2015 är 1 TWh vindel/år. 
Detta kan jämföras med vattenkraftproduktionen i 
Jämtlands län som är ca 12 TWh/år, varav 10 TWh 
exporteras ut ur länet varje år.

Utöver de stora kommersiella vindkraftverken fi nns 
små hobbykraftverk och mindre ”gårdsverk”. De 
minsta bygglovfria verken är upp till 20 meter med 
rotordiameter mindre än 3 meter. Gårdsverken kan 
vara upp till 50 m höga (som är nedre gränsen för 
miljöanmälan). Se sid. 31 ”Små vindkraftverk”

Fakta om vindkraft
I den av riksdagen antagna vindkraftspropositionen 
”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livs-
kraftigt vindbruk” prop 2005/06:143, etableras be-
greppet vindbruk. Med vindbruk menas en lokalt 
förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar näring 
baserad på produktion från vind. Vindbruket bör 
jämställas med andra näringar som också bygger 
på nyttjande av förnybara resurser, såsom jord- och 
skogsbruk samt rennäring.

Foto Statkraft.  Från Sör-Tröndelags fylkesplan för vindkraft. 
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Lagstiftningen

Miljöbalken (MB) och Plan-och bygglagen (PBL) är 
de två lagar som har störst betydelse för att ta ställ-
ning till om och hur en utbyggnad av vindkraften ska 
ske. 

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt PBL ha en kommunom-
fattande översiktsplan. Översiktsplanen är ett samlat 
beslutsunderlag som syftar till att:

Redovisa kommunens visioner och utvecklings-• 
strategier för mark- och vattenanvändningen. 
Ge underlag för beslut om mark- och vattenan-• 
vändningen.
Redovisa kommunens avvägning mellan allmän-• 
na intressen och olika konkurrerande anspråk.
Redovisa hur riksintressen ska tillgodoses och • 
avvägas mot varandra och mot lokala intressen 
samt hur miljökvalitetsnormer ska beaktas.
Ligga till grund för detaljplanering, områdesbe-• 
stämmelser, skyddsföreskrifter och för prövning 
av bygglov och fastighetsbildning.
Informera kommunens invånare, myndigheter • 
och andra om kommunens mark- och miljö-
politik.

Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. Den är väg-
ledande för kommunens myndigheter men också för 
andra myndigheter på regional- och central nivå som 
handlägger frågor som rör mark- och vattenanvänd-
ningen. En aktuell översiktsplan har dock i praktiken 

Vindkraften i den kommunala planeringen
stor betydelse (”presumtion”) för bygglovprövningen 
och/eller tillståndsprövningen enligt miljöbalken.

Förutom den kommunomfattande översiktsplanen 
fi nns fördjupningar för fl era geografi skt begränsade 
områden i kommunen till exempel tätbebyggda om-
råden och turistområden. Även tematiska tillägg kan 
ske för speciella sakfrågor, som t.ex. för vindkraft el-
ler strandskydd (områden för landsbygdsutveckling).

Översiktsplanen ska ses över regelbundet, minst en 
gång per mandatperiod. Det är kommunfullmäktige 
som antar översiktsplanen.

Detaljplan

Detaljplan enligt PBL är rättsligt bindande och har 
tidigare krävts där det fi nns motstridiga markanvänd-
ningsintressen, närhet till bebyggelse eller påverkan 
på skyddsvärda miljöer. 

Efter lagändring 1:a augusti 2009 krävs detaljplan 
”endast om verken ska uppföras i ett område där det 
råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller 
andra anläggningar”. Tillämpas  även om olika fast-
ighetsägare med angränsande områden vill uppföra 
vindkraftverk

Bygglov
Från den 1:a augusti 2009 gäller att vindkraftverk 
som har fått tillstånd enligt miljöbalken inte kräver 
bygglov enligt plan- och bygglagen. Däremot krävs 
bygganmälan. 

För vindkraftverk som inte miljöprövas krävs 
bygglov:
- om vindkraftverket har större totalhöjd än 20 m.
- om vindturbinens diameter är större än 3 meter. 
- om kraftverket placeras på ett mindre avstånd från            
  tomtgräns än vindkraftverkets höjd över marken. 
- om kraftverket monteras fast på en byggnad. 

Bygglov söks hos kommunen. Ansökan ska innehålla 
det underlag som behövs för bedömning enlig 2 och 
3 kap PBL samt 3 och 4 kap MB. 
I många fall kan samma utredningar och underlag, 
till exempel MKB, användas för både ansökan om 
bygglov samt anmälan enligt MB.  

Miljöbalken

I Miljöbalken (MB) fi nns hänsynsregler och grund-
läggande bestämmelser för hushållning med mark 
och vatten. Efter den 1:augusti 2009 har reglerna om 
miljöanmälan och miljötillstånd ändrats.
Se prop 2008/09:146 och SFS 2009:863

Riksintressen ska skyddas
Riksintressen kan omfatta både mark- och vattenom-
råden som p g a sina värden ska skyddas och bevaras, 
men de kan också omfatta områden för exploatering 
av naturresurser, t.ex. riksintressen för vindbruk.

Områden av riksintresse enligt 3 kap MB ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada riksintressena. 
Där ett område omfattas av fl era riksintressen ska 
”företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpli-
gaste sätt främjar en långsiktig hushållning med mar-
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ken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt”. Över-
siktsplanen har stor betydelse. Riksintressen enligt 
3 kap MB är statliga anspråk som efter dialog med 
länsstyrelser och kommuner ”pekas ut” av en central 
myndighet. Kommunerna är skyldiga att i sin plane-
ring visa hur riksintressen ska tillgodoses.

Riksintressen enl 4 kap MB har bestämts av regering 
och riksdag. I Krokoms kommun gäller dessa riksin-
tressen turism och friluftsliv i fjällvärlden, skydd av 
de obrutna fjällen och Natura 2000-områden (se kar-
torna 7 och 8).

Vid risk för ”betydande miljöpåverkan” ska alltid en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas där 
verksamhetseffekter på miljö och hälsa ska beskrivas 
och bedömas.  (Kap 6 MB).

Miljöanmälan eller tillståndsprövning?
Enligt 9 kap MB gäller anmälningsplikt när det är 
fråga om två eller fl er vindkraftverk i grupp eller ett 
enstaka vindkraftverk med en höjd inklusive rotor-
blad överstigande 50 m (tidigare 125 KW eller mer). 
Kommunen kan meddela försiktighetsmått eller för-
bud för en exploatering i ett anmälningsärende. 

Om kommunen anser att vindkraftverken skulle 
medföra ”betydande miljöpåverkan” ska en miljö-
prövning av länsstyrelsen/prövningsmyndigheten 
ske. Det händer också att exploatörer kräver ”frivil-
lig” miljöprövning för att få ett bindande tillstånd. 
Detta kan vara ett alternativ till kommunens bygglov-
prövning.

Även för anläggningar som anmäls enligt MB och 
tillståndsprövas med bygglov enl PBL kan det behö-
vas miljökonsekvensbeskrivning. Handläggningen av 

anmälan och bygglov ska ske samordnat. Anmälan 
behöver innehålla landskapsanalys, påverkan på natur 
(t.ex. fågelliv) och kulturmiljöer, buller- och skuggbe-
dömningar, vägar, elanslutning mm. 

Tillståndsprövning gäller alltid för två eller fl er 
vindkraftverk högre än 150 m eller anläggningar med 
7 vindkraftverk eller fl er, högre än 120 m (tidigare 
gräns 25 MW). Även varje tillkommande verk som 
tillsammans med befi ntliga når tillståndsgränsen. Till-
ståndsprövningen sker vid länsstyrelsen och inleds 
vanligtvis med ett ”tidigt samråd”. Kommunen bör 
alltid delta i samrådet och bör tidigt ange om kom-
munen är negativ till en exploatering.

I miljötillståndsprövningen prövas lokaliseringen och 
påverkan på omgivningen. Översiktsplanen ska be-
aktas. Kommunen kan ge synpunkter på MKB:n och 
ansökans innehåll. Grannar och sakägare kan påverka 
under processen och även överklaga beslutet. 

Kommunens tillstyrkan krävs för projekt som 
tillståndsprövas enligt miljöbalken, d.v.s. större verk 
eller vindkraftparker som kan medföra betydande 
miljöpåverkan. Kommunfullmäktige kan delegera 
beslut om tillstyrkan i ärenden som inte har stor prin-
cipiell betydelse. Kommunens synpunkter och beslut 
bör ges så tidigt som möjligt i prövningsprocessen.

Regeringen får dock tillåta en anläggning för vind-
kraft om det från nationell synpunkt är synnerligen 
angeläget att verksamheten kommer till stånd. (”Syn-
nerlig” är sannolikt starkare än ett riksintresse)

Även på kommunfullmäktiges begäran kan regering-
en tillåta en vindkraftanläggning.

Övrig tillståndsprövning

En ansökan behöver även prövas mot lagen om kul-
turminnen (KML), miljöbalkens regler om områdes-
skydd och strandskydd enligt kap 7. Den som vill dra 
en ledning över annans fastighet måste också komma 
överens med fastighetsägaren eller ha ledningsrätt 
från Lantmäteriet. Kraftledningar inom vindparken 
prövas i miljöärendet, men även anslutande kraftled-
ningars miljöpåverkan bör prövas samtidigt. Då be-
hövs ingen särskild MKB för kraftledningarna och 
Energimarknadsinspektionen behöver endast pröva 
frågor om elteknik och nätkoncession.

Kommunen anser att en samordnad miljöprövning all-
tid ska ske av vindparker och anslutande kraftledningar 
för att förenkla och snabba på tillståndsprocessen och för 
att kommunen ska kunna bedöma miljöpåverkan i sin 
helhet. 

   Alltid  miljöprövning vid betydande miljöpåverkan.
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Planeringsförutsättningar

Hållbar utveckling

Miljö- och energipolitiken i Sverige är inriktad på att 
stimulera övergången till förnybara och miljöanpas-
sade energislag för att underlätta omställningen till 
ett ekologiskt hållbart samhälle. En utbyggnad av 
vindkraft är ett led i denna omställning då vindkraft 
är en inhemsk, förnybar energikälla som producerar 
el utan några utsläpp. Vindkraften kan bidra till att 
uppnå fl era av de nationella miljökvalitetsmålen. 

Vindkraften kan också bidra till lokal utveckling med 
nya investeringar samt skapa lokala mervärden av 
både ekologisk, social och ekonomisk karaktär., d.v.s 
till att skapa ett samhälle som är hållbart.

Samtidigt handlar en utbyggnad av vindkraft om 
höga byggnadsverk som påverkar landskapsbilden 
och tillsammans med nya vägar och kraftledningar 
medför ingrepp i naturen. En olämplig lokalisering 
kan få negativa konsekvenser för både människor, 
landskap, fl ora och fauna och kan därför också mot-
verka miljökvalitetsmål.

Det är därför viktigt att vindkraftsutbyggnaden ana-
lyseras och övervägs i ett helhetsgrepp. Där utgör 
översiktsplanen den naturliga plattformen. Genom 
att aktivt verka för vindkraft bidrar kommunernas 
planeringsarbete till att minska utsläppen av växthus-
gaser och luftföroreningar i ett globalt perspektiv.

Regeringens planeringsram för vindkraft innebär att 
det ska vara möjligt att producera 30 TWh/år 2020, 
varav 20 TWh från verk på land. Detta innebär en 

kraftfull utbyggnad jämfört med nuvarande vind-
kraftsproduktion som omfattar ca 2 TWh (2008). 

Energimyndighetens regionala utbyggnadsmål är in-
aktuella och är drygt en kvarts TWh för Jämtland. Ta-
ket för utbyggnaderna sätts av elcertifi katen 25 TWh 
som förlängts till 2035. 

Miljömålet för Jämtlands län är 1 TWh år 2015.  I dag  
är ca. 0,5 TWh utbyggt. Jämtland hade då samman-
lagt 90 vindkraftverk. I Krokoms kommun fanns 20 
av dessa verk i två vindparker, Råshön och Storrun.

Enligt kommunernas ledningsgrupp bör stora vind-
parker i första hand planeras i vindrika lägen där 
vindparkerna och anslutningen till elnätet medför 
god energinytta och minst intrång i miljön. Därför 
prioriteras höjder i obebyggda men påverkade skog-
klädda höjder i kommunerna öster om fjällvärlden. 

Enbart de projekt som har stöd i de antagna över-
siktsplanerna för Strömsund, Ragunda och Bräcke 
ger utrymme för 5 - 6 TWh.

Kommunala mål

I Krokoms kommunomfattande översiktsplan, som 
är antagen 1991, anges inga särskilda mål eller riktlin-
jer för vindkraft. 

Krokoms kommunfullmäktige har i februari 2003 an-
tagit en vindkraftpolicy. 
I policyn välkomnar kommunen en utbyggnad av 
vindkraft. En utbyggnad i Jämtland kan bli ett värde-

fullt komplement till länets miljövänliga elproduktion 
och kan ge arbetstillfällen på kort och lång sikt.
Utbyggnaden av vindkraft ska ske så att den lokala 
och regionala nyttan maximeras. Kompensation bör 
ske för den påverkan som vindkraftverken innebär 
och nya vägar bör vara farbara för allmänheten.

Regionens långsiktiga attraktionskraft och utveck-
lingsmöjligheter får inte påverkas negativt och andra 
intressen får inte komma till skada. 
Utbyggnaderna bör helst ske i form av mindre grup-
per av vindkraftverk. Skyddsavstånd till bebyggelse 
bör vara minst 1 km. 

Policyns exempel på mindre lämpliga platser är kal-
fjäll, vid attraktiva sjöar, branta bergssidor och upp-
skattade utsikter från allmänna vägar.

Kommunens miljöpolicy från 2003 anger bl.a att 
kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling och 
en god livsmiljö. Miljöhänsyn och miljöansvar be-
tonas, naturresurser värnas och en god hushållning 
eftersträvas.

Vindkraftutbyggnaderna ska alltså inte ses ett snävt 
Krokomspektiv. Hur kan vi i Krokoms kommun bäst 
bidra till en miljömässigt, social och ekonomiskt håll-
bar utveckling globalt, nationellt och regionalt? 

Hur stor andel av de angelägna vindkraftutbyggna-
derna kan ske inom Krokoms kommun med hänsyn 
till utbyggnadsmålen, kraftledningarnas kapacitet, 
motstående intressen och övriga förutsättningar 
inom länet? 
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Bland annat har följande kriterier använts vid utpe-
kandet av områden av riksintresse av vindbruk:
 

Område med beräknad medelvind om lägst 6,5 
m/s på 72 meters höjd (över nollplansförskjut-
ningen).
Området ska vara minst 3 km2. Nationalparker, 
obrutna fjällområden samt bebyggda områden är 
undantagna. 

Vindenergi

För att det ska löna sig att etablera storskalig vind-
kraft har Energimyndigheten bedömt att årsmedel-
vinden bör vara minst 6,5 m/sek på 71 meters höjd 
över nollplanet. Detta riktvärde har också använts 
tillsammans med ytbedömningar för att redovisa 
vilka områden som bedöms vara av riksintresse för 
vindbruk. 

Då teknikutvecklingen idag går snabbt framåt kan 
även lägen med något mindre årsmedelvind vara eko-
nomiskt utbyggbara om några år. Som underlag för 
planeringen redovisas både områden med en årsme-
delvind på 6,5 m/sek vid 72 m höjd och områden 
med en årsmedelvind 7,0 m/sek  vid 103 m höjd.  Se 
karta sid 46 och 47. 

På högre höjd har terrängformationerna mindre på-
verkan på vindförhållandena. Nya vindkraftverk som 
byggs i skogsterräng har som regel minst 100 meters 
tornhöjd. 

Själva vindkraftverkets utbredning på marken tar liten 
yta i anspråk men för att undvika inbördes störningar 
mellan verken (turbulens mm) krävs ca 500 meter 
mellan större vindkraftverk. Det innebär en ytåtgång 
på ca 20 ha/verk. 

Riksintresse för vindkraft

Energimyndigheten har i maj 2008 pekat ut de om-
råden i landet som myndigheten bedömer vara av 
riksintresse för energiproduktion från vindkraft. 
Havsnäs norr om Strömsund har tidigare utpekats 
och nu fi nns fl era skogklädda höjder i östra Jämtland 
föreslagna. 

Områdena täcker mer än väl de mål för vindkraftut-
byggnader Energimyndigheten har för Jämtland. En-
bart projekten i  riksintresseområdena i Strömsund, 
Ragunda och Bräcke rymmer nära 2 TWh. 

Energimyndigheten har utsett områdena efter sam-
råd med länsstyrelsen som i sin tur har hört kommu-
nerna. Länsstyrelsen och kommunerna har samfällt 
önskat att ett utpekande av riksintressen ska ske först 
när underlag fi nns från pågående översiktsplanering.

Kartan visar Energimyndighetens utpekade riksintressen för vindkraft i Jämtland. Inget riksintresseområde för vindkraft 
har ännu pekats ut i Krokoms kommun. 
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Exploateringsintressen

Krokoms kommun har under lång tid varit av stort 
intresse för vindkraftexploatering. Ett skäl kan vara 
att tidigare uppfattning var att det endast var i fjäll-
världen och till havs som det blåste tillräckligt bra.

 Verkligheten har visat att vissa fjällägen kan ha sämre 
vind och att vissa skogklädda höjder kan ha bättre 
vind. Råshön som byggdes redan 2004 med sju verk 
visar mycket bra värden och ett av verken har legat på 
tio i topplistan för vindkraftverk i Sverige.

Senare vindkartering, som bygger på meteorologiska 
data, visar också att det kan blåsa bättre på många 
skogklädda höjder än i delar av fjällvärlden. 

Översiktsplanen är inte bindande och det är först 
vid tillståndsbeslut enligt gällande lagstiftning som 
kommunen tar slutlig ställning till de enskilda ex-
ploateringsanspråken. 

Kartan visar exploateringsintressen inom Krokoms 
kommun. Kommentarer fi nns i samrådsredogörel-
sen.

Alla exploateringsintressen utom Skärvången/Åker-
sjön  har tillkommit under samrådet.
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Omgivningspåverkan, överväganden och riktlinjer 
Vindkraftverk är stora och höga, vilket innebär att 
landskapsbilden påverkas i stora områden. Inom 
närområdet kan även ljudpåverkan vara relativt be-
tydande. Även vägar och elanslutningar påverkar 
landskapet. Vindkraftsetableringarna kan påverka 
boendemiljöer, natur- och kulturvärden, turism och 
friluftsliv samt rennäringen.

Vad värdet består av, avgör om en vindkraftsutbygg-
nad är förenlig eller oförenlig med värdet. I vissa fall 
kan en vindkraftsutbyggnad vara möjlig inom det av-
gränsade området. I andra fall är den oförenlig. Vind-
kraftverken kan då placeras omedelbart utanför det 
avgränsade intresseområdet. 

           
                   
Vindkraft förenlig med 
områdets värde

Vindkraft oförenlig 
med områdets värde, 
områdesgränsen styr

Vindkraft oförenlig med 
områdets värde, särskild 
frizon erfordras för att 
säkerställa värdet

 

För vissa värden, framför allt de som innehåller upp-
levelsevärden och ålderdomliga, tidlösa kulturland-
skap, erfordras en frizon eller ett särskilt respektav-
stånd även utanför den redovisade gränsen för att 
värdet ska säkerställas. 

På sidorna 14 till 30 följer en genomgång av hur be-
rörda intressen/värden blir påverkade samt kommu-
nens överväganden och riktlinjer. De riktlinjer som 
anges ska tillämpas vid utbyggnad av vindkraft. Rikt-
linjerna kan innebära krav på kompletterande inven-
teringar och utredningar som ska vara genomförda 
innan bygglov enligt PBL och anmälan/tillstånd en-
ligt MB prövas.    

Skyddsavstånd till permanentboende och fritids-
bebyggelse
Behovet av skyddsavstånd påverkas av fl era faktorer 
som buller, skuggor/refl exer, visuell påverkan på bo-
endemiljön mm. Det fi nns inga generella rekommen-
dationer för skyddsavstånd från vindkraftverk.
till bebyggelse. Hittills har allt från 400 m till 1 000 
m tillämpats. 

Grupper av vindkraftverk ger en ackumulerad effekt 
jämfört med enstaka verk. Ljudet har under senare 
tid visat sig kunna vara störande även vid lägre nivå 
än rekommenderade 40 dB. Se ”Buller” sid 22. För-
siktighetsprincipen bör gälla för lämpligt minsta av-
stånd mellan vindkraftverk och bebyggelse.  

Riktlinjer: Vid uppförande av grupper med mer än tre verk 
ska ett avstånd av minst 1 000 m från permanent- och fri-
tidsboende hållas. 

För mindre grupper och enstaka större verk gäller minst 
500 - 1 000 m skyddsavstånd. Buller eller skuggberäkning-
ar kan visa att längre skyddsavstånd erfordras. 

För mindre ”gårdsverk” görs bedömningar i varje enskilt fall.

Naturmiljöer
Vindkraftverkens placering kan i vissa fall påverka 
fl ora och fauna. Vid bedömning om påverkan av 
vindkraften på naturmiljön, bör man skilja på värden 
för biologisk mångfald och värden för opåverkade 
naturlandskap (orördhet, ursprunglighet, obruten 
landskapsbild etc). I praktiken är det dock svårt att 
göra en sådan uppdelning då många områden med 
naturintressen ofta innehåller fl era typer av värden.

De värdefullaste naturmiljöerna skyddas som riksintressen 
(karta 6, sid 44), Natura 2000 (karta 8, sid 46) och natur-
reservat (karta 9, sid 47).

Riktlinjer: Ingen vindkraft bör byggas ut inom naturre-
servat och områden som angivits vara av riksintresse för 
naturvården. 

Inom områden med regionala och lokala naturvårds-
intressen samt värden angivna i Skogsvårdsstyrelsens 
inventeringar ”Skogens Pärlor” ska påverkan inom de 
enskilda utbyggnadsområdena analyseras utifrån vilka 
värden som blir berörda. Huvudinriktningen ska vara att 
bevara även dessa miljöer/värden. Om de påverkas nega-
tivt skal särskilda skäl redovisas.
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I Skottland tillämpas ett enkelt och effektivt sätt 
att förhindra slamtransporter och onödig grumling 
av angränsande vattendrag genom utplacerande av 
halmbalar i bäckar, diken mm som med jämna tidsin-
tervaller byts ut. Vid grundläggning och vägbyggnad 
i branta partier fi nns risk för erosion.  

Riktlinjer: Vid markarbeten ska åtgärder vidtas för att mi-
nimera skador vid risk för grumling och slamtransporter. 
Vägtrummor m.m. ska utföras så att de inte utgör vand-
ringshinder för fi sk och andra vattenorganismer.

Fågelliv

Vindkraft kan utgöra en risk för främst rovfåglar. 
Risken utgörs av:

- Störning och barriäreffekter
- Dödlighet genom kollisioner
- Habitatförstöring och andra biotopförluster
- Dödlighet genom kontakt med kraftledning.

Halmbalar förhindrar slamtransport och 
grumling  vid markarbeten i Skottland

Rovfåglarnas häckningslokaler är särskilt känsliga för 
vindkraft. Kring örnbon rekommenderar Sveriges 
Ornitologiska Förening en skyddszon på 3 km. Det 
är också viktigt att man undviker att bygga anlägg-
ningar samt bedriva underhåll under perioder som är 
känsliga för fågellivet. 

En inventering av fågellivet med hänsyn till kumu-
lativa effekter bör ske i varje enskilt fall och tidigt 
i samband med planering och tillståndsprövning av 
vindkraftsanläggningar.

Stor hänsyn krävs vid Natura 2000-områden med rikt 
fågelliv till exempel Oldfl ån - Ansätten 

Erfarenheter från större vindkraftetableringar i det 
norrländska skogslandskapet saknas när det gäl-
ler riskbedömningar för fåglar. Risken bedöms vara 
störst för vissa rovfågelarter. De tänkbara utbygg-
nadsområdena  bör bedömas genom en särskild ut-
redning. 

I bilaga 1 till översiktsplanen ”Vindkraft och fågel-
liv” fi nns en  utförlig rekommendation hur fågellivet 
bör beaktas i planering och prövning av vindkraft. 
Forskning om fågellivet före och efter utbyggnad pågår bl.a. i 
vindparken på Storrun i Krokoms kommun.

Riktlinjer: Inventering av fågelliv bör alltid ske tidigt vid plane-
ring av vindkraftverk.

För att undvika kollision och störning bör vindkraftverk ej  
placeras nära känsliga arters revir och häckningslokaler.
Skyddsavstånd till identifi erat örnbo ska generellt vara 
minst en kilometer.  Tre km rekommenderas av ornitolo-
ger. En boplats får ej vara inringad av vindkraftverk. 
 

Mark och vegetation

Ytåtgången för vindkraftverkens grundfundament är 
relativt liten. Vägdragningar och elledningar ger ett 
större markingrepp. Okänsligt lokaliserade vägar och 
ledningar samt kvarlämnande av avtäcknings- och 
schaktmassor, stenblock, träd och stubbar mm kan 
medföra en betydande påverkan på närmiljön och 
värdefulla lokalbiotoper. 

Mineralfyndigheter och undersökningstillstånd fi nns 
inom tänkbara utbyggnadsområden för vindkraft. 

Riktlinjer: Vid alla markarbeten sammanhängande med 
vindkraftsutbyggnaden (grundfundament, vägar, el-led-
ningar mm) ska anläggningsområdet samt angränsande 
områden iordningställas och anpassas till angränsande 
terrängform och naturtyp. Avtäckningsmassor, träd och 
stubbar, stora stenblock m.m. ska omhändertas. I känsliga 
landskapsbildspartier ska ursprunglig markavtäckning 
återföras eller revegetering genomföras med likartat ma-
terial.

Markarbeten ska vara utförligt redovisade i bygglovhand-
lingar samt respektive objekts MKB.

Vatten och våtmarker

Under byggtiden fi nns risk för grumling och förore-
ning av vatten. Flera tänkbara utbyggnadsområden är 
belägna nära eller inom våtmarker som generellt sett 
har högt biologiskt värde i den norrländska skogs-
produktionsmarken. I de höjdlägen det här är frågan 
om är det ofta av översilningstyp med rörligt grund-
vatten och är därför känsliga för åtgärder uppströms 
som kan påverka vattentillrinning och hydrologi. 
Grumling och tillskapande av vandringshinder i vat-
tendrag är oönskade miljöeffekter.
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I samråd med berörda myndigheter och ornitologisk sak-
kunskap kan skyddsavståndet kring den enskilda boplat-
sen justeras med hänsyn till födosöksområden, terräng, 
vindförhållanden, förhärskande fl ygstråk mm. Detta görs 
i bygglov- och miljötillståndsprövningen. 

Då översiktsplanens bedömningar vilar på ett mycket 
översiktligt underlagsmaterial ska särskilda fågelinvente-
ringar genomföras för varje planerad utbyggnad av större 
vindkraftverk och anläggningar.

Jakt

Inom föreslagna utbyggnadsområden för vindkraft 
bedrivs sannolikt både älgjakt och småviltsjakt som 
är en viktig del av boendekvalitén.

Jaktförhållandena inom vindkraftsparkerna kommer 
att förändras Ett utbyggt vägsystem ökar tillgänglig-
heten. Inom vindkraftsparken kommer de enskilda 
verken att stå mellan 300-500 meter från varandra. 
Detta kan begränsa möjliga skjutriktningar samt öka 
risken för rikoschetter från ståltornen. 

Riktlinje: Utbyggnaden av vindkraft får inte innebära av-
sevärda inskränkningar i jakten. 

Landskapsbild

En utbyggnad av vindkraftverk medför nästan all-
tid en stor påverkan på landskapsbilden och inne-
bär väsentliga visuella förändringar i berört område 
Moderna vindkraftverk är mycket höga och stora, 
större än det mesta som hittills byggts på landsbyg-
den, dessutom med en dynamisk dimension genom 
vingarnas rörelser. Påverkan på landskapet handlar 
huvudsakligen om relationen mellan människa och 
plats och hur boende/besökare upplever landskapet. 
Hur förändringen upplevs är individuellt och påver-
kas av personens relation till platsen, förväntningar 
på natur- och kulturupplevelser samt individens in-
ställning till vindkraft. 

Påverkan på landskapet i Jämtlands län har analyserats 
i två rapporter av landskapsarkitekt Anders Bramme.
Dels ”Vindkraftens påverkan på fjällandskapet” en 
delstudie i Härjedalen, dels en landskapstudie som är 
bilaga 2 till denna översiktsplan och som fi nns till-
gänglig på kommunens hemsida.

Landskapets utseende, topografi  och brutenhet har 
stor betydelse för hur graden fjärrpåverkan spelar in. 
I skogslandskapet kommer utbyggnaderna att loka-
liseras till höjdområden. Vägar, skog i olika åldrar, 
hyggeskanter mm bidrar också tillsammans med to-
pografi n till den strukturella uppbyggnaden och hur 
landskapet i stort upplevs. 

I komplexa och småbrutna landskap kan en omfat-
tande vindkraftsutbyggnad ges ett ”rörigt” intryck 
jämfört med en utbyggnad i mer storskaliga land-
skapstyper.

Nuvarande markanvändning och mänsklig påverkan 
har betydelse för hur tåligt landskapet är för för-
ändringar. Ett produktionslandskap med olika verk-
samheter kan lättare tåla en vindkraftsutbyggnad än 
till exempel ett äldre kulturlandskap. Områden som 
upplevs opåverkade är känsligare för förändringar än 
områden som varit föremål för lång mänsklig påver-
kan. Exempelvis upplevs fjällandskapen som orör-
da jämfört med skogsbygderna där ett omfattande 
skogsbruk bedrivits under fl era hundra år. Viktiga 
landmärken i naturen ökar sårbarheten för föränd-
ringar. 

De områden där vindkraft kan prövas i kommunen 
utgörs av skogs- och myrområden där den huvudsak-
liga markanvändningen skogsbruk, avses bibehållas.

I vissa områden har landskapet tydliga rum (med rum 
menas landskapets öppenhet respektive slutenhet 
samt spelet dem emellan). Rumskänslan har stor in-
verkan på hur vi upplever ett landskaps trivselvärden. 
Kraftiga förändringar av rumskänslan kan upplevas 
negativt. Stora vindkraftsparker kan bilda barriärer 
som innebär förändringar av etablerade rumsuppfatt-
ningar i landskapet.

Landskapet i närmiljön kring byarna har också stor 
betydelse för både fastboende och fritidsboendes 
livsmiljö. Stora förändringar i närmiljön kan således 
påverka en bygds livskvalitet och därmed förmåga att 
attrahera till fortsatt boende och påverka besöksnä-
ringen negativt.

Örnar är inte vana att möta något hot i luften och 
överraskas därför av vindkraftverkens turbinblad. 
Fotomontage H. Westermark.
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En utbyggnad med både parker och enskilda verk 
utan tydliga avgränsningar kan medföra en splittrad 
landskapsbild i ett helhetsperspektiv. Det är därför 
viktigt att hålla ihop utbyggnaderna i tydligt avgrän-
sande landskapsrum så att man undviker en splittrad 
landskapsbild med vindkraftverk på varje höjd eller 
berg. 
Översiktsplanen rekommenderar att vindkraftsparker 
inte bör vara väl synliga samtidigt, vilket kan kräva  
10-20 km mellan parkerna. Avståndet mellan enstaka 
vindkraftverk får bedömas från fall till fall.
 
I skogsbygderna handlar vindkraftsutbyggnaden i hu-
vudsak om att placera verken så att de producerar 
mesta möjliga energi. Detta i kombination med det 
kuperade landskapet, medför att möjligheterna att 
styra verkens placering utifrån landskapsmässiga och 
arkitektoniska utgångspunkter är begränsade.

Vindkraft i söderläge riskerar att störa utsikter och 
vyer mer än i norrläge. Vindkraftverkens färg har 
också betydelse utifrån omgivningen, men årstider, 
väder mm påverkar bakgrunden så att någon färg som 
fungerar bäst i alla situationer är svårt att rekommen-
dera. Man bör dock sträva efter att vindkraftverkens 
färg ska vara neutral i förhållande till omgivningen. 
Oftast passar en matt ljusgrå färg bra.

Vindkraftverk som hamnar i samma blickfång som 
t.ex. ett kyrktorn, ett viktigt landmärke eller utsiktsvy 
kan upplevas negativt och bör därför undvikas. 

Det är angeläget att i bygglov eller miljöprövning 
göra en landskapsanalys som kompletteras med foto-
montage från viktiga utsiktspunkter. Fotomontagen 
bör utföras med vyer och snävare perspektiv så att 

verken syns tydligt även på bilder som visas med den 
teknik som är vanlig vid information.

Riktlinjer: Vindkraftverk bör byggas ut i sammanhållna, 
ordnade grupper som inordnas på ett acceptabelt sätt i 
landskapsrummet samt med hänsyn till bymiljöer, värde-
fulla utblickar mm.
 
Grupper av vindkraftverk bör åtskiljas så att grupperna 
inte blir väl synliga samtidigt (innebär ca 10-20 km mellan 
parkerna). Undantag kan göras då etableringar sker inom 
större obebyggda områden eller då två näraliggande om-
råden upplevs som en sammanhängande vindkraftspark. 

Vid etablering av mindre grupper och enstaka verk kan 
mindre avstånd accepteras utifrån en analys av land-
skapsbildspåverkan.

Vindkraftverk bör inte byggas så att utsikten åt söder från 
bostäderna i en by blir väsentligt påverkad. 

Fotomontage. Vindkraftverk på Storbacken (utgår), ca 4 km och vid Nordbyn (kvarstår) ca 7 km 
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Intrång i vardagslandskapet - Europeiska land-

skapskonventionen

Landskapet är grunden för en god livsmiljö och för 
den biologiska mångfalden och det utgör kapital i 
näringslivsutveckling och i lokal och regional tillväxt. 
Av Europarådets fyrtiosex medlemsstater har tjugo-
nio länder redan ratifi cerat den Europeiska landskap-
skonventionen. Det visar att det fi nns en bred enighet 
om landskapets betydelse. 

Den europeiska landskapskonventionen innebär 
bland annat att en vindkraftetablerings påverkan på 
vardagslandskapet för de som bor och arbetar (t.ex 
samerna) i omgivningen bör lyftas fram. Det gäller 
inte bara det närmaste området utan sträcker sig åt-
minstone bortåt 10 km från parkerna. Därefter avtar 
successivt den visuella påverkan, även om verken kan 
synas på fl era mils avstånd. 

En utbyggnad påverkar inte bara det rent visuella 
utan även andra upplevelsevärden som är förknip-
pade med vardagslandskapet. I de små skogsbyarnas 
vardagslandskap ingår den omgivande skogen som 
en naturlig del och används för jakt, fi ske, svamp- 
och bärplockning, skogspromenader, skoterutfl ykter 
eller andra aktiviteter. 

Det handlar om det som i den europeiska landskaps-
konventionen anges vara av allmänt intresse på det 
kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala pla-
net och som sammantaget handlar om de boendes 
livskvalitet. 

Samernas vardagslandskap där rennäring bedrivs bör 
också beaktas i landskapskonventionens perspektiv.

Riktlinjer: Större utbyggnader av vindkraft måste enligt 
kommunen kombineras med kompensationsåtgärder 
för berörd bygd och näring, utöver de positiva syssel-
sättningseff ekter som utbyggnaden och driften skapar. 
Annars kan påverkan på lokalbefolkningens, besöksnä-
ringens och rennäringens landskap upplevas så påtaglig 
att kommunen inte är beredd att acceptera en ändrad 
markanvändning.

Dessa frågor ska hanteras skilt från översiktsplanen, miljö-
prövning och ev. bygglovprövning och beskrivs i en sär-
skild  kommunal policy ”lokal nytta”

I konventionen anges bl a

betydelsen av att uppnå en hållbar utveckling 
grundad på ett balanserat och harmoniskt 
förhållande mellan sociala behov, ekonomisk 
verksamhet och miljön.

att landskapet spelar en viktig roll av allmänt 
intresse på det kulturella, ekologiska, 
miljömässiga och sociala planet, och utgör en 
resurs som är gynnsam för ekonomisk verksamhet 
och att skydd, förvaltning och planering av 
landskap kan bidra till att skapa arbetstillfällen.

att landskapet bidrar till att skapa lokala 
kulturer och att det är en grundläggande 
beståndsdel i det europeiska natur- och 
kulturarvet, som bidrar till människornas 
välbefi nnande och till att stärka den europeiska 
identiteten.

att landskapet är en viktig del av människornas 
livskvalitet överallt: i stadsområden och på 
landsbygden, i såväl vanvårdade områden som 
i områden med hög kvalitet, i såväl vardagliga 
områden som i områden som anses vara särskilt 
i vackra.

Vindkraft på Råshön, Krokoms kommun
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Även bortsett från klimatet visar historien att vad som 
är hög- och lågsäsong har skiftat över tid. I början av 
1970-talet var vinterhalvåret lågsäsong och sommaren 
högsäsong vid dagens stora turistdestinationer utmed 
den svenska fjällkedjan. I dag är förhållandet i stort 
omvänt.

Länets turistiska värden är främst kopplade till fjäl-
lområdena. Det verifi eras också av riksintresse-redo-
visningen. Länets vindkraftutbyggnader bör därför 
koncentreras till vindrika höjder utanför fjällområdet. 
Vindparker bör inte byggas i orörda högfjällsom-
råden. 

I skogsbygderna förekommer bl.a. viss småskalig 
jakt- och fi sketurism, men hittills inte i någon större 
omfattning. Mycket tyder dock på att skogslandska-
pet som rekreationsresurs kommer att öka i värde, 
framför allt för utländska gäster. Det handlar då inte 
bara om jakt och fi ske utan även om andra upplevel-
sevärden, där de stora skogarna i sig och den orörda 
vildmarken utgör det som lockar. De framtida förut-
sättningarna att nyttja denna potential kan påverkas 
av en storskalig vindkraftsutbyggnad. 

Riktlinjer: Områden av turistiskt värde i dag eller i framti-
den samt områden av riksintresse för friluftsliv undantas 
från vindkraftsetablering. Inom områden av lokalt intresse 
för friluftsliv bedöms påverkan i varje enskilt fall. 

Kulturmiljöer och fornlämningar

I Krokoms kommun fi nns sju områden av riksintresse för 
kulturmiljövården. (Se karta 6, sid. 44). Dessa områden; 
Storsjöbygden, Offerdalsbygden, Skärvången, Gärde, 
Ålviken, Bågavattnet-Vinklumpen och nedre Långan 
representarar de ur nationell synvinkel  mest värde-
fulla och bevarandevärda kulturlandskapen vars kul-
turmiljövärden inte påtagligt får skadas. Kring dessa 
bör en skogszon på några kilometer eller betydligt 
större skyddszon i ett öppet landskap bibehållas som 
ett led i att bevara miljön i sin helhet. 

Fasta fornminnen är skyddade enligt kulturmin-
neslagen. Förutom de fornlämningar som idag är 
kända kan det fi nnas ytterligare lämningar som kan 
komma att påverkas av uppförande av vindkraftverk, 
anslutningsvägar och -ledningar. Länsstyrelsen kan i 
samband med bygglov och detaljplaner besluta om 
särskild utredning (enligt KML 2 kap 11 §) för att 
klarlägga om det fi nns fl er fornlämningar i ett om-
råde. Tillstånd krävs av Länsstyrelsen för att göra in-
grepp i fornlämningar.

Riktlinjer: Hänsyn ska tas till riksintressen för kulturmin-
nesvården samt lokala värdefulla kulturmiljöer (t.ex. fäbo-
dar) samt fasta fornlämningar enligt kulturminneslagen.

Rennäring

Det saknas erfarenheter och kunskaper om de kon-
sekvenser en vindkraftsutbyggnad kan få på rennä-
ringen. Forskningen hittills bygger i huvudsak på an-
taganden och hypoteser. Endast begränsade studier 
fi nns hittills genomförda i områden där vindkraft är 
utbyggd i aktiva renskötselområden. Dessa studier 
av mindre grupper antyder att själva verken inte stör

Turism och friluftsliv

Turism och friluftsliv kan påverkas negativt av 
en felaktig vindkraftsutbyggnad. I opåverkade 
miljöer dit människor söker sig för rekreation kan 
själva förekomsten av anläggningar upplevas som 
störande och minska områdets attraktionskraft. 
Där är upplevelsevärdena ofta förknippade med 
orördhet och stillhet. Andra typer av friluftsliv såsom 
bärplockning, vandring, fi ske och jakt kan dock 
bedrivas i stort på samma sätt som tidigare. De mest 
värdefulla områdena för friluftslivet skyddas som riksintresse, 
se karta 6, sid 44

Turistnäringens utveckling och framtida konkurrens-
kraft är viktig att värna i Krokoms kommun. Fjällvärl-
den med milsvida utblickar över ett orört landskap 
är särskilt viktig, inte bara för vintersport utan i allt 
större utsträckning under barmarkstiden.  Fjällvärlden 
skyddas som riksintresse, se karta 7, sid 45

Effekterna av den globala uppvärmningen kan också 
öka betydelsen av en väl fungerande barmarksprodukt. 

850 KW vindkraftverk vid Vallrun, byggt 2004. 
Åkersjön i bakgrunden
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- Undvik att dela upp och splittra sammanhållna
betesområden genom felaktigt placerade utbygg-
nadsområden för vindkraft. 

Inom ramen för det länsgemensamma översiktspla-
neprojektet har samebyarna i ett tidigt skede lämnat 
synpunkter på riksintresseområdena och tänkbara 
utbyggnadsområden för vindkraft. Flera samråd har 
hållits med samebyarna under planarbetets gång och 
representanter för samebyarna har deltagit på studie-
resor till Skottland och Norge. Samebyarna, Svenska 
samernas riksförbund och Sametinget har vid samråd 
för andra kommuners översiktsplaner sänt värdefulla 
synpunkter och information (t.ex. vindpolicy och 
miljöprogram för rennäringen).

Riksintresseområden för rennäringen i norra delen 
av länet har ”pekats ut” av central myndighet (Sam-
etinget) i samråd med länsstyrelsen. Kommunen har 
skyldighet att redovisa riksintressena i sin översikts-
plan och kan föreslå förändringar. 

Kommunen anser att rennäringens samlade riksintressean-
språk är godtagbara. Se karta 4, sid 42.

Riktlinjer: Rennäringen är ett nationellt intresse och sam-
ebyarna är sakägare med enskilt intresse när vindkraft 
prövas. 

Berörd sameby ska tidigt informeras när kommunen får en 
förfrågan om bygglov eller miljöanmälan. Exploatörer ska 
tidigt underrättas om det underlag för rennäringen som 
fi nns .  Konsekvensanalyser för rennäringen bör alltid ske.

Det är bättre med några få sammanhållna parker än vind-
kraftverk utspridda över större områden. Stora samman-
hängande arealer är viktiga för rennäringens överlevnad.

Barriärer som styr renarna ska undvikas.  Detta är särskilt 
viktigt vid fl yttning av renar. Sammanhållna betesområ-
den ska inte delas upp. 

Enligt miljöbalken ska mark och vattenområden som har 
betydelse för rennäringen så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedri-
vande. Områden av riksintresse ska skyddas mot sådana 
åtgärder.

Intrång i rennäringens markanvändning ska kompen-
seras så att rennäringen med säkerhet hålls skadelös 
under vindkraftverkens livstid. Innebär utbyggnaden av 
vindkraft att rennäringens intressen skadas, ska avtal om 
bland annat samrådsförfarande, skadelindrande åtgär-
der, intrångsersättning och/eller kompensationsåtgärder 
upprättas mellan berörd sameby och exploatören före 
bygglov eller miljötillstånd. 

Se även jämtlandskommunernas policy ”lokal nytta”.

Jord-och skogsbruk

De tänkbara utbyggnadsområdena för vindkraft är i 
huvudsak belägna i skogsmark och berör således ej 
någon jordbruksmark. Viss areal produktiv skogs-
mark kommer att försvinna kring verkens funda-
ment samt p.g.a anslutningsvägar och kraftledningar. 
Inriktningen är dock att skogsbruket i huvudsak ska 
kunna bedrivas som idag även inom de nya vind-
kraftsparkerna. 

Riktlinjer: Då inga verk kan komma till utan markägarens 
medgivande är det helt och hållet upp till respektive 
markägare att bedöma huruvida marken ska användas för 
vindenergiproduktion eller skogsbruk eller bådadera.

renarna utan att det är ökade mänskliga aktiviteter 
samt upplogade vägar som kan skapa problem för nä-
ringen. För stora vindparker kan  förhållandena vara 
annorlunda. Rennäringens intresseområden utgörs av 
åretruntmarker med anläggningar och betesområden 
under olika årstider, vissa med värdefull hänglavskog 
och sammanhängande fl yttleder. Se karta 4 och 5 sid 
42 och 43. Vid drivning av ren kan vindkraftsparker 
skapa barriäreffekter. En storskalig utbyggnad kan 
också medföra förlust av vinterbetesland som kan 
vara svår att kompensera. Ett omfattande plogat väg-
nät kan störa och leda till splittring av hjorden/grup-
pen. Vindkraftsutbyggnad och rennäring kan vara 
förenliga/oförenliga enligt följande alternativ:

- Vindkraftverk kan byggas om det inte påverkar    
viktiga betesområden eller fl yttleder.
- Vindkraftverken skadar rennäringen, men skadan 
kan kompenseras genom skadelindrande åtgärder, 
intrångsersättning för förlorat bete el. dyl. Detta 
ska regleras i avtal som gäller tills vindkraftverken 
demonteras.
- Vindkraftverken skadar områden som är så vik-
tiga för rennäringen att de inte kan ersättas. Ingen 
vindkraftsutbyggnad är möjlig.
  

Tidiga samråd ska alltid ske med berörd sameby vid 
ansökan om förhandsbesked/bygglov eller miljöan-
mälan. Följande råd bör iakttas;

- Riksintresseområden och andra känsliga områ-
den som kalvningsland, trånga passager och fl ytt-
leder bör undantas från exploatering. 
- Det är bättre med några få sammanhållna parker
än vindkraftverk utspridda över större områden.
- Undvik att skapa barriärer som styr renarna, sär-
skilt viktigt vid fl yttning av renar.
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Luftfart och hinderbelysning

Alla master eller vindkraftverk över 20 meters höjd 
ska senast 30 dagar före uppförande anmälas på 
Transportstyrelsens blankett, för beslut om hinder-
markering m.m.. Vindkraftverk med en totalhöjd av 
45-150 m ska förses med blinkande röd hinderbelys-
ning. Vindkraftverk över 150 m ska ha högintensiva 
vita blinkande ljus. Ljusen får avskärmas nedåt och 
dimmas nattetid. Ny teknik för reglering fi nns.

Inom 55 km radie från Åre -Östersunds fl ygplats ska 
samråd ske med trafi kledningen på fl ygplatsen. Flyg-
platsen är av riksintresse

Riktlinjer: Vid planering av mätmast eller vindkraftverk ska 
kontakt tas med Transportstyrelsens luftfartsavdelning, 
försvarsmakten och fl ygfält/fl ygklubbar som kan beröras. 
Före uppförande ska anmälan ske på särskild blankett. 
Vindkraftverk får inte uppföras så att fl ygplatser eller ra-
diolänkstråk störs. 

Vindkraftverkens hinderljus ger störningar för bebyggelse 
och naturupplevelser. Därför ska bästa teknik användas, 
där ljusen endast tänds vid risk för kollision.  Detta förut-
sätter att tekniken kan godkännas.

Totalförsvaret

Totalförsvarets riksintresse utgörs av två olika typer 
av områden, sådana som kan redovisas öppet, exem-
pelvis fl ygfl ottiljer, övnings- och skjutfält samt om-
råden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. 
Det innebär att vindkraftföretag och prövningsmyn-
digheter alltid måste ta kontakt med totalförsvaret.

Riktlinjer: För att undvika konfl ikter ska samråd tidigt hål-
las med totalförsvaret.

Nätanslutning

Möjligheten till anslutning till elnätet är en betydel-
sefull faktor vid val av utbyggnadsområden för vind-
kraft. Enstaka verk ansluts till lokala ledningar och 
mindre grupper till regionala. Stora vindparker kan 
anslutas till stamnätet (Svenska Kraftnät) med nya 
kostnadskrävande transformatoranläggningar eller 
kraftfulla ledningar (vanligtvis 130 kV) till befi ntliga 
ställverk.
 
De enskilda kraftverken ansluts normalt via markför-
lagd kabel till transformatorstation inom vindkrafts-
parken. Efter transformering leds strömmen via ma-
tarledning till stam- eller regionnätet. 

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har 
systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Det-
ta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt 
är i balans och att dess anläggningar samverkar drift-
säkert. Stamnätet omfattar 220 kV och 400 kV kraft-
ledningar med bl.a. stationer och förbindelser med 
utlandet. Svenska Kraftnät har tagit fram vägledande 
dokument, som fi nns tillgängligt på www.svk.se. Där 
beskrivs bl.a. hur vindkraftanläggningar kan anslutas 
till stamnätet, säkerhetsavstånd och tekniska krav.

I planen har inte någon analys av möjliga anslutning-
ar genomförts. Det är elnätsägaren som bestämmer 
vilken ledig kapacitet det fi nns för vindkraftverk. I 
Krokoms kommun ägs det lokala nätet av Jämtkraft.

Riktlinjer: Vindparker bör om möjligt lokaliseras i anslut-
ning till redan befi ntliga högspänningsledningar. Vid fl er 
exploateringar i ett område bör samordning ske av trans-
formatorstationer och anslutningsledningar till stam- och 
regionnätet. Tidigt samråd ska ske med Svenska Kraftnät.

Vid lokalisering av anslutningsledningar ska stor hänsyn 
tas till andra intressen (natur, kultur, landskapsbild, ren-
näring m.fl ). 

Vid anläggning av vindkraftverk ska nya elledningar inom 
parkerna förläggas som jordkabel i eller intill till vägar för 
att minimera påverkan på mark och vatten. 

Det är angeläget att miljöprövning för vindparker och 
erforderliga kraftledningar samordnas  i tid och med en 
gemensam miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Den anslutande kraftledningens miljöpåverkan har bety-
delse för kommunens ställningstagande till vindparken.

Telekommunikation 

Vindkraftverk kan påverka mottagningen av radio-
signaler om de placeras mellan master som förmed-
lar trådlös kommunikation. Post- och Telestyrelsen 
(PTS) kan bidra med mer information (www.pts.se)

Riktlinjer: Tidigt samråd ska hållas med berörda radiolän-
koperatörer och myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap. Banverket önskar samråd inom 30 km från järn-
väg för vindkraftverk över 50 m. För lägre verk och master 
inom 500 m.

Vindparker ansluts 
vanligtvis med en 130 kV 
luftledning med 12 - 18 m 
höga trästolpar och 40 m 
bred ledningsgata.
Byggkostnad omkring 1,2 
Mkr/km
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Vägar och järnvägar

Minsta avstånd mellan vindkraftverk och väg, res-
pektive 20 m från järnväg, är minst vindkraftverkets 
totalhöjd. Det är dock önskvärt med minst 350 m 
avstånd vid risk för iskast.

Enligt Trafi kverket medför tunga transporter av de-
lar till vindkraftverk stor belastning på vägnätet och 
störningar för annan trafi k. Därför förordas så långt 
möjligt transporter  med båt eller järnväg. 

Riktlinjer: Exploatörer måste tidigt ta kontakt med Vägver-
ket. Befi ntliga vägar till och inom vindparker bör användas 
i så stor utsträckning som möjligt . Vid nybyggnad av väg 
ska hänsyn tas till andra intressen såsom hydrologi, vär-
defulla natur- och kulturmiljöer, känsliga våtmarker mm. 
Under tidigare avsnittet ”Mark och vegetation” redovisas 
riktlinjer för markarbeten som också gäller vägnätet.

Trafi kverket bör belysa behov av åtgärder i infrastruktu-
ren för alternativa vindkraftlokaliseringar.

Tornen kan delas upp i kortare delar. Svårare är det 
med rotorbladen som kan vara 45 m långa (3 MW verk).

Buller

Vindkraftverk alstrar ljud från mekaniska komponen-
ter samt från rotorbladen. Större vindkraftverk upp-
levs tystare tack vare den högre höjden och den lägre 
farten på rotorbladen. Verken startar när det blåser 
3-4 m/sek. Vid 8 m/sek blir bakgrundsljud i form 
av vindsus, lövprassel m.m. vanligtvis högre än vind-
kraftverkens eget ljud. 

Ljudutbredningen påverkas av vindriktningen. Vid 
särskilda vind- och väderleksförhållanden kan ett 
svagt svischande ljud uppfattas fl era kilometer från 
vindkraftverken och kan påverka upplevelsen av tyst-
nad. Enligt Naturvårdsverket kan 25 % känna sig 
störda i gles bebyggelse på landsbygden vid rekom-
menderade högst 40 dB(A) utomhus vid bostäder. 

Riktlinjer: Inom områden med permanent- eller fritids-
bostäder och rörligt friluftsliv i områden med lågt bak-
grundsljud och i vindskyddade lägen bör den ekvivalenta 
ljudnivån inte överstiga 35 dB(A).  40 dB(A) kan godtas i 
andra fall. Naturvårdsverkets råd och ”försiktighetsprinci-
pen” bör gälla.

Skuggor och refl exer 

Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga 
som i närområdet kan skapa irritation om den rör sig 
över ett fönster eller på en vägg inomhus. På mer än 3 
kilometers avstånd uppfattas ingen skuggeffekt. Med 
högre vindkraftverk ökar betydelsen av skuggbild-
ningar. Boverkets ”Planering och prövning av vind-
kraftsanläggningar” anger att skuggeffekten bör vara 
högst 8 timmar/kalenderår eller max 30 min/dag.

Riktlinjer: Den faktiska skuggeff ekten får vara högst 8 tim-
mar/kalenderår eller max 30 min/dag.

Säkerhet

Vindkraftverk innebär som regel liten risk för nedfal-
lande delar. Risk för isbildning vintertid föreligger, 
särskilt på stora verk. Risken för fallande is kan elimi-
neras, t.ex. genom att förse verken med ishindrande 
system. Isbildning uppträder främst då verken står 
stilla.

Riktlinjer:  Vid etablering i anslutning till allmän väg bör 
ett skyddsavstånd på minst vindkraftverkets totalhöjd, 
dock minst 50 meter tillämpas. Skyltar bör sättas upp 
kring verken som informerar om säkerhetsavstånd och 
särskilda riskzoner.

Vid miljöanmälan och miljöprövning bör exploatören re-
dovisa samtliga risker, hur olyckor kan undvikas och vilka 
insatser som kan krävas av bl. a räddningstjänsten.

Avveckling

Vid avveckling måste vindkraftverken demonteras 
och åtgärder i övrigt vidtas så att platsen i största 
möjliga mån återställs till ursprungligt skick.

Riktlinjer: Vindkraftverken ska demonteras och fraktas 
bort. Tornfundamentet ska avlägsnas. Om delar av be-
tongfundamentet blir kvar ska det täckas med ursprung-
ligt material så att omgivande vegetation kan återta om-
rådet. Vägar ska återställas. Säkerhet för detta ska infogas 
som villkor i bygglov och anmälan/tillstånd enligt miljö-
balken. 
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Planeringsprinciper

Följande översiktliga principer ska ligga till grund för 
planens utformning: 

Riktlinjer: Krokoms  kommun är positiv till vindkraft som 
ett klimatsmart energialternativ och välkomnar både 
enskilda och kommersiella initiativ till vindkraftexploate-
ringar. 

Utbyggnaden ska ske så att den lokala och regionala nyt-
tan maximeras. Kommunens och regionens långsiktiga 
attraktionskraft får inte påverkas negativt.

Ingen utbyggnad av vindkraft inom natur- och kulturmil-
jöer som är av riksintresse eller stort lokalt intresse, områ-
den med värdefull landskapsbild eller områden av bety-
delse för kommunens turism. Vid utbyggnad inom sådana 
områden måste det påvisas att de aktuella värdena inte 
påtagligt skadas. 

Vindkraftsanläggningar får inte lokaliseras så att de på-
tagligt försvårar  rennäringens bedrivande. 

Samla större utbyggnader i sammanhållna parker. Håll 
tydliga avstånd. Ca. 20 km mellan större grupper av vind-
kraftverk eller minst 10 km mellan mindre grupper och 
enstaka verk för att undvika en splittrad landskapsbild.

Planförslag 

Vid detaljutformningen av vindkraftsparker eller place-
ring av enstaka verk ska hänsyn tas till närboendes miljö 
och intressen, lokala näringar, rovfågelförekomster, natur- 
och kulturvärden, fornlämningar och andra allmänna och 
enskilda intressen.

Kommunen väljer att inte peka ut större exploate-
ringsområden för vindkraft. Kommande miljöpröv-
ningar av enskilda utbyggnadsprojekt ger kunskap 
om områdenas lämplighet för vindkraft. Miljöpröv-
ningen ger också underlag för kommunens tillstyrkan 
eller avstyrkan av respektive projekt. 
I planen redovisas två områdestyper:

Vitmarkerade områden där  vindkraft eventuellt kan byg-
gas utan alltför stor påverkan på andra intressen. 

Rödmarkerade områden där vindkraft inte bör byggas med 
hänsyn till andra intressen. 

Gränserna mellan röda och vita områden är ungefär-
liga. En utbyggnad av vindkraftverk kan därför även 
prövas i gränsområdet om riktlinjerna i översiktspla-
nen följs.

Plankartan fi nns på sid. 39.

Sektion från Sör-Tröndelags fylkesdelsplan för vindkraft. 
Vindkraft kan byggas ut långt till havs och i en zon mellan 
kust och högfj äll. Där byggs även kraftledningsnätet ut. 
Stor hänsyn tas till turismen och rennäringen. I Jämtland-
Västernorrland skulle utbyggnadszonen motsvara våra 
skogklädda höjder mellan fj ällområdet och kusten.

Nybyggt 2,5 MW verk på Storrun. Dammen vid Övre Oldsjön 
och Oldklumpen i bakgrunden. Flygbild, se sida  37.

I planen undantas orörda fjällområden från utbygg-
nad med hänsyn till bevarandevärden och de 
turistiska värdena, där en orörd landskapsbild och na-
tur- och kulturmiljöerna har stor betydelse.
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Vita områden 

Större vindkraftsparker kan miljöprövas av läns-
styrelsen inom områden som inte är rödmarkerade 
på plankartan. De utgör 11 % av kommunens yta. 
Kommunen har inte detaljkunskap om dessa områ-
den och tar ställning till dessa i samband med miljö-
prövningen. Särskild hänsyn ska tas till intressen från 
lokalbefolkningen, turistnäringen, natur- och kul-
turvärden och rennäringen, såväl inom som utanför 
riksintresseområdena.

Små grupper med maximalt sex vindkraftverk, lägre 
än 150 m, eller enstaka verk kan prövas av kommunen 
om de inte förorsakar ”betydande miljöpåverkan”.

Vid parkernas utformning och enskilda verks place-
ring ska hänsyn tas till regionala och lokala intressen 
såsom närhet till bebyggelse, natur- och kulturvärden, 
värdefulla biotoper, värdefulla våtmarker, sumpsko-
gar samt fornminnen. En noggrannare bedömning 
görs inom bygglov- och miljöanmälan/tillstånds-
prövningen.

De i kapitlet ”Omgivningspåverkan” angivna riktlin-
jerna för avstånd till bebyggelse, buller, skuggor, mark-
arbeten, totalhöjd, hinderbelysning mm ska beaktas. 

Om översiktsplaneprocessen visar att det fi nns påtag-
liga intressekonfl ikter mellan olika utbyggnadsintres-
sen kan kommunen besluta att detaljplan ska upprät-
tas innan bygglov kan beviljas för större utbyggnader 
av vindkraft. 

Områden som bedöms ge små konfl ikter med mot-
stående intressen prioriteras framför områden där 
olägenheterna för omgivningen är större. 

I de vita områdena 1, 2 och 6 fi nns särskilt värdefulla 
områden för rennäringen, som utpekats vara av riks-
intresse. I dessa områden riskerar renskötseln att för-
svåras av vindkraftanläggningar så att exploateringar 
inte kan ges tillstånd. 

Den miljöprövning som krävs får utröna vilka ut-
byggnadsalternativ som ger minst skada och om ut-
byggnadsintressena och rennäringens intressen går 
att förena.

Röda områden

De rödmarkerade ytorna omfattar områden där vind-
kraftsutbyggnad med stor sannolikhet är olämplig med 
hänsyn till andra intressen, till exempel värdefulla na-
tur- och kulturmiljöer och områden av stor betydelse 
för friluftslivet. De kan också vara av stor betydelse för 
rennäringen och turismen. Inom stora delar av de röd-
markerade områdena är vindförhållandena så dåliga att 
vindkraftsetablering inte är lönsam.

Vita områden där utbyggnader av vindkraft kan 
prövas.

1 Skärvången/Åkersjön (rödmarkerat efter  
 beslut i KF 100929)
2    Enarsvedjan
3 Avavallen 
4 Storrun
5 Själderbodarna
6 Nordbyn (antagen av KF 110223)
7 Råshön 
8 Aspås-Tulleråsen 
9-12 Föllinge 

I planen undantas  bland annat fjällen och Storsjö-
bygden  från utbyggnad med hänsyn till landskapsbil-
den och natur- och kulturvärdena. Hänsyn har också 
tagits till riksintressen för friluftslivet, rennäringen, 
naturvården och Natura 2000-områden. 

Enstaka ”gårdsverk” med maximalt 50 m höjd kan 
prövas i och i anslutning till bebyggda delar av områ-
det, även inom röda områden, om det är acceptabelt 
med hänsyn till andra intressen samt berörda gran-
nar.

2

1
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Område 1. Skärvången

Området rödmarkerades enligt kommunfullmäktiges 
beslut den 29 sept 2010. Området omfattar höjderna 
mellan byarna Skärvången och Åkersjön. Det är be-
läget strax utanför gränsen till ”fjällvärlden” enligt 4 
kap 2 § miljöbalken. Området består av skogs- och 
myrmark  och har ingen bebyggelse eller riksintres-
sen för naturvård. Ingen naturinventering har dock 
genomförts och fågellivet har inte studerats. Detta 
sker senare inom ramen för miljöprövningen. 

Vindenergin är tillräckligt god för att området ska 
kunna utpekas som riksintresse för vindkraft. Läns-
styrelsen kan eventuellt ta initiativ i denna fråga. 

På höjden ovanför byn Vallrun har ett vindkraftverk 
byggts 2004. Se bild sid 19. Intresse att bygga 34 verk 
fi nns i nordvästra delen av området.

Huvuddelen av området utgör riksintresse för rennä-
ringen, vilket innebär att renskötseln inte får försvå-
ras. Rennäringen skulle enligt kommunen kompense-
ras för det intrång och de olägenheter en exploatering 
för vindkraft skulle ha medfört. Se sid 20.

En vindpark inom området kan påverka landskaps-
bilden i anslutning till Bakvattnets by och områden 
som nyttjas för turistnäringen i bygden. Se bilagda 
fotomontage sid 27. Området har studerats i rappor-
ter om landskap respektive turism, som utgör bilaga 
till översiktsplanen.

Kommunfullmäktige har i sitt antagandebeslut den 
29 sept 2010 ansett att turistnäringens och rennäring-
ens intressen att bevara områdert överväger exploa-
teringsintresset. 

Förändringen att vindkraftverk inte skulle bli synliga 
från Bakvattnets minskar inte omgivningspåverkan 
i tillräckligt hög grad. Miljöpåverkan av anslutande 
kraftledning har inte studerats. De översiktliga kraft-
ledningsalternativ som har presenterats bedöms av 
kommunen ge en alltför stor miljöpåverkan. Omgiv-
ningspåverkan har även bedömts med hänsyn till en 
eventuell exploatering i område 2.

Område 2. Enarsvedjan

Området är beläget mellan Önrun och Landögsjöns 
norra del. Vindenergin når enligt vindkartan upp till 
riksintressenivå i områdets södra del. En vindkraft-
utbyggnad har föreslagits av markägare och berörd 
byförening vid den utökade remissen. Förutom sikt-
studier har inte förutsättningarna utretts närmare. 

Området är av riksintresse för rennäringen med be-
tesområde och en fl yttled som är mycket viktig enligt 
samebyn. Samebyn avstyrker en exploatering.

Riktlinjer:  En utbyggnad kan ske om en miljöprövning 
visar att renskötseln inte försvåras eller området utses till 
riksintresse för vindkraft och att rennäringen kompense-
ras så att rennäringen med säkerhet hålls skadelös under 
vindkraftverkens livstid. Konsekvenser för rennäringen, 
turismen och landskapet bör enligt kommunen bedömas 
samordnat med område 1. Anslutande kraftledning bör 
prövas samordnat med vindparken och får inte skada mil-

jön och andra intressen.

Område 3. Avavallen

Området är beläget söder om Oldsjön, på motsatt 
sida sjön utifrån Oldens by. Vindenergikartan visar 
dåliga vindförhållanden.

Riktlinjer:  Endast enstaka verk eller små anlägg-
ningar upp till sex verk prövas. Konsekvenser för 
landskapet bör bedömas med häsyn till fj ällområ-
det, befi ntlig vindpark och eventuella vindkraftut-
byggnader i närliggande områden.

Riktlinjer:  Ingen vindkraftutbyggnad bör ske inom området

Renfl ytt 8 okt 2009 vid Lövrun mot Önrun och Jänsmässholmen. 
Ansättfj ället i bakgrunden. Flyttleden berör område 2.
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Utsikt från Ansättenfj ället över Åkersjön och fotomontage av en eventuell vindpark på andra sidan.        Delförstoring      

Serveringsstugan vid Ansättenfj ället                Delförstoring  

Vy från byn Bakvattnet med fotomontage över ett vindkraftprojekt där verken syns från byn .         Delförstoring
Samtliga fotomontage:  Vindvision Norr. Magnus Mikaelsson
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Område  4. Storrun

Området är utbyggt med 12 vindkraftverk och kan 
troligen inte rymma fl er verk. 

Område 5. Själderbodarna

Området gränsar till Åre kommun där kommunens 
översiktsplan anger att enstaka verk eller max tre verk 
kan prövas. 

Riktlinjer:  Endast enstaka verk eller små anlägg-

ningar upp till tre verk prövas. 

Område 6. Nordbyn/Storbacken

Området återremitterades för ytterligare utredning 
vid kommunfullmägtiges (KF) antagandebeslut av 
översiktsplanen den 29 sept 2010. Nordbyn kvarstår 
som vitt område där vindkraft kan prövas enligt be-
slut i KF 23 feb 2011.

Delar av området har enligt vindkartan sannolikt 
goda vindförhållanden, dock inte så att de kan ut-
pekas som riksintresse. Området är synligt från den 
riksintressanta kulturbygden i Kaxås. I den västra de-
len ovan Nordbyn skulle vindkraftverken synas emot 
Åreskutan på 8 - 13 km avstånd. I den östra delen, 
Storbacken vid Hällberget skulle veken synas tydligt 
i söderläge på 4 - 5 km avstånd. Se fotomontage på 
sidan 17 och 19. En eventuell utbyggnad  har kom-
menterats i fl era yttranden från bygden. Kommunen 
anser att vindkraftverk ej bör byggas på Storbacken. 

3

4

5
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Fotomontage från övre Kaxås av vindkraftverk på Storbacken vid Hällberget och vid Nordbyn med Åreskutan i bakgrunden. Vindkraftverk på Storbacken bör ej byggas med hänsyn till påverkan på 
landskapsbilden och den riksintressanta kulturmiljön. Avstånd ca 4 km resp 7 km.

Nordbyn väster om vägen från Kaxås är område av 
riksintresse som betesmark för rennäringen. I den 
östra delen löper en fl yttled av riksintresse.  

Vid samråd med Njaarke sameby har har en eventuell 
utbyggnad i delar av området bedömts skada rennä-

ringen mindre än ett alternativ vid Krok i Åre kom-
mun. Där fi nns ett riksintresseområde för vindkraft 
och en 220 kV kraftledning från Stora Stensjön till 
Järpströmmen. Området skulle sannolikt ha bättre 
förutsättningar för vindkraft men större konfl ikt med 
rennäringens riksintresse än Nordbyn.

fullt ut för det intrång som kan ske.

Område 7. Råshön

Den skogklädda höjden är bebyggd med 8 vindkraft-
verk på Råshön och ett verk på Almåsa. Området 
rymmer sannolikt inte fl er verk. och kan inte utökas 
med hänsyn till motstående intressen. Inom områ-
det fi nns militära intressen som begränsar utbyggna-
derna.

Område 8. Aspås - Tulleråsen

Området har enligt vindkartan dåliga vindresurser In-
tresse fi nns att bygga enstaka vindkraftverk i Aspås. 

Riktlinjer: Endast enstaka verk eller små anläggningar upp 
till tre verk bör prövas.

Riktlinjer: Området utgår ur översiktsplanen för yt-
terligare utredning. Hänsyn ska tas till kulturmiljöns 
riksintresse och rennäringens riksintresse så att på-
taglig skada ej sker. Rennäringen ska kompenseras 

Teckenförklaring se sid 28
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I grannkommunerna på 5 - 10 km avstånd fi nns ex-
ploateringsområden för vindkraft. Vid Raftsjöhöjden 
(riksintresse vindkraft) och Munkfl ohögen planeras 
sammanlagt ett 70-tal verk.

Riktlinjer: Förutom vid Störåsen och Gravbränna är 
endast enstaka verk eller mindre grupper lämpliga 
att pröva inom dessa områden.

9

10

11

12

Föllinge

Laxviken

Flykälen

Gravbränna

Raftsjöhöjden

Munkflohögen

Strömsunds 
kommun

Östersunds kommun

Störåsen

Område 9 - 12. Föllinge
Större områden i kommunens östra del som är möjli-
ga att bygga ut för vindkraft. I några mindre områden 
fi nns vindenergi som når upp till 6,5 m/s, dock inte 
med tillräcklig yta för att kunna utpekas som riksin-
tresse för vindkraft.

Inom del av område 12 norr om Flykälen fi nns ett 
exploateringsintresse som dock kolliderar med ett na-
turreservat i den norra delen. 

Inga studier har gjorts om det kan vara lämpligt att 
bygga i området.

Intill kommungränsen fi nns två mindre områden 
med god vindenergi, sydost om Störåsen och Väs-
ter om Gravbränna. Exploateringsintressen fi nns för 
dessa områden som kan vara lämpliga för större ut-
byggnader. 
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Små vindkraftverk

Bygglovfria vindkraftverk
Vindkraftverk är bygglovfria om de har mindre rotor-
diameter än 3 m, lägre höjd än 20 m, inte monteras 
på en byggnad och inte placeras närmare grannfastig-
heten än verkets höjd. 

De små snabbt roterande propellerverken kan dock 
ge störande ljud. Om grannar störs av ljudet kan 
kommunen förelägga ägaren till verket att åtgärda 
olägenheterna. Det fi nns vertikala verk och andra 
långsamroterande verk som i princip är ljudlösa. 

För små vindkraftverk fi nns omformare att köpa. 
Dessa kan omvandla lågspänningen från de minsta 
vindkraftverken till 220 volt växelström. Vissa om-
formare får anslutas till det egna elnätet i ett van-
ligt eluttag. Behovet av köpt el kan då minska. Hör 
med elleverantören om vilka villkor som gäller.

Exempel på små vindkraftverk. Överst till vänster Enegy ball 500 
W, 1,1 m diam. Nedan Airdolphin/Egen El 1000 W, 1,8 m diam. 
Mitten Winddon 2 kW, 3,2 m diam 9 m mast. Höger Windspire 1,2 
kW, 2,4 m diam, 9 m hög

”Gårdsverk”
Med gårdsverk menar kommunen bygglovplik-
tiga vindkraftverk som syftar till att förse den egna 
gården med elenergi. Verket bör inte vara mer än 
50 m högt så att miljöanmälan krävs. Detta inne-
bär att effekten är omkring 100 kW eller mindre.
Energimyndigheten har i olika räkneexempel visat hur 
mycket man kan betala för ett litet verk för att det ska 
löna sig ekonomiskt (nuvärdesberäknat på 20 år med 
6% ränta, betald på 11,5 år). Här följer två exempel:

Ett 2 kW vindkraftverk med navhöjd 10 m och 3,6 
m turbindiam. (bygglovplikt) och medelvind 3,5 m/s 
kan producera 1 400 kWh per år. För lönsamhet får 
verket inte kosta mer än 8 600 kr.

Ett 30 kW vindkraftverk med navhöjd 30 m, 14 m 
turbindiam. och medelvind 4.6 m/s kan producera 
48 000 kWh per år. För lönsamhet får verket inte 
kosta mer än 300 000 kr. 

Se vidare www.energimyndigheten.se ”Bygga och ansluta        
    mindre vindkraft 
    verk för eget   
    bruk” 

55 kW verk, navhöjd 23 m och rotordiam 8 m som tidigare stått vid 
Medstugan och nu ska uppföras som ”gårdsverk” i  Kläppe

Gårdsverk i Aspås . 12 m tornhöjd  och 5,5 kW eff ekt.

Nära marken ökar vindhastigheten mycket snabbt 
med ökad höjd. Det kan därför vara svårt att få 
lönsamhet  med mindre vindkraftverk. Ekonomiskt 
bättre är sannolikt att gå ihop i en ekonomisk fören-
ing eller på annat sätt bli delägare i större vindkraft-
verk. 
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Den kommunala översiktsplaneringen är ett viktigt 
redskap i arbetet med att tillskapa en långsiktig håll-
bar utveckling. För att avgöra om den översiktliga 
planeringen medverkar till att detta uppnås ska enligt 
miljöbalken en miljöbedömning alltid göras. Inom ra-
men för miljöbedömningar som rör översiktsplaner 
ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) där den betydande miljöpåverkan som 
planen kan antas medföra identifi eras, beskrivs och 
bedöms. 

Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanens kon-
sekvenser när det gäller inverkan på miljön, betydel-
sen för hälsa och säkerhet, hushållning med naturre-
surser samt sociala- och samhällekonomiska aspekter 
tydligt framgå.

Miljöbedömning

Alla översiktplaner anses medföra betydande miljö-
påverkan och att planerna därför ska miljöbedömas. 
Begreppet miljöbedömning är processen och miljö-
konsekvensbeskrivningen är dokumentet som ingår i 
miljöbedömningen.

Allmänt

All samhällsutveckling innebär olika förändringar och 
påverkan på miljön. Det innebär att även en vind-
kraftsutbyggnad som bidrar till ett hållbart samhälle 
påverkar och konsumerar natur- och miljö. Det med-
för att vindkraftslokaliseringar alltid ska prövas med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, fl ora och fauna, 
landskapsbild, boendemiljöer mm.

Översiktsplanens konsekvenser

Avgränsning

Första steget i miljöbedömningen är att avgränsa 
innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som ska upprättas. Här gäller att fokusera på de fak-
torer som kan leda till en betydande miljöpåverkan. Mil-
jökonsekvensbeskrivningen ska redovisa både positiv 
och negativ betydande miljöpåverkan. 

En MKB ska normalt innehålla ett nollalternativ samt 
ett eller fl era alternativ till planförslaget, som formu-
leras utifrån planens syfte och geografi ska räckvidd. 

Nollalternativ
Nollalternativet innebär i projekt- och plan- MKB 
vanligtvis att ingen exploatering medges. För en över-
siktsplan kan det vara annorlunda. Översiktsplanen 
är inte bindande och ger varken formella byggrätter 
eller formella byggförbud. Om detta tillägg för vind-
kraft inte hade upprättats skulle alla vindkrafstprojekt 
tillståndsprövas utan stöd av ett övergripande fakta- 
och programunderlag som uttrycker kommunens 
vilja. 

Detta kan få negativa effekter för miljön. Avsakna-
den av översiktsplanens helhetssyn, alternativredo-
visningar och breda demokratiska förankring kan 
både försvåra och försena miljömässigt angelägna ut-
byggnader och öka risken för miljömässigt felaktiga 
loklaiseringar.

I planeringsprocessen har höjder med goda vinden-
ergiförhållanden identifi erats och olämpliga alterna-
tiv successivt uteslutits till förmån för områden med 
få konkurrerande intressen. 

Övriga utbyggnadsalternativ 
Ett viktigt syfte med översiktsplanen är att väga olika 
utbyggnadsalternativ mot varandra och att särredo-
visa effekter för miljön och andra effekter som har 
betydelse för att nå en sammanvägt långsiktigt hållbar 
utveckling.

Översiktsplanen underlättar därför tillståndspröv-
ningen enligt miljöbalken eftersom sökanden/verk-
samhetsutövaren inte har samma möjlighet att söka 
efter och utreda olika alternativ inom en kommun. 
Alternativ är också belysta i ett större sammanhang 
eftersom översiktsplanearbetet har skett i samverkan 
mellan fl era kommuner inom länet och i samråd med 
angränsande regioner.

En MKB ska enbart behandla den betydande miljö-
påverkan som planen bedöms medföra. MKB:n har 
avgränsats till att omfatta påverkan på följande:

- Natur
- Kulturmiljö
- Rekreation, friluftsliv och jakt
- Mark och vatten
- Landskapsbild
- Hälsa och säkerhet
- Naturresurser
- Luft och klimat
- Rennäring
- God bebyggd miljö

Enligt plan- och bygglagen skall även planförslagets 
konsekvenser av social- och samhällsekonomisk ka-
raktär beskrivas.
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Miljökonsekvens-                     
beskrivning

MKB:n ska innehålla en sammanfattning av planens 
syfte, innehåll och förhållanden till andra planer samt 
information om rådande miljöförhållanden. Detta 
beskrivs i tidigare kapitel i tillägget till översiktspla-
nen.

För att grovt identifi era graden av miljöpåverkan 
anges efter varje avsnitt en bedömning med följande 
indelning:
Betydande positiv miljöpåverkan
Positiv miljöpåverkan
Ingen påtaglig miljöpåverkan 
Negativ miljöpåverkan
Betydande negativ miljöpåverkan

Natur

Påverkas värdefulla naturområden som utpekats som riksin-
tressanta, ingående i Skogsstyrelsens redovisning av nyckelbio-
toper mm eller angivits i tidigare översiktsplan ?
De föreslagna områdena för vindkraftsparker är be-
lägna utanför områden av riksintresse för naturvår-
den och Natura 2000-områden. I planens riktlinjer 
anges att hänsyn ska tas till nyckelbiotoper mm som 
fi nns redovisade i Skogsvårdsstyrelsens ”Skogens 
pärlor”. Viss skogsmark kommer att tas i anspråk för 
vägar, ledningar och fundament för vindkraftverken. 
Skogsmarken mellan verken avses huvudsakligen bi-
behållas och fortsättas att användas för skogsbruk. I 
planens riktlinjer anges vidare att värdefulla våtmar-
ker inte får påverkas av utbyggnaden.
Bedömning: Ingen påtaglig påverkan/negativ påverkan 

Förbättras eller försämras villkoren för fl ora och fauna ?
Inga utpekade nyckelbiotoper eller värdefulla my-
rar enligt våtmarksinventeringen får påverkas av ut-
byggnaderna. Viss skogsmark tas i anspråk som kan 
påverka revir och utrymme för vilda djur och fåglar. 
Innan tillstånd lämnas för vindkraftsutbyggnad ska 
berört område naturinventeras samt bedömning ske 
om fornlämningar påverkas. Berörda områden ska 
också inventeras vad gäller risk för störningar på få-
gellivet. Dessa inventeringar kan påverka både områ-
denas utbredning, enskilda vindkraftverks placering 
och vägars sträckning. 
Bedömning: Negativ miljöpåverkan genom att hittills orörd 
mark tas i anspråk. 

Kulturmiljö

Påverkas värdefulla kulturmiljöer?
Vindkraftutbyggnad medges inte inom eller i anslut-
ning till områden av riksintresse för kulturmiljö. Pla-
nen anger även att hänsyn skall tas till lokala kultur-
miljöer och fornlämningar.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan/negativ påverkan.

Rekreation, friluftsliv och jakt

Förbättras/försämras möjligheterna för friluftsliv och jakt?
Planen medför inte ”påtaglig skada” på riksintres-
santa områden för turism och friluftsliv. Lokala för-
utsättningar för friluftsliv och skogsvistelse påverkas 
negativt genom de förändringar av upplevelsevärden 
som vindkraftsparkerna medför. Den hittillsvarande 
orörda miljön kommer att påtagligt påverkas när man 
rör sig inom eller i anslutning till vindkraftsparkerna. 
Det blir dock fullt möjligt att även fortsättningsvis 
plocka bär och svamp, promenera, åka snöskoter 
mm inom dessa områden. Jakt kommer att kunna be-

drivas inom och i anslutning till vindkraftsparkerna. 
Vissa begränsningar avseende skjutriktningar mm 
kan dock bli aktuella inom parkerna för att undvika 
skott mot ståltornen.
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan vad avser riksin-
tressen. Negativ miljöpåverkan/betydande negativ påverkan 
vad avser jakt och lokalt friluftsliv inom begränsade områden. 

Mark och vatten

Påverkas grundvattenkvalitet och grundvattennivå? Uppstår 
ändrade strömningsförhållanden? Påverkas avrinningsområ-
den? Påverkas ytvatten, vattendrag och strandlinjer?
I stort bedöms planförslaget inte påverka grundvat-
tenkvaliteter eller grundvattennivåer. Genom den er-
forderliga vägutbyggnaden kan avrinningsområden 
och ytvattenströmmar påverkas/förändras. Då pla-
nen anger att hänsyn ska tas till våtmarker samt att 
försiktighet ska iakttas vid alla markarbeten, bedöms 
myrar och vattendrag inte bli utsatta för någon på-
taglig påverkan. Där risk för grumling av vatten, se-
dimentationstransporter eller erosion kan föreligga, 
anger planen att åtgärder ska vidtas. 
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan.

Landskapsbild mm

Förbättras/försämras landskapsbilden? Påverkas viktiga ut-
blickar eller särskilda skönhetsvärden?
Genom att i huvudsak undanta Storsjöbygden och 
fjällvärlden blir påverkan begränsad på de för kom-
munen viktigaste landskapsbildspartierna. Risk fi nns 
dock att exploateringar i Nordbyn och mellan Skär-
vången och Åkersjön och Enarsvedjan påverkar ut-
sikten i omgivningen negativt. Likaså påverkas land-
skapsbilderna kring övriga föreslagna områden.
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Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan vad avser områden 
med särskilda skönhetsvärden, förutom eventuellt Storbacken. 
Negativ/betydande negativ påverkan i omgivningen till vind-
kraftsparker, i närheten av vindparkerna och inom dessa.

Finns balans mellan utbyggnad och biologisk mångfald?
Planförslaget innebär att skogsområden tas i anspråk 
för vindkraftsutbyggnad. Den faktiska markåtgången 
för grundfundament och vägar är dock relativt liten 
jämfört med vindkraftsparkernas totala areal. Mar-
ken mellan vindkraftsparkerna bibehålls oförändrad. 
Några riksintressen eller i hittillsvarande inventeringar 
eller lokala bedömningar redovisade värdefulla natur-
områden tas inte i anspråk av vindkraft. Då angivna 
områden för vindkraftsparker inte är naturvärdesin-
venterade kan man inte  med säkerhet avgöra om ba-
lansen mellan utbyggnad och biologisk mångfald blir 
påverkad av planförslaget. Enligt riktlinjerna i planen 
skall dock hänsyn tas till lokala naturvärden såsom 
värdefulla myrar, sumpskogar, värdefulla nyckelbio-
toper mm.
Bedömning: Ingen betydande miljöpåverkan.

Hälsa och säkerhet

Påverkas säkerheten i trafi kmiljön? Den föreslagna ut-
byggnaden kommer att öka trafi kbelastningen med 
tunga fordon på vägnätet. Den mer omfattande trafi -
ken sker dock under en begränsad utbyggnadstid.
Bedömning: Ingen betydande miljöpåverkan vad avser trafi k-
säkerheten.

Mer eller mindre buller? Med en riktlinje som innebär att 
inga vindkraftverk får placeras närmare bebyggelse 
än 1 000 meter bedöms gällande gränsvärden beaktas 
med god marginal. 
Bedömning: Ingen påtaglig miljöpåverkan.

Naturresurser

Minskar eller ökar förbrukningen av fossila bränslen?
En utbyggnad av vindkraft bidrar till att minska för-
brukningen av fossila bränslen, främst vad avser kol-
eldade kraftverk.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan.

Myllrande våtmarker

Påverkas våtmarker?
Inga riksintressanta våtmarker blir påtagligt påverka-
de. Hänsyn ska tas till värdefulla våtmarker vid place-
ring av vindkraftverk, vägar och elledningar.  
Bedömning: Negativ miljöpåverkan inom begränsade områ-
den.

Luft och klimat

Mer/mindre luftföroreningar, utsläpp av försurande ämnen, 
växthusgaser och stoftpartiklar?
Under utbyggnadsskedet kommer det ökade trafi k-
arbetet att tillfälligt generera ökningar vad beträffar 
luftföroreningar och utsläpp av försurande ämnen 
och växthusgaser. På lång sikt har dock en storska-
lig vindkraftsutbyggnad positiv inverkan på luft och 
klimat.
Bedömning: Kortsiktigt negativ miljöpåverkan. Långsiktigt 
positiv påverkan.

Rennäring

Försämras/förbättras förutsättningar för rennäringen?
Planförslaget berör fl era av staten redovisade riks-
intressanta områden för rennäringen. Exploatörens 
hänsynstaganden och intrångsersättningar förutsätts 
kompensera denna påverkan.
Bedömning: Negativ miljöpåverkan.

God bebyggd miljö

Påverkas bebyggda områden av föreslagen vindkraftsutbygg-
nad?
Utbyggnader bör inte ske inom minst en kilometers 
avstånd från närmaste bebyggelse. Storleken på vind-
kraftverken kan dock göra att upplevelsen av boen-
demiljön påverkas för de närboende. 
Bedömning: Negativ miljöpåverkan. 

Övriga konsekvenser

Enligt plan- och bygglagen ska även planförslagets 
konsekvenser av social och samhällsekonomisk ka-
raktär redovisas.

Sociala aspekter

Förbättras/försämras de sociala kvalitéerna för boende i om-
rådet? Påverkas folkhälsan och barns situation? 
En utbyggnad av vindkraft genererar sysselsättnings-
ökning, tillfällig inpendling av arbetskraft under ut-
byggnadstiden, intäkter till markägare och sannolikt 
”bygdepeng”. Den begränsade sysselsättningsök-
ningen för skötsel av vindkraftverken motverkas av 
marginella nackdelar för turistnäringen på lång sikt. 
Underlaget för kommersiell och offentlig service  på-
verkas sannolikt inte påtagligt.

Kvaliteten på friluftslivet i närområdet försämras, och 
vindkraftverk i tidigare fria utsiktslägen kan ha inver-
kan på den sammanlagda livskvaliteten för boende i 
närområdena till vindkraftparkerna.

Folkhälsan och barns situation bedöms inte påverkas 
av vindkraftsutbyggnaden. Projekt kan dock orsaka 
konfl ikter och osämja i berörda bygder.
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Bedömning: Ingen påtaglig påverkan vad gäller sociala aspek-
ter. Negativ miljöpåverkan på livskvaliteten för boende i när-
områdena till vindparkerna.

Samhällsekonomiska aspekter

Förbättrade/försämrade förutsättningar för företagarna och 
ekonomisk utveckling i länet? Förbättrade/försämrade förut-
sättningar för sysselsättning?
En vindkraftsutbyggnad i länet innebär investeringar 
som skapar förbättrat underlag för både befi ntliga 
och nya företag samt är positivt för entreprenörskap 
och företagande. Vindkraftutbyggnaderna medför 
samtidigt risk för negativa effekter för turistnäringen. 
Stor hänsyn i planeringen, lokalt ägande, intrångser-
sättningar och bygdemedel för turismutveckling kan 
kompensera.
Bedömning: Positiv påverkan på samhällsekonomi och syssel-
sättning.

Landsbygdsutveckling

Förbättrar/försämrar planen förutsättningarna för lands-
bygdsutveckling inom berörda kommundelar?
En vindkraftsutbyggnad bedöms vara positiv för 
de berörda kommundelarna genom tillskapandet av 
arbetstillfällen och ekonomiska kompensationer till 
berörd bygd. Samtidigt fi nns risk för viss negativ ef-
fekt för turistnäringen om orörda områden exploate-
ras. Utbyggnaderna kan skapa sociala och kulturella 
mervärden genom delaktighet i beslutsprocesser och 
engagemang i hållbarhetsarbetet, men även motstånd 
och osämja. Ekonomiska mervärden kan tillskapas 
via ägande/delägande, kapitalavkastning, markersätt-
ning, ersättning för tjänster samt ekonomisk kom-
pensation till berörd bygd.
Planen medger också en småskalig vindkraftsutbygg-

nad i mindre områden med bra vindlägen. Dessa ut-
byggnader kan med fördel genomföras med lokalt 
ägande eller kooperativ. Sådana utbyggnader bedöms 
ge lokal nytta. Planen tar hänsyn till turismen och 
rennäringen och bedöms därför inte skada dessa nä-
ringar. allvarligt.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan för landsbygdsutveckling. 
Risk för mindre skada på turism och rennäring.

Beaktande av mål

Enligt MB 6:12 ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvali-
tetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen. Av 
de 16 nationella miljökvalitetsmålen berör planen i 
första hand 10 av dessa mål. Påverkan på dessa fi nns 
indirekt redovisade i avsnittet ”Identifi ering och be-
dömning av miljöpåverkan”. Nedan görs en sam-
manfattning utifrån de berörda målen:

1.Begränsad klimatpåverkan
Utbyggnaden genererar tillfälligt ökad trafi k som bi-
drar till ökade tillfälliga utsläpp av koldioxid. På sikt 
är utbyggnaden positiv vad avser klimatpåverkan. 

2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning
Se begränsad klimatpåverkan ovan.

8. Levande sjöar och vattendrag
Den föreslagna vindkraftsutbyggnaden bedöms inte 
påverka möjligheten att uppnå detta mål.

9. Grundvatten av god kvalitet
Den föreslagna vindkraftsutbyggnaden bedöms inte 
ge upphov till förändringar av grundvatten som på-
verkar framtida vattenförsörjningar.

11. Myllrande våtmarker
Någon utbyggnad inom riksintressanta våtmarker 
medges ej. Inom områden för vindkraftsutbyggnad  
förekommer våtmarker, men enligt riktlinjerna i pla-
nen ska hänsyn tas till dessa våtmarker så att de inte 
blir påtagligt negativt påverkade av utbyggnaden.

12. Levande skogar
Enligt riktlinjerna ska utbyggnaden ta hänsyn till kän-
da nyckelbiotoper och andra särskilt utpekade käns-
liga skogsområden som redovisas i ”Skogens pärlor”.
Vindkraftsutbyggnaden ianspråktar viss produktiv 
skogsmark men avsikten är att pågående skogsbruk 
ska kunna bedrivas även inom vindkraftsparkerna. 

15. God bebyggd miljö
Utbyggnaden har inte stor påverkan på de bebyggda 
miljöerna då någon utbyggnad ej medges närmare än 
1 000 meter från befi ntlig bebyggelse. Det omgivande 
landskapet kring berörda byar och tätorter blir dock 
mer eller mindre påverkat av vindkraftverken. 

16. Ett rikt växt- och djurliv
Sammansättningen av växt- och djurlivet är inte när-
mare känt inom de föreslagna utbyggnadsområdena 
förutom de som redovisats i genomförda invente-
ringar rörande riksintressen, våtmarker och nyckel-
biotopsinventeringar i ”Skogens pärlor”. Varje ut-
byggnad ska dock föregås av naturinventeringar samt 
bedömningar av påverkan på fågellivet.

Påverkan på riksintressen

Riksintressen enligt MB kap 3 och 4 bedöms samman-
taget inte skadas påtagligt av tillägget till översiktspla-
nen. Riksintresset för rennäringen kan dock påverkas 
negativt. Renskötseln kan försvåras påtagligt om riks-
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intresse för vindkraft utpekas och i miljöprövningen 
bedöms överväga rennäringens riksintresse. 

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer fi nns, förutom för luft för en 
rad luftförorenande ämnen bl a kvävedioxid, kolmo-
noxid, benzen, partiklar och ozon. Någon kontroll av 
nivåerna genomförs inte på några platser inom pla-

nen. Den aktuella trafi kmängden och förhållanden 
i övrigt pekar dock på att gällande gränsvärden inte 
kommer att överskridas p g a planförslagets tillfälligt 
ökade trafi kbelastning.

Jämställdhet

Kommunens planeringsarbete bedrivs med ett tyd-
ligt underifrånperspektiv med ett fl ertal öppna infor-

mationsmöten, vilket öppnar för både kvinnors och 
mäns medverkan i planprocessen. Kommunen kon-
staterar samtidigt att det är svårt att på översiktsplan-
nivå konkretisera jämställdhetsaspekterna. Den över-
siktliga planeringen är relativt könsneutral och berör 
endast till viss del frågor där jämställdhetsaspekten 
kan konkretiseras.

12 vindkraftverk byggda 2009 på Storrun vid 
damm och kraftverk vid övre Oldsjön. 

Ansättfj ället i bakgrunden.

Producerar 0,1 TWh/år, vilket är en tiondedel 
av länsmålet för vindkraft 2015.
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Sammanfattande redogörelse

Miljöbedömningar görs för att miljöaspekterna ska 
komma in i planeringen på ett tidigt stadium. Detta 
görs genom en identifi ering av tänkbara konsekven-
ser.  Den genomförda identifi eringen och bedöm-
ningen visar att planförslaget inte bedöms medföra 
någon betydande negativ påverkan på miljön i stort. I 
ett större perspektiv är vindkraftsutbyggnader positi-
va för miljön, framför allt vad gäller klimatpåverkan.

Planförslaget innebär också positiva sociala och sam-
hällsekonomiska effekter, bl.a ökade förutsättningar 
för lokala sysselsättningstillfällen. Den begränsade 
utbyggnaden ger däremot få arbeten och om effek-
ten för turismens utveckling är svagt negativ kan 
detta ändå resultera i färre varaktiga arbetstillfällen 
än nollalternativet. Om kommunen och miljöpröv-
ningsprocesserna inte aktivt kan styra exploaterings-
intressena till lämpliga lägen fi nns risk för betydande 
negativ miljöpåverkan.

Ett alternativ som innebär att ingen vindkraft tillåts 
byggas ut inom kommunen, utöver de 20 befi ntliga 
verken, är till fördel för den ekologiska dimensionen 
av hållbarhetsaspekten utifrån ett lokalt perspektiv. 

Om inte de regionala utbyggnadsmålen för vindkraft 
uppfylls genom utbyggnader i andra områden i länet 
kan däremot ”icke utbyggnadsalternativet” vara ne-
gativ för den ekonomiska och miljömässiga dimen-
sionen i ett nationellt och globalt perspektiv. 

Ett ”0-alternativ” som innebär att ingen översiktsplan 
upprättas medför ökad risk att miljövärden skadas på 
grund av brist på långsiktig helhetssyn.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning

Vid all prövning av vindkraftsutbyggnad fordras en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vid enstaka 
verk och mindre grupper kan denna vara av enklare 
karaktär samt utgöra en integrerad del av ansöknings-
handlingarna i övrigt. Vid större utbyggnader fordras 
en särskild MKB enligt miljöbalkens regelsystem. En 
MKB är också ett viktigt underlag för kommunens 
beslut att tillstyrka ett utbyggnadsprojekt.

Detaljplaner

Visar översiktsplanarbetet att det fi nns tydliga intres-
sekonfl ikter vid en vindkraftsutbyggnad, kan kom-
munen kräva att detaljplan skall upprättas för ett visst 
område innan tillstånd kan ges. 

 Mellankommunal samordning

Genom ett nära samarbete med berörda grannkom-
muner, även i angränsande län, har en god mellan-
kommunal samordning erhållits i planarbetet. Plane-
ringsarbetet för Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda. Åre 
och Östersund har skett i ett gemensamt projekt med 
planeringsstöd från Boverket. Regelbundna samor-
ningsmöten hålls med samtliga Jämtlandskommuner. 
Kontakter har även skett med planerare i Tröndelag, 
bland annat i samband med två studieresor.

Vindparker bör i första hand planeras i vindrika lägen 
där vindparkerna och anslutningen till elnätet medför 
god energinytta och minst intrång i miljön. Därför 
prioriteras obebyggda men påverkade skogklädda 
höjder öster om fjällvärlden.

Råshöns vindpark. Akvarell Eva 
Sundin, ÅS.
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1. Plankarta antagen 20100929 / 20110223

Vindkraft i Krokoms kommun       
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

I ”vita” bedömningsområden kan finnas höjder 
med bra vind där större vindparker kan 
miljöprövas av länsstyrelsen. Områdena kan också
ha höga värden för rennäring, turism, natur och 
kulturmiljö. Kommunen lämnar synpunkter under 
miljöprövningen. Tillstånd får inte ges om inte 
projektet har tillstyrkts av kommunen. 

Här kan också finnas mindre höjder nära lokala 
kraftledningar där kommunen kan pröva enstaka 
vindkraftverk eller små grupper upp till sex verk. 
om de inte medför ”betydande miljöpåverkan”. 

Prövningen ska ske så att alla miljöeffekter av 
vindkraftverken, vägar och kraftledningar 
bedöms samtidigt. Miljön, näringarna eller 
boendemiljöerna får inte skadas.

I ”röda” områden finns värdefulla landskap för 
t.ex. rennäringen, turismen, naturvården eller 
kulturmiljön som riskerar att påtagligt skadas av 
vindkraftexploateringar. Där är det olämpligt att 
bygga stora vindkraftverk eller grupper av 
vindkraftverk. Små gårdsverk kan eventuellt få
bygglov..

Röda områden och gröna möjliga utbyggnadsområden i Åre, Östersund och 
Strömsunds kommuner illustrerade från utställningshandlingar.
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2. Vindenergi på 70 m höjd.
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

Ju varmare färg, desto mer blåser det. Vindens 
energi ökar mycket snabbt med ökad vind. En 
m/s ökad medelvind ger ca 30% högre 
energiutbyte. 

Ljusröd färg visar områden med en medelvind på
6,5 m/s, vilket enligt Energimyndigheten är 
gränsen för lönsamhet och vind av 
”riksintresse”. Även inom gula och gröna 
områden kan finnas små höjder med tillräcklig 
vindstyrka.

Vindkartan bygger på meteorologiska 
beräkningar och ger genomsnittsvärden som kan 
ligga en kilometer fel. Därför behöver 
exploatörer beställa noggrannare beräkningar 
eller vindmätningar.

Vindkartan: Medelvind 73 m över ”nollplanet”. Hans 
Bergström 2007. Sök ”vindkartering” på
www.energimyndigheten.se
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3. Vindenergi på 100 m höjd
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

Det blåser betydligt bättre på hög höjd än 
närmare marken. Höjden minskar också stör-
ningarna från terrängen. Vindkraftverken blir 
allt större och högre. Ett 2 MW verk kan ha 90m 
navhöjd och vingarna svepa från 55m till 135m 
höjd.
Vi tror att områden med en vindenergi på mer än 
7 m/s på 100m höjd (ljusröd färg) kan ha 
intresse för vindkraftutbyggnader, så som 
områden med mer än 6,5 m/s på 70 m höjd.  
Vindkartan: Medelvind 103 m över ”nollplanet”
2/3 av vegetationshöjden. 

Hans Bergström 2007. Sök ”vindkartering” på
www.energimyndigheten.se
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4. Rennäringens riksintressen       
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

Inom grönmarkerade områden finns viktiga 
betesområden, rastområden, flyttleder och 
svåra passager. Sametinget har i juni 2009 
efter samråd med länsstyrelsen och 
kommunerna ”pekat ut” områdena på kartan 
norr om E14 som riksintresse för 
rennäringen. Områdena söder om E14 har 
ännu inte pekats ut, men har föreslagits som 
riksintresse av länsstyrelsen. 

Inom riksintresseområdena ska renskötseln 
skyddas mot åtgärder ”som kan påtagligt 
försvåra näringens bedrivande” (3 kap 5 §
MB). 

Krokoms kommun anser att rennäringens 
riksintresseanspråk inom kommunen är 
rimliga. Vindkraftverk med vägar och 
aktiviteter för underhållsarbeten kan i vissa 
lägen försvåra rennäringen. Riksintressena är 
ett av flera underlag för avgränsningen av 
”röda områden” i översiktsplanen.

Riksintresse rennäring 3 kap 5 § MB
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5. Rennäringens samlade            
intressen
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

Samebyn är att betrakta som sakägare i planer 
och bygglov som rör fastigheter som belastas av 
renskötselrätt. Viktigast är renbetesfjällen med 
renskötsel året runt (mörkt vertikalt raster) 
och områden av riksintresse (karta 4). 

I övriga markerade områden finns bl.a
anläggningar, hänglavskog och betesmarker som 
används under olika årstider. Områdena har 
redovisats av samebyarna och sammanställts på
kartor av Länsstyrelsen. Efter 1 jan 07 
Sametinget. 

Enligt kommunen ska hänsyn tas till rennäringen 
och upplevelsen av ”vardagslandskapet”. 
Eventuell skada på näringen av vindkrafts-
anläggningar ska kompenseras långsiktigt. 

I områden som används av rennäringen ska tidiga 
samråd ske med berörd sameby inför 
detaljplaner, bygglov och miljöanmälan för 
vindkraftverk. Gäller även om inte renar funnits 
i området under senare år. 

Beskrivning för varje sameby finns på:  
www.sametinget.se. Klicka på ”Samhälle” och ”Underlag 
för planer”
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6. Riksintressen för friluftsliv, 
naturvård och kulturmiljö
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

Inom markerade områden anser centrala 
myndigheter och länsstyrelsen att miljövärdena 
är så starka att de ska skyddas som 
riksintressen enligt miljöbalken.  

Krokoms kommun har inte invändningar mot 
avgränsningen av de statliga anspråken.
Enligt kommunen är det även ett lokalt intresse 
att skydda områdena mot åtgärder som kan 
minska kommunens attraktivitet för turister och 
inflyttare. Till exempel bör stora orörda 
fjällområden (3 kap 2§ MB) skyddas även 
utanför obrutna fjäll.

Större vindkraftverk, enskilt eller i grupper 
även utanför de avgränsade områdena, riskerar 
att påtagligt skada miljövärdena.
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7. Riksintressen för ”obrutna 
fjäll” och turism och friluftsliv
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

Inom markerade områden har riksdagen 
bestämt att miljövärdena är så starka att de 
ska skyddas som riksintressen enligt 
miljöbalkens 4 kapitel. Inom obrutna fjäll får 
inte vindkraftverk byggas.

Regeringen har i beslutet om Storrun visat att 
vindkraftverk inom ”fjällvärlden” (gula ytan) 
inte i alla områden påtagligt skadar turism och 
friluftsliv. 

Övriga områden som gränsar till eller till viss 
del berör ”fjällvärlden” och enligt kommunen 
eventuellt kan vara möjliga för en större 
vindpark är Skärvången, Enarsvedjan, 
Rönnöfors och Avavallen. 
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8. Natura 2000
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

De markerade områdena ingår i det europeiska 
nätverket för skyddad natur enligt EU-
kommissionens beslut. 
Samtliga områdena är av riksintresse och de 
flesta landområden är skyddade som 
naturreservat. 

I dessa områden bedömer kommunen att det 
sannolikt är olämpligt att bygga vindkraftverk. 
Det är Länsstyrelsen som avgör vilken påverkan 
på områdena som kan godtas och om 
exploateringar kräver tillstånd.
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9. Skyddade naturområden
–Tillägg till Krokoms översiktsplan 1991

Inom markerade områden finns så höga 
naturvärden att dessa skyddads med särskilda 
förordnanden enligt miljöbalken.

Vid Tysjöarna och Mussjön finns fågelskydd -
och växtskyddsområden och skyddad natur 
finns i flera små skogsområden. I fjällvärlden 
finns stora naturreservat. 

Vindkraftverk inom eller i nära anslutning till 
dessa områden riskerar att påtagligt skada 
miljövärdena.
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Särskild sammanställning en-
ligt 6 kap. 16 § andra stycket 
miljöbalken

När översiktsplanen har antagits skall 
kommunen i en särskild sammanställning 
redovisa:

1. Hur miljöaspekterna har integrerats i 
översiktsplanen.

Översiktsplanen har utgått från de övergripande 
miljömål som gäller nationellt och regionalt. 
De planeringsmål som fi nns för vindkraftens 
utbyggnad har tillgodosetts. Genom samverkan med 
övriga Jämtlandskommuner har översiktsplanerna 
gemensamt anvisat utrymme för ca 10 TWh vindkraft, 
vilket är hälften av den nationella planeringsramen 
2020 för vindkraft på land och betydligt mer än 
länets miljömål 2015 om 1 TWh. Det innebär att en 
betydande marginal fi nns att bygga ut vindkraften 
till den nivå som länet kan bidra till med hänsyn till 
praktiska begränsningar och med hänsyn till övriga 
nationella och regionala miljömål. Miljömålen och 
övriga miljöaspekter beskrivs i översiktsplanens MKB.

2. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och 
synpunkter från samråd har beaktats.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har upprättats 
samtidigt med översiktsplanen i samma process. 
Översiktsplanens MKB redovisar därför hur den har 
beaktats. Synpunkterna från samrådet har redovisats 
i en särskild samrådsredogörelse som bifogats 
planförslaget vid utställningen. Synpunkterna från 

utställningen redovisas i det utlåtande som bifogades 
vid planförslagets utställning och som legat till grund 
för kommunfullmäktiges antagande.

3. Skälen till att planen eller programmet har 
antagits i stället för de alternativ som varit 
föremål för överväganden.

I inledningen till översiktsplanens MKB anges 
skälen till att översiktsplanen har antagits i stället 
för de 0-alternativ som redovisas. I samrådet, det 
kompletterande samrådet och vid utställningen 
har olika alternativ redovisats. Skälen till att 
föreliggande planförslag har antagits redovisas 
i samrådsredogörelsen, utlåtandet och i 
kommunfullmäktiges protokoll. Andra alternativ har 
inte övervägts.

4. De åtgärder som avses att vidtas för 
uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen 
eller programmet medför.

Översiktsplanen har i sin beskrivning redovisat 
en rad åtgärder som kommunen anser bör 
vidtas för att minimera den miljöpåverkan en 
vindkraftetablering kan medföra. Uppföljningen 
och övervakningen av dessa sker i efterföljande 
prövnings- och tillståndsprocesser. Kommunen 
kommer att granska varje fråga i sin hantering av 
eventuella bygglov eller vid samråd och i yttranden 
över projekt som miljöprövas. Om tillräcklig hänsyn 
inte tas till kommunens miljökrav, så som de 
uttryckts i översiktsplanen, kan kommunen vägra 
att tillstyrka vindkraftprojekt. Ett exempel är att 
kommunen anser att bästa teknik ska användas 
för att minimera hinderljusens miljöpåverkan. Om 
hinderljusen bedöms bli störande för bebyggelse 
eller naturreservat ska ljusen tändas endast vid 

risk för kollision. Detta förutsätter att tekniken 
kan godkännas. Kommunen avser att bevaka att 
tillståndsansökan sker för aktuella projekt inom 
kommunen.
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Bilagor

Följande bilagor hör till denna översiktsplan. De 
fi nns tillgängliga på kommunens hemsida: www.kro-
kom.se/vindkraft

1. Vindkraft och fågelliv i Jämtland, Jämtlands läns 
ornitologiska förening 

2. Vindkraft i Jämtland (landskapsstudie), Länssty-
relsen, Anders Bramme

3. Vindkraft och turism i Jämtland, E-tour, Bosse 
Bodén

4. Studieresor angående vindkraftplanering i Nor-
ge och  Skottland, Harry Westermark

5. Krokoms kommuns vindkraftpolicy 2003.

6. Vindkraft och säkerhet. Energimyndigheten, juli 
2010.

Fotografi er

Där inget annat anges är fotografi erna i översikts- 
planen tagna av Ulf  Alexandersson, Harry Westermark 
och Anne Dahlgren. Flygbilder Fjellfotografen, 
Tomas Johansson. Fotomontage inkl foto Magnus 
Mikaelsson, Vindvision Norr.

Information om vindparken Pauls Hill  i Skottland
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Anne Dahlgren   Harry Westermark
Stadsarkitekt   Planarkitekt 

Krokoms kommun
Tel 0687-161 00 vx

www.krokom.se

Sammanfattning
Krokoms översiktsplan utgår från kommunens mil-
jöpolicy. och vindpolicy. Det innebär att kommunen 
arbetar för en hållbar utveckling och en god livsmiljö. 
Kommunen välkomnar en utbyggnad av vindkraft 
där den lokala och regionala nyttan maximeras. 

Regionens långsiktiga attraktionskraft och utveck-
lingamöjligheter får däremot inte påverkas negativt 
eller andra intressen komma till skada. Policyns ex-
empel på mindre lämpliga platser är kalfjäll, vid att-
raktiva sjöar, branta bergssidor och uppskattade ut-
sikter från allmänna vägar.

Översiktsplaneringen har skett i ett projekt med stöd 
av Boverket och i samverkan med kommunerna Åre, 
Bräcke, Berg, Ragunda och Östersund. 

Som komplement till översiktsplanen fi nns en ge-
mensam kommunpolicy för ”Lokal nytta” - lokalt 
ägande och lokal ekonomisk ersättning.

Länets miljömål är 1 TWh vindel per år 2015. År 
2010 har vi mer än 90 vindkraftverk och har upp-
fyllt halva länsmålet. 21 av dessa vindkraftverk fi nns i 
Krokoms kommun.

Stora vindparker bör i första hand planeras i vindrika 
lägen där vindparkerna och anslutningen till elnätet 
medför god energinytta och minst intrång i miljön. 
Därför prioriteras obebyggda men påverkade skog-
klädda höjder öster om fjällvärlden. 

Enbart de projekt som har stöd i översiktsplanerna 
för Strömsund, Ragunda och Bräcke kan ge 2 TWh/
år. De uppfyller med råge hela länsmålet och länets 
andel av de nationella målen.

”Röda” skyddsområden
Eftersom kommunen inte bygger vindkraft och inte 
har detaljkunskap om förutsättningarna blir över-
siktsplanens viktigaste roll är att visa var vindkraft-
utbyggnader inte är lämpliga. Det främjar indirekt 
vindkraften genom att minska risken för onödigt 
projektarbete och onödiga konfl ikter.

Större delen av Krokoms kommun har så stora 
skyddsvärden att vindkraftexploateringar bör undvi-
kas. Där skulle skadan av vindkraftutbyggnader med 
stor sannolikhet bli större än nyttan. Det gäller stora 
opåverkade områden i fjällvärlden och andra värde-
fulla natur- och kulturmiljöer. Här fi nns attraktiva tu-
ristmål och viktiga marker för rennäringen. Huvud-
delen av områdena är av riksintresse. Se plankartan 
sid. 39.

”Vita” bedömningsområden
11% av kommunens yta är inte rödmarkerad. Där 
kan det blåsa dåligt, men även fi nnas höjder med bra 
vind där större vindparker kan miljöprövas av läns-
styrelsen. Områdena kan också ha höga värden för 
rennäring, turism, natur- och kulturmiljö. 

Kommunen har inte tillräcklig kunskap om område-
na är lämpliga för vindkraft, men lämnar synpunkter 
under miljöprövningen. Tillstånd får inte ges om inte 
projektet har tillstyrkts av kommunen. 

Där kan också fi nnas mindre höjder nära lokala kraft-
ledningar där kommunen kan pröva enstaka vind-
kraftverk eller små grupper upp till tre eller sex verk. 
om de inte medför ”betydande miljöpåverkan”. 

Prövningen ska ske så att alla miljöeffekter av vind-
kraftverken, vägar och kraftledningar bedöms sam-
tidigt. Miljön, näringarna eller boendemiljöerna får 
inte skadas. 

Regelbunden översyn
Översiktsplanen ger ingen byggrätt eller formella 
byggförbud. Den visar kommunfullmäktiges vilja 
och ger råd om lokalisering och hur bygglovprövning 
och miljöprövning bör ske. Planeringen ska ses över 
regelbundet, minst en gång varje mandatperiod.

 


