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Yttrande angående vindkraftanläggning på Gabrielsberget,  
Nordmalings kommun, Västerbottens län 
 

Vid genomläsningen av detaljplaneförslag, förslag till planbeskrivning samt miljökonsekvens-
beskrivning angående vindkraftparken på Gabrielsberget har några frågeställningar uppstått. (Siffror 

inom parentes anger sidhänvisning i Miljökonsekvensbeskrivningen.) 
 
På Gabrielsberget planeras en mycket stor industriell exploatering av vindkraft. Den föreslagna 
vindkraftsparken ska producera 150 GWh per år (3) vilket utgör hälften av Västerbottens del av det 
nationella målet som är att år 2015 producera 303 GWh (12). Som exempel kan nämnas att Gotland 
i sin helhet producerar 130 GWh.1 Vindkraftverken på Gabrielsberget är den största vindkraftspark 
som planeras att med kort byggtid uppföras på land i Sverige.2 Vindkraftsparken på Gabrielsberget 
anses inte kunna ges ett alternativt läge trots att detta ska finnas med i en Miljökonsekvens-
beskrivning. 
 
□  
STORLEK PÅ KRAFTVERKEN 
Enligt detaljplanen ska vindkraftverk med 125 meters navhöjd och rotordiametern 100 meter 
tillåtas, i planbeskrivningen står ca 100 meters navhöjd och rotordiameter 80 meter.  
De vindkraftverk som Miljökonsekvensbeskrivningen baserar sig på (8) är tyska Enercon E-66 med 
ca 100 meters (max 114meters) navhöjd och 70 meters rotordiameter3 vilket ger en maximal högsta 
rotorbladshöjd på 149 meter. Dessa verk är i första hand framtagna för lokaliseringar till havs.4  
 
Vidare står att läsa: ”Nästa steg i utformningsprocessen är att noggrannare produktionsberäkningar 
kommer att göras … Därefter kan parkens utformning komma att förändras ytterligare.” (7) 

och ”En alternativ utformning på sikt skulle vara att studera verk av storleksklass uppemot  
5 MW. Kapacitetsutrymmet i elnätet medger i så fall endast 20 verk. (…) De har dessutom större 
mått, vilket kräver glesare placering och en annan typ av hindersmarkering.” (11) Dessa större verk 
skulle vara ”exempelvis Enercon E-112 med 114 meters rotordiameter och 124 meters navhöjd”. (8) 
Högsta rotorbladshöjd blir i detta fall 181 meter. 5 Högsta rotorbladshöjd är alltså 149 meter 

alternativt 181 meter. Jämför med en 49-våningsbyggnad kontra en med 60 våningar. Med 
placeringen 200 meter över havet syns de mycket långt. 
 
Innan vindkraftparken eventuellt kan realiseras tar det några år och under tiden kan de större verken 
komma att typgodkännas i Sverige. Om detaljplanen antas finns alltså möjlighet att utan 
planändring bygga högre vindkraftverk än de som använts i beräkningar av t.ex. buller och i 
konsekvenserna för landskapsbilden (fotomontage och i karta 7:1 Siktlinjeanalys). 
 
MKB-handledningen från Svensk vindkraftsförening råder:6 ”Informationsmöten för allmänheten är 
viktiga i samband med det första projektet i ett område. När nya verk ska byggas i områden där det 
redan finns ett antal vindkraftverk är det bättre att sköta samrådet på annat sätt. (…) Det räcker då i 
regel med skriftlig information och det som går ut via kommunen i samband med bygglovs-
hanteringen.” Detta kan inträffa med den planerade anläggningen på Gabrielsberget om exploatören 

                                                 
1 Enligt Gotlands kommuns hemsida 
2 Uppgift från Boverkets projektledare för vindkraft, B. Larsén. 
På Näsudden på södra Gotland finns cirka 60 vindkraftverk men de är uppförda under ett stort antal år. De har olika 
navhöjd och olika effektuttag. På Vattenfalls hemsida står att läsa att vindkraftverket Näsudden II är Sveriges största 
vindkraftverk på 3 megawatt, navhöjd 78 m, rotordiameter 80 m. 
3 www.enercon.de 
4 Bonus, Vesta och Enercon-verk E-66 på 1,8 MW, jämförs ur ljudsynpunkt i en utredning utförd på Högskolan i 
Halmstad den 14 september 2000. Där sägs att så stora verk är avsedda främst för placeringar till havs. 
5 www.enercon.de 
6 Handledningen från Svensk vindkraftförening är mycket läsvärd: www.svensk-vindkraft.org. 
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vill öka höjden på vindkraftverken och detaljplanen tillåter detta. Vindkraftspolicyn för 
Nordmalings kommun, som antogs i april 2003, anger inga maxhöjder på vindkraftverk.7 
 
HINDERSMARKERINGAR – OLIKA KONSEKVENSER 
Beroende på rotorbladshöjd ser säkerhetsanordningarna olika ut vilket beskrivs på följande sätt: ”I 
toppen av varje verk finns – enligt Luftfartsverkets regler – en röd lampa för att öka synbarheten för 
flygtrafiken på natten.” (15) De större verken ”har dessutom större mått, vilket kräver glesare 
placering och en annan typ av hindersmarkering”. (11) I klartext: 
 
• Vindkraftverk med rotorbladshöjden under 150 meter kräver fast rött sken på högsta 

rotorbladshöjd.  
• Vindkraftverk med rotorbladshöjd över 150 meter kräver vitt blixtljus med 120 blinkningar per 

minut (i vissa fall 60) samt även ett fast rött sken på högsta rotorblads höjd. 
• Utöver detta krävs i båda fallen fast rött sken runt om på 50 meters lodrätt intervall, dvs. 4 röda 

lampor runt om på ytterligare två nivåer.8 
 
Vindkraftsparken kommer att förändra landskapsbilden radikalt även under skymning och i mörker 
vilket inte framgår tydligt nog av Miljökonsekvensbeskrivningen. Även mörker har ett värde ur 
miljö- och landskapssynpunkt. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen bör bygga på detaljplanens högsta tillåtna vindkraftverk 
och 
Planbeskrivningen bör stämma överens med detaljplanen innan denna antas.  
Otydlighet gör att det inte framgår vad samrådet avser för storlek på vindkraftverken. 
 
□  
BULLER 
Vilka parametrar har använts i de genomförda beräkningarna i bullerkalkylen, karta 6:1? Att 
bullernivån i näromgivningen förhöjs ingår i den samlade bedömningen. (53) I planförslaget har 
verken placeras något tätare än normalt, för att minska den påverkade arealen. (13) Detta ökar 
ljudnivån men får väl antas ha tagits med i bullerkalkylen. 
 
Vindkraftverken Enercon E-66 har ljudeffektnivån 103 dB(A)9 och mellan 40 vindkraftverk uppstår 
dessutom rimligen interferens. Rotorbladen är igång vid vindhastigheter mellan 2,5 m/s till 28-34 
m/s. Hur beräknas bullernivån en nästan vindstilla kväll i Ava med vindhastighet på 7 m/s från väst 
eller nordväst uppe på ”fjället”?  Eller i Östra Nyland när det blåser 3-8 m/s från nordost? Dessa 
vindhastigheter ger de högsta ljudnivåerna. 
 
De närmast boende i Nyland, som hamnar inom bullerzonen 35 dB(A) och boende Östra Nyland har 
enligt MKB kapitel 18 endast informerats via informationsblad i brevlådorna den 6 maj 2003 i en 
fråga som berör dem mycket. 
 
”Kontrollmätning av bullerspridningen (+ ev. skuggor och reflexer) kommer att ske” enligt MKB 
kapitel 17. Hur och för vilka är mätningarna tänkta att redovisas? Vilka åtgärder planerar 
exploatören att vidta om nivåerna är högre än Naturvårdsverkets riktlinjer? Åtgärder för att 
kompensera eventuell försämrad TV-mottagning preciseras. Eftersom vindkraftsanläggningen 
byggs ut på kort tid (13) går det inte att göra underhandsmätningar.  
 
 

                                                 
7 Gotlands kommun har i sin vindkraftspolicy tagit ställning till högsta navhöjd 80 meter för inlandslägen, öppna 
jordbrukslandskap och 60 meter vid den kustnära havsetableringen. 
8 Uppgifter inhämtade från Bo Andersson, Luftfartsverket i Norrköping. 
9 www.enercon.de 
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□  
VÄGBYGGANDE / MILJÖRESTAURERING 
Angående byggande av 2 mil vägar förekommer motsägelsefulla uppgifter: 
”Massor från området används i största möjliga grad till vägbygget för att minska 
transportbehovet.” (13) och ”Terrängtypen på Gabarielsberget, i huvudsak häll- och myrmark, gör 
att relativt lite material till vägbygget kan tas från området, utan behöver fraktas dit från annat håll.” 
(9) Vad garanterar att hällmark inte sprängs för att få material till delar av vägbygget? 
Vägdragningen på Gabrielsberget stämmer inte in på Nordmalings kommuns Agenda 21-policy där 
det står att läsa: ”Skogsbilvägar bör ej läggas närmare än 50 meter från myrkanter eller stränder 
(sjöar, vattendrag och hav) och inte heller så att de skär av värdefulla biotoper i anslutning till 
dessa.” 
  
Vindkraftverk i sig är reversibla men att de skulle demonteras efter 20-25 år och inte ersättas av nya 
är inte troligt och att marken skulle miljörestaureras känns hypotetisk. (51) Ett sannolikare scenario 
är att de byts ut och att effektuttaget ökas på något sätt. 
 
□  
KONSEKVENSER FÖR NATURMILJÖN 
I Miljökonsekvensbeskrivningen sidan 29 står att läsa något som torde vara en felaktig summering 
till exploatörens förmån. Där står att 11 vägpassager sker över våtmarker, i tabell  8:3 finns 13 
passager redovisade och mellan 1,1 – 2,2 ha våtmarker får nedströmseffekter, inte mindre än 1 ha 
våtmarker som står att läsa. Vilka konsekvenserna av vägpassage A över myren blir, har fallit bort i 
tabellen. 
 
Där vindkraftverken 36-39 planeras (25) har inga häckande fåglar noterats (karta 8:3). Dessa fyra 
verk har planerats in senare än de övriga (skisser sid.11) och vi tolkar det som att ingen inventering 
av flora och fauna utförts där! 
 
□  
DELÄGARSKAP 
Under punkten ”Planerade skyddsåtgärder avseende påverkan på landskapsbilden” står ”Lokalt 
ägande eftersträvas, vilket innebär att vinsterna av elproduktionen går till näromgivningen.” (16) 
Exploatören menar att anläggningen kan ”bli ett attraktivt investeringsobjekt där man gärna ser ett 
lokalt ägande. Delägare i anläggningen får bättre prisnivå än icke delägare.” (6)  
Skulle ett lokalt delägande gälla privatpersoner i kommunen eller avses att kommunen går in som 
delägare? 
 
□  
REFERENSOBJEKT  OCH STYRMEDEL 
Gabrielsbergets vindkraftsprojekt en mycket stor industriell exploatering av vindkraft, både till 
mängd och till höjd på vindkraftverken. Vilka genomförda referensobjekt har exploatören i 
Sverige? Är något referensobjekt i samma storleksordning som Gabrielsberget? Hur påvisar 
exploatören att Miljöbalkens försiktighetsprincip efterföljs i genomförandeskedet? 
 
Vilka styrmedel kommer kommun och myndigheter att använda för att se till att exploatör och 
entreprenörer kommer att följa miljöbalkens krav på försiktighetsprincip och skälighetsprincip, MB 
2 kap, § 3 och § 7 om projektet genomförs? 
 
Detaljplaneförslaget tillåter långt större vindkraftsanläggning än vad som diskuterades från början – 
verk med 80 meters navhöjd. 
 
 
………………………………………....                    ………………………………………. 
Underskrifter 


