
 
 

   

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

 

 Miljö- och byggnämnden     2018-03-15  Blad 1 A() 
 
Plats och tid  Kommunkontoret i Strömsund, rum Björken 
  Information 09.00 – 11.25 
  Sammanträde 11.25 – 11.45 
 
Beslutande  Lars Andreasson, (S), ordförande 
  Magnus Svensson, (C)  
  Maud Persson, (S)  
  Kerstin Andersson-Hedström (V) 
  Herman Holmquist, (M) 
 
Övriga  Tomas Hedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 13 och 14 
närvarande  Anna-Karin Lindberg, sekreterare 
   
 
   
 
 
Utses att justera  Herman Holmquist 
 
Justeringens  Miljö- och byggavdelningen den 15 mars 2018 
plats och tid 
 
Underskrifter Sekreterare ....................................................................... Paragrafer 13 och 14 
  Anna-Karin Lindberg 
 
 Ordförande ......................................................................... 
  Lars Andreasson 
 
 Justerare ......................................................................... 
  Herman Holmquist 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Miljö- och byggnämnden  §§ 13 och 14 

Sammanträdesdatum 2018-03-15 

Datum då anslag 2018-03-15  Datum då anslag      2018-04-06 
sätts upp     tas ned 

Förvaringsplats  Miljö- och byggavdelningen, Strömsund 
för protokollet 

Underskrift  ............................................................. 
  Anna-Karin Lindberg 
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Blad nr 
 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-15  5  
     

     
§ 13 Dnr 2018.0162  427 
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåg-
lar, Bodhögarna vindkraftpark 
dnr 551-5410-16 

Statkraft Sverige Vind AB (Bolaget) har i sitt miljötillstånd ett utrednings-
villkor som handlar om kartläggning av påverkan på rovfåglar från bola-
gets vindparker. Bolaget har under fem år inventerat och dokumenterat 
kollisionsdödade fåglar. De har även följt rovfåglar, främst kungsörn, i 
syfte att bedöma hur vindparkerna påverkar de olika bestånden. 
 
I utredningsvillkoret finns även ett krav på att Bolaget ska ge förslag på 
olika åtgärder i syfte att minimera påverkan på rovfåglar. Det kan exem-
pelvis vara kompensationsåtgärder i andra geografiska områden, ytterli-
gare skyddszoner vid detaljplanering för utbyggnad av Bodhögarna eller 
tillfälliga driftstopp vid speciella omständigheter. 
 
Miljöprövningsdelegationen ska i detta ärende besluta om det krävs sär-
skilda villkor till skydd för rovfåglar i området och i så fall hur dessa vill-
kor ska formuleras. 
 
Underlag för yttrandet 

- Statkraft Sverige Vind AB:s redovisning av utredningsvillkor U2, re-
miss från länsstyrelsen som inkom 2018-01-23. 

- Miljötillstånd Länsstyrelsen Jämtlands län, dnr 551-17524-08 
- Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2018-02-08 
 
Yrkande 

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

1. Yttrande avges enligt bilaga 1. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_____ 
 
yttrandet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västernorrland  
(vasternorrland@lansstyrelsen.se) 
  

Justering (sign) 
 



  

Bilaga 1 till § 13/2018  
YTTRANDE 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-15 Dnr 2018.0162 
   
   

  
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåglar, 
Bodhögarna vindkraftpark 
Länsstyrelsens dnr 551-5410-16 

Miljö- och byggnämndens yttrande 

Miljö- och byggnämnden anser att Statkraft Sverige AB har redovisat un-
derlag som ska ligga till grund för detaljplanering av utformningen av 
Bodhögarnas vindpark. Redovisningen är inte den utredning som efter-
frågas i utredningsvillkor U2 i tillståndet, dnr 551-17524-08. Denna utred-
ning ska utföras under uppförande och drift. Tillståndet för Bodhögarnas 
vindpark, dnr 551-17524-08, är ännu inte taget i anspråk. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att Miljöprövningsdelegationen inte ska 
formulera slutliga villkor till skydd för rovfåglar i detta skede. Om det är 
Bolagets mening att det redan i detta skede ska formuleras slutliga villkor 
ska ärendet behandlas som begäran om villkorsändring istället. 
 
 
Motivering av nämndens ställningstagande 

I utredningsvillkoret är det tydligt formulerat att utredningen ska ske un-
der uppförande och driftfas. Miljö- och byggnämnden anser att det inte 
går att studera eventuella effekter på rovfåglar under uppförande och 
driftfas innan tillståndet tagits i anspråk. Däremot är utredningen ett ut-
märkt material när det gäller förebyggande skyddsåtgärder som kan styra 
hur den slutliga layouten för enskilda vindkraftverk inom parkområdet. 
 
Nämnden anser att det är olämpligt att fastställa slutliga villkor till skydd 
för rovfågel innan tillståndsbeslutet tagits i anspråk. I vart fall så länge 
som utredningsvillkoret har sin nuvarande lydelse. Eventuella kompen-
sationsåtgärder bör kunna ingå i de samråd som ska ske med tillsyns-
myndigheten innan anläggningsarbeten kan påbörjas. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 14 Dnr 2018.0163  427 
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåglar 
och slutliga villkor; Ögonfägnadens vindkraftpark 
Länsstyrelsens dnr 551-5411-16 

Statkraft Sverige Vind AB (bolaget) har i sitt miljötillstånd ett utrednings-
villkor om handlar om kartläggning av påverkan på rovfåglar från bola-
get vindparker. Bolaget har under fem års inventerat och dokumenterat 
kollisionsdödade fåglar samt studerat på vilket sätt som vindparkerna har 
påverkat rovfåglar, främst kungsörn. 
 
I utredningsvillkoret finns även ett krav på att ge förslag på olika åtgärder 
i syfte att minimera påverkan på rovfåglar. Det kan exempelvis vara 
kompensationsåtgärder i andra geografiska områden, ytterligare skydds-
zoner vid detaljplanering för etapp 2 eller tillfälliga driftstopp vid speci-
ella omständigheter. 
 
Miljöprövningsdelegationen ska i detta ärende besluta huruvida det krävs 
särskilda villkor till skydd för rovfåglar och i så fall hur dessa ska formul-
eras. 
 
Underlag för yttrandet 

- Statkraft Sverige Vind AB:s redovisning av utredningsvillkor U2, re-
miss från länsstyrelsen som inkom 2018-01-23 

- Miljötillstånd 2009-12-21, länsstyrelsen i Västernorrland dnr 551-
18528-08 

- Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2018-02-08 
 
Yrkande 

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

1. Yttrande avges enligt bilaga 1. 
 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_____ 
 
Yttrandet skickas till 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Västernorrlands län,  
(vasternorrland@lansstyrelsen.se)  

Justering (sign) 
 



  

Bilaga 1 till § 14/2018  
YTTRANDE 1 (1) 

Miljö- och byggnämnden 2018-03-15 Dnr 2018.0163 
   
   

  
 
Yttrande över förslag på kompensationsåtgärder för rovfåglar 
och slutliga villkor; Ögonfägnadens vindkraftpark 
Länsstyrelsens dnr 551-5411-16 

Miljö- och byggnämndens yttrande 

Miljö- och byggnämnden anser att Statkraft Sverige AB har redovisat un-
derlag i enlighet med utredningsvillkor U2 i miljötillståndet. 
 
Miljö- och byggnämnden anser att Miljöprövningsdelegationen inte ska 
formulera särskilda villkor till skydd för rovfåglar. Det finns fördelar med 
att inte formulera sådana villkor. Bolaget har för avsikt att följa upp på-
verkan på rovfågel sin egenkontroll. Därmed finns möjligheten att via till-
synen kontinuerligt följa eventuell påverkan på rovfågel och vid behov 
kräva ytterligare åtgärder. Om det finns villkor i tillståndet som reglerar 
frågan är det inte lika lätt att förelägga om ytterligare åtgärder inom det 
område som villkoret reglerar. Tillsynsmyndigheten har även möjlighet 
att förelägga om ett kontrollprogram om egenkontrollen brister i något av-
seende. 
 
 
Motivering av nämndens ställningstagande 

I beslutsunderlaget framgår det att det inte är möjligt att utifrån fem års 
studier fastställa i vilken omfattning som vindparken påverkar rovfåglar 
och om denna påverkan har någon betydelse för arternas överlevnad. Det 
kommer att krävas mycket längre studier för att kunna se om någon art 
påverkas negativt av vindparken på ett sådant sätt att det kan hota arten 
ur ett regionalt perspektiv. 
 
Det är därför olämpligt att fastställa slutliga villkor som ska gälla fram till 
att parken avvecklas om 20 till 30 år framåt i tiden. Det är möjligt att det i 
framtiden visar sig att det är helt andra arter som påverkas av vindkraften 
än de som vi idag fokuserar på. Det är bättre att överlåta uppföljning och 
eventuella krav på åtgärder till tillsynsmyndigheten. Sådana krav ska vid 
varje tillfälle kunna motiveras utifrån skälighetsbedömningen i 2 kap 7 § 
miljöbalken. Dessa krav är möjliga att överpröva och därmed är rättssä-
kerheten garanterad även vid framtida tvingande åtgärdskrav från till-
synsmyndighetens sida. 
 
 
STRÖMSUNDS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
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