
 
 

   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Sammanträdesdatum 

 

 Miljö- och byggnämnden     2018-10-18  Blad 1 A() 

 

Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Björken 
  Information 09.00 – 11.20 
  Sammanträde 11.20 – 11.40 
 

Beslutande  Lars Andreasson, (S), ordförande 

  Magnus Svensson, (C) 
  Maud Persson, (S) 
  Herman Holmquist, (M)  
 
 
Övriga  Tomas Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 
närvarande  Anna-Karin Lindberg, sekreterare  
    
   
  
   
 

Utses att justera  Herman Holmquist 
 

Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 18 oktober 2018 

plats och tid 
 

Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 76 
  Anna-Karin Lindberg 
 

 Ordförande ......................................................................... 

  Lars Andreasson 
 

 Justerare ......................................................................... 

  Herman Holmquist 
 
 
 
 

 

 ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Miljö- och byggnämnden  § 76 

Sammanträdesdatum 2018-10-18  

Datum då anslag 2018- 10-19  Datum då anslag      2018-11-10 

sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 

för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 

  Anna-Karin Lindberg 
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Justering (sign) 
 

§ 76 Dnr 2017.1246 
 
Raftsjöhöjden 1:6 m.fl., yttrande över en ansökan om till-
stånd för Ollebacken Vindpark, etapp 2 
(Länsstyrelsens dnr 551-7310-2017) 

Ollebackens Energi AB (Bolaget) har ansökt om tillstånd enligt miljöbal-
ken att uppföra och driva en vindpark om fem vindkraftverk på Olle-
backen med en totalhöjd på maximalt 200 m.  
 
Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun har tillstyrkt ansökan enligt 16 
kap 4 § miljöbalken. 
 
Nämnden har möjlighet att avge yttrande inför tillståndsbeslut i miljö-
prövningen. Först bör nämnden göra en bedömning om tillstånd bör 
meddelas eller inte. Om nämnden anser att tillstånd bör medges kan 
nämnden föreslå särskilda villkor. Nämnden kan även framföra andra 
särskilda omständigheter som Miljöprövningsdelegationen behöver 
känna till inför sitt beslut om miljötillstånd.  
 
Beslutsunderlag 

- Ansökningshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivning, läns-
styrelsens i Västernorrland dnr 551-7310-2017 

- Kommunstyrelsen beslut 2018-01-30 § 9 
- Strömsunds kommun fördjupade översiktsplan för vindbruk, södra 

delen, antagen 2009-06-10 
- Strömsunds kommun översiktsplan, antagen 2014-06-11 
- Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-10-04 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår nämnden att avge yttrande 
i enlighet med miljö- och byggavdelningens förslag. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut  

1. Yttrande avges enligt bilaga. Bilaga 1. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

_____ 
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen  
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  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
Telefon 0670-161 00 vx  Telefax 0670-161 05  

 

   Länsstyrelsen i Västernorrland 
 Miljöprövningsdelegationen 
 871 86  HÄRNÖSAND 

 
 
Raftsjöhöjden 1:6 m.fl., yttrande över en ansökan om tillstånd 
för Ollebacken Vindpark, etapp 2 

Miljö- och byggnämnden anser att tillstånd bör medges. 
 
Nämnden anser vidare att följande punkter bör beaktas vid formulering av 
särskilda villkor för verksamheten: 
 
 Villkoren ska vara tydligt formulerade och vara uppföljningsbara samt 

vara uppdelade för anläggningsfas och driftsfas. 
 Bullervillkor ska vara preciserade för lågfrekvent buller och amplitudmo-

dulerat buller. 
 Bullervillkoren för riktvärden bör gälla för timmedelvärde och anges som 

dB(A)-värde. 
 Villkor för hinderbelysningen ska utformas så att även befintliga verk får 

den hinderbelysning som krävs för att hela parkområdet blir en enhet. 
 Det bör framgå i Miljöprövningsdelegationens bedömning att hela park-

området ska ges en så enhetlig utformning som möjligt. 
_____ 
 
Motivering 

Miljö- och byggnämnden anser att kommunstyrelsen har tolkningsföreträde 
när det gäller de kommunala planerna. Huvudsyftet med höjdbegränsningen 
i den fördjupade översiktsplanen har med hinderbelysningen att göra. Dessa 
regler har förändrats så att kravet på antalet högintensiva vitt blinkande ljus 
har minskat. Efter planens antagande har flertalet parker överstigande 150 m 
byggts i kommunen eller nära kommungränsen. Erfarenheterna från dessa 
parker är att det inte är ljuset som bedöms som mest störande. Kommunsty-
relsen har i sitt beslut om tillstyrkan gjort en samlad bedömning av dessa 
omständigheter och funnit att parken inte strider mot de kommunala pla-
nerna. Nämnden bör därför inte göra en egen tolkning av dessa planer. 
 
De förslag på punkter som bör beaktas vid villkorsformulering utgår från 
nämndens erfarenheter från tillsynen av vindparker och de klagomål som 
har funnits med anledning av vindparker. 
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  Strömsunds Kommun  

Storgatan 15  Box 500  833 24 Strömsund  E-post stromsunds.kommun@stromsund.se 
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Nämnden gör ingen bedömning om den planerade anläggningens påverkan 
på skyddet av arter inom området. Nämnden ha inte heller gjort någon väg-
ning mellan de olika intressen som finns i vindparkens närområde. De olika 
näringarna och intressegrupperna är bäst lämpade att själva föra sin egen ta-
lan i ärendet. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 


