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Dnr 2012-000509

Yttrande över uppdatering av riksintresse vindbruk
Ärendet avser yttrande från Lycksele kommun avseende energimyndighetens
revidering av riksintresseområden för vindbruk till Länsstyrelsen inför
Länsstyrelsens svar på Energimyndighetens remiss.
Riksintressen finns för olika verksamheter eller mål, såsom rennäring,
kulturmiljö, naturvård, det rörliga friluftslivet, kommunikationer, mineraler,
försvarsmakten, vindbruk med flera.
Ett Riksintressen är ett område som anses ha ett sådant värde att det ur ett
nationellt perspektiv bör skyddas mot åtgärder och beslut som kan försvåra
den verksamhet eller de mål som Riksintresset är utpekat för att skydda.
Riksintressena skyddas i första hand genom bestämmelser i miljöbalken.
Inom områden av riksintresse får åtgärder som påtagligt kan skada de
angivna värdena eller påtagligt försvårar det avsedda utnyttjandet av marken
inte vidtas. Detta gör att man inom ett område som är av riksintresse för
vindbruk ej bör bevilja t.ex. bygglov i och med att byggnation av t.ex. ett
bostadshus påtagligt kan försvåra för verksamheten vindbruk i området. Det
är länsstyrelserna som har till uppgift att bevaka riksintressena.
Ärendet har diskuterats i kommunens interna arbetsgrupp som för
närvarande arbetar med revidering av Lycksele kommuns tilläggsplan för
vindkraft. I Lycksele kommun finns fem områden som föreslås vara av
riksintresse för vindbruk. Fyra områden ligger i den sydöstra kommundelen i
ett område i närheten av byarna Vargträsk och Flakaträsk. Ett femte område
är beläget i den sydvästra kommundelen på Rönnliden, Öster om StorArasjön. Områdena saknar numrering eller namn, vilket gör att Lycksele
kommun tagit sig friheten att numrera områdena i kommunen, se bilaga.
Område 1.
Detta område utgör en expanderad del av Stor-rotliden, där det i dagsläget
finns en driftsatt Vindkraftanläggning om 40 vindkraftverk. Den del av det
föreslagna riksintresseområdet som ligger inom Lycksele kommun finns ej
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med i kommunens tilläggsplan för vindbruk, och ej heller i det förslag till
reviderad tilläggsplan. Delar av området hyser till viss del också höga
naturvärden, (rödstreckat i Bild 2 nedan). Delen av det föreslagna
riksintresseområdet som ligger inom Lycksele kommun bör därför ej utpekas
som riksintresse för vindbruk. Området finns inte med i Lycksele kommuns
aktuella tilläggsplan för vindkraft, och ej heller i förslaget till reviderad
tilläggsplan.
Område 2.
Inom detta område har Lycksele kommun tillstyrkt ett vindkraftprojekt,
(Vargträsk, ägt av Nordisk Vindkraft AB). Ytterligare ett projekt behandlas i
nuläget av Lycksele kommun enligt Miljöbalken 16 kap. 4§ (Fäbodberget,
ägt av Vattenfall Vindkraft AB). Inom det föreslagna riksintresseområdet
finns ett naturreservat, Vargen, vilket ej direkt berörs av de planerade
vindkraftprojekten. Området finns med i både den nu gällande
översiktplanen för vindbruk, liksom i förslaget avseende den reviderade
översiktsplanen. Det finns därför inget att erinra mot att området utpekas
som riksintresse för vindbruk.
Område 3.
Område 3 berör ett område omkring Hög-Svartliden söder om Vargträsk.
Området ingår ej i Lycksele kommuns nu gällande tilläggsplan, men finns
med i förslaget till reviderad tilläggsplan.
Område 4
Område 4 berör ett område omkring öster om Vargträsk. Området ingår ej i
Lycksele kommuns nu gällande tilläggsplan, men finns med i förslaget till
reviderad tilläggsplan.
Område 5
Område 5 är beläget i den västra kommundelen på Rönnliden öster om StorArasjön.
Området ingår ej Lycksele kommuns nu gällande tilläggsplan eller i förslag
till reviderad tilläggsplan. Området är även naturreservat. Det finns därför
faktorer som talar mot att detta område bör utpekas som riksintresse.
Avseende område 3 och 4 bör energimyndigheten avvakta med att utpeka
dessa som riksintresse för vindkraft till dess att den pågående revideringen
av Lycksele kommuns tilläggsplan för vindkraft är genomförd.
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Beslut
Tillväxt- och planeringsutskottet avger följande yttrande över remissen:
Lycksele kommun tillstyrker att område 2 utpekas som riksintresse för
vindbruk.
Lycksele kommun avstyrker att område 1 och 5 utpekas som riksintresse för
vindbruk.
Lycksele kommun vill att energimyndigheten ska avvakta med beslut om att
utpeka område 3 och 4 som riksintresse för vindbruk eftersom det pågår en
revidering av tillägget till översiktsplanen för vindkraft.
Yttrandet avges med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt
1.3
Beslutsunderlag
Utvecklingsstrategens tjänsteskrivelse 2013-01-21
Beslutet sänds till
Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen, som återrapportering av delegationsbeslut
«Nästa post»
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Yttrande, remiss gällande uppdatering av riksintresse
vindbruk
Sammanfattning
Energimyndigheten uppdaterar riksintresseanspråken till land och havs. Länsstyrelsen
har gett kommunen möjlighet att lämna synpunkter innan remissvar skickas till
Energimyndigheten.

Bygg- och miljökontorets förslag till beslut
Bygg- och miljökontoret föreslår kommunstyrelsen att anta den här skrivelsen med
synpunkterna nedan som ett svar på remissen.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse 2013-01-15
Kartbilaga med object-id 2013-01-15

Synpunkter
Skellefteå kommun ser positivt på att Energimyndigheten ser över och uppdaterar
riksintresse för vindbruk då många av dagens utpekade områden inte är optimala. Ett
tematiskt tillägg för vindkraft är under framtagande och beräknas gå ut på samråd
våren 2013. Energimyndighetens utpekade områden har jämförts med kommunens
arbetsmaterial för det tematiska tillägget.
I följande områden (numrerade enligt object-id) har Skellefteå kommun synpunkter:
317: Området har valts bort i arbetsmaterialet för det tematiska tillägget med hänsyn
till Bygdeträsket som är av riksintresse för kulturmiljö samt Bjursjöaltarets
naturreservat. Dessutom finns Bjursjön med som ett tänkt område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge (Tematiskt tillägg för LIS är under
framtagande). Området anses ej lämpligt för vindkraft.
321: Lövångerskusten är ett mycket viktigt område för friluftsliv och naturvård. Delar
av området är utpekat som viktig naturmiljö där inga etableringar bör ske enligt
Länsstyrelsens Strategi för Vindbruk och känsliga naturmiljöer, 2011. Det finns
dessutom specifika naturvårdsintressen i området. Området anses ej lämpligt för
vindkraft.
338: Området ligger i anslutning till Fällfors flygfält. Här finns motstående intressen
och utvecklingsplaner som inte anses förenliga med vindkraft. Området anses ej
lämpligt för vindkraft.
340: Byskeälven är av riksintresse för kulturmiljö. Det finns risk för att kulturmiljön
skadas visuellt. I området ligger också Tväråberget som är ett värdefullt naturområde,
klass 1 (frivillig avsättning, Svea skog). Området ligger också i anslutning till Fällfors
Flygfält (se kommentar 338) samt att en del bebyggelse (Gammelboliden) finns inom
området. Området anses ej lämpligt för vindkraft.
Postadress:
Trädgårdsgatan 7
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6

Fax:
Tel: 0910-73 50 00

Organisationsnummer: 212000-2643
Internet: www.skelleftea.se
E-post: kundtjanst@skelleftea.se
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I övriga områden har Skellefteå kommun ingen erinran.

Bygg- och miljökontoret

Harriet Wistemar
Kommunarkitekt

Linnea Hagenbjörk
Planarkitekt
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TJÄNSTESKRIVELSE
2013-02-19

MBN 13-056 439

Miljö- och byggnämnden

Yttrande gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk
Förslag till miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden avstyrker Energimyndighetens förslag till att
utse område av riksintresse för vindbruk på Ångermanbalen i Bjurholms kommun. Bergets karaktäristiska siluett är en symbol och ett
kännetecken för kommunen.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har till Bjurholms kommun lämnat information gällande
Energimyndighetens revidering av riksintresse för vindbruk och gett
kommunen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Området
som föreslås i Bjurholms kommun ligger på Ångermanbalen, Balberget. Bergets karaktäristiska siluett är ett kännetecken för kommunen
och används i många sammanhang som symbol för Bjurholms kommun. Det föreslagna området ligger delvis också inom Balbergets naturreservat. Bergets topp är en mycket välbesökt utsiktsplats .
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen Västerbotten, Remiss gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk, 2012-12-20.
Karta Länsstyrelsen AC jan 2013, Riksintresse vindbruk
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN

Veronica Tengman
1:e miljöinspektör
Beslutet ska skickas till
Diariet
1:e miljöinspektör
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen, Samhällsutveckling

