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1 SAMMANFATTNING 
• Detta dokument utgör Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en vindkraftstation 

med högst 7 st vindkraftverk omfattande 9,9 MW installerad effekt på Råshön, 
Offerdal, Krokoms kommun i Jämtlands län.  

 
• Vindkraftstationen beräknas producera 25 GWh (25 000 000 kWh) el årligen.  
 
• Anläggningen kommer att placeras på privatägd mark med närmsta bostadsbebyggelse 

på ca 2 km avstånd. 
 

• Projektering, uppförande och service av anläggningen skall till så stor del som möjligt 
skapa lokala arbetstillfällen. 

 
• Enda riksintresse som finns i området är rennäringen i form av vinterbetesland. 

Anläggningens placering är accepterad av Jovnevaerie sameby. 
 

• Som bilagor i den slutliga MKB:n kommer resultat av inventering av flora och fauna 
samt en kulturhistoriska landskapsanalys att redovisas.  

 
• Förutom beskrivet huvudalternativ redovisas två alternativa lokaliseringar. Dessa två 

områden finner vi inte framkomliga med gällande förutsättningar. 
 

• Alternativ utformning av anläggningen beskrivs också i dokumentet. Vi har som 
huvudalternativ valt det som förväntas ge högst energiproduktion. 

 
• Nollalternativet; att inte bygga en vindkraftanläggning i området, lämnar 

landskapsbilden oförändrad. Ljud och skuggor i anslutning till anläggningen uteblir. 
Positiva effekter för miljön går dock förlorade och möjligheten att uppnå miljömål 
försvåras. Liksom att arbetstillfällena uteblir. 

 
• Delar av anläggningen kommer att ägas av Offerdalsvind ekonomisk förening. 

Möjlighet för lokalt ägande i andra former finns. 
 
• Nuvarande förhållande för tänkt etableringslokal, anläggningens konsekvenser för 

området samt förslag till förebyggande åtgärder redovisas i tabell 1. 
 

 
I dokumentet används begreppen:  
Energi,  vilket är det arbete som elektriciteten kan utföra under en viss tid och som mäts i 

kilowattimmar, kWh (1 GWh=1000 MWh=1000 000 kWh).  
Effekt,  som här anges i kilowatt, kW, och avser storleken på den kraft som utför arbetet.  
Spänning,  vilket är det ”tryck” med vilket en elektrisk strömkälla driver fram elektronerna i 

en strömkrets. Enheten för spänning är Volt (V). 
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Tabell 1. Nuvarande förhållanden i det aktuella området, konsekvenser av en 
vindkraftetablering samt förslag till åtgärder. Tabellen läses från vänster till höger samt 
uppifrån och ned. 
 

Påverkan på/ 
genom 

Nuvarande 
förhållanden 

Konsekvenser av 
vindkraftetablering Förslag till åtgärder

Tele- och radio-
kommunikation Ingen erinran Inga negativa 

konsekvenser. 

 
Inga särskilda 
åtgärder krävs 
 

Luftfart Ingen erinran Inga negativa 
konsekvenser. 

 
Vindkraftverken 
förses med  
hinderbelysning.  
 

Försvar Ingen erinran Inga negativa 
konsekvenser. 

Vindkraftverken 
förses med 
hinderbelysning. 

Rennäring 
Riksintresse inom 
Jovnevaerie sameby.  
Vinterbetesland 

Troligen inga  
negativa 
konsekvenser. 

 
Dialog med  
samebyn.  
 

A
kt

iv
ite

te
r 

i o
m

rå
de

t 

Näringsliv Främst jord- och 
skogsbruk.  

 
Ingen negativ 
påverkan. Ökat antal 
arbetstillfällen. 
 

Bygga anläggning. 

 
 

Luft och klimat ”Normala” 
förhållanden. 

Minskning av utsläpp 
till luft samt klimat-
påverkande utsläpp 
genom ersättning av 
fossila bränslen. 

Bygga anläggning. 

Mark 

 
I huvudsak 
granbeväxt kullberg 
med skiffer under 
jordlager. 
   

Påverkan vid 
byggande av 
fundament och 
vägavsnitt. 

Noggrann placering av 
fundament,  vägar, och 
ledningar. 
Försiktighetsåtgärder 
under byggskede samt 
återfyllning av 
schaktmassor. 

M
ilj

ö 

Vatten Inget synligt vatten 
Liten risk för 
dämning och/eller 
dränering. 

Noggrann placering av 
fundament, vägar och 
ledningar. 
  Vägtrummor läggs 
och vägkropp tätas vid 
behov. 
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Påverkan på/genom 
 

Nuvarande 
förhållanden 

Konsekvenser av 
vindkraftetablering Förslag till åtgärder 

 
 
 
 

 
Natur-
miljö 

 
Djurliv 

 

Området förefaller 
hysa, för naturtypen, 
normal artförekomst 
av vilda däggdjur 
och fåglar.   

Ingen långsiktig 
påverkan på insekter, 
spindeldjur, kräldjur 
samt vilt. Sannolikt 
små effekter på 
fåglar. 

Faunainventering. 
Försiktighet vid  
anläggningsarbeten 
samt återställande av 
mark som ej grusas 
permanent.  

          
 

 
       
 

 
  

Vegetation 

Huvudsakligen äldre 
granskog, 

hänglavskog, med 
sedvanlig 

undervegetation. 

Vegetation avlägsnas 
för vägar, ledningar 
samt för arbetsytor. 
Jordtäcke schaktas  
och återfylls över 
kraftverkens 
fundament. 

Florainventering. 
Försiktighet vid  
Anläggningsarbeten 
Samt återställande av 
mark som ej grusas 
permanent. 

Kulturmiljö 

Ej riksintresse. 
Närhet till 
fornlämningar och 
riksintresseområde 
för kulturmiljö. 

Ingen påverkan på 
fornlämningar eller 
riksintressen.  

Kulturhistorisk 
landskapsanalys. 
Uppmärksamhet på ev 
fornlämningar vid 
byggandet. 

Landskapsbild 
Storskaligt, kuperat 
skogsklädda berg 
och höjder.  

Vindkraftverken blir 
synliga. Kommer inte 
att dominera 
landskapbilden. 

Placering av 
vindkraftverk för 
maximal 
energiproduktion. 
Noggrant färgval. 

Friluftsliv Ej riksintresse. Jakt 
och bärplockning. 

Ingen negativ 
påverkan på frilufts-
livet i området. 

Minimering av buller, 
skuggor och reflexer. 
Uppsättning av 
varningsskyltar.  

Hälsa och säkerhet För landskapstypen 
normala risker.  

Risk för iskast låg. 
Mycket liten risk för 
brand eller 
nedfallande delar. 

Stort avstånd från 
befintlig bebyggelse. 
Varningsskyltar 
uppförs.  

Buller För landskapstypen 
normal förekomst. 

Källjud avtar med 
avståndet och dämpas 
av omgivande ljud. 
Närmsta bebyggelse 
mer än 2 kilometer 
ifrån. 

Val av bästa teknik för 
minimering av ljud. 
Bullerberäkningar.    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
M

ilj
ö 

Skuggor och 
reflexer 

För landskapstypen 
normal förekomst. 

Inga negativa 
konsekvenser av 
skuggor och reflexer. 
Närmsta bebyggelse 
mer än 2 kilometers 
avstånd. 

Kraftverk i icke 
reflekterande ut-
förande.  
Skuggberäkningar.  

 

 

6 



2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 
2.1 Företaget 
 

Vindkompaniet i Hemse AB  
Box 21 
620 12 Hemse 
Org. nr 556423-8599 
 
Vindkompaniet AB startades 1991 och har sedan dess arbetat med vindkraftprojekt från idé 
till projektering och försäljning av färdiga anläggningar. Företaget är idag dotterbolag till 
Global Renewable Energy Partners (GREP) som är specialiserade på projektering, 
finansiering och försäljning av vindraftprojekt över hela världen. GREP är i sin tur en del av 
NEG Micon - koncernen, en av världens största tillverkare av vindkraftverk.  
 
Under de senaste 10 åren har Vindkompaniet AB tillhört de ledande vindkraftföretagen i 
Sverige och uppfört cirka 200 vindkraftverk varav 10 till havs. Vindkompaniet arbetar också 
för tillfället med ett flertal större projekt både på slättland, till havs och i fjällmiljö och har 
nyligen uppfört en prototyp av ett arktiskt anpassat vindkraftverk (1,5 MW) på Digerberget i 
Härjedalens kommun.  
 
 
2.2 Handläggning 
 

Vindkompaniet AB 
Box 45 
380 62 Mörbylånga 
Tel 0485-481 81 
Fax 0485-481 80 
E-post: oland@vindkompaniet.se   
 
Handläggare: Jan Olof Dahlin 
Behörighetshandlingar kommer att bifogas den färdiga MKB:n. 
 
2.3 Prövningskod  
 

Verksamhetens benämning och prövningskod, enligt bilaga 1 till Förordning 1998:905 om 
miljökonsekvensbeskrivningar: 
 
”ett eller flera vindkraftsaggregat med 
en sammanlagd uteffekt av högst 10 MW           40.1-5” 
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2.4 Fastigheter som berörs av etablering  
 

Vindkraftverken berör följande fastigheter i egenskap av vindupptagningsområde. 
Exakta placeringen avgörs utifrån tillståndsgivning och geologiska förutsättningar. 
    
Fastighet  Ägare                                           .    
Kläppen 1:6  Örjan Nilsson 
Kläppen 1:20  Laila Hed och Roger Jönsson   
Kläppen S:1  Bo Almer och Fritz Johansson 
Flatmon 1:6  Mats Piuva 
Flatmon 2:8  Anita, Bo, Ivan och Kurt Myhr   
Flatmon 2:9  Stig-Ando Blad 
Offerdals-Berge 1:10  Jan-Erik Jonsson 
Offerdals-Berge 2:12  Staffan, Sture och Svante Lundin 
Offerdals-Berge 2:14  Torbjörn Simonsson 
Offerdals-Berge 2:26  Olle Edholm 
Offerdals-Berge 2:32  Inger Fredriksson 
Änge 1:6  Birgitta och Jan Pettersson  
   
Fastigheterna är sammanhängande och belägna i Offerdals socken, Krokoms kommun i 
Jämtlands län. 
  

3 ANSÖKAN OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Anläggande och drift av en gruppstation för vindkraft med ett eller flera vindkraftaggregat 
samt en total uteffekt av högst 10 MW klassas som miljöfarlig A-verksamhet (Bilaga 1 till 
Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). För sådan verksamhet ska, 
enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken, en tillståndsansökan göras hos föreskriven tillsynsmyndighet. 
Tillsynsmyndighet i detta fall är länsstyrelsen. Enligt Miljöbalkens sjätte kapitel ska en 
miljökonsekvensbeskrivning av företaget ingå i en sådan ansökan. Denna handling utgör 
MKB för planerad vindkraftanläggning i Offerdal, Krokoms kommun. 
 
3.1 Vad ansökan avser 
 

Ansökan avser tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en gruppstation med sju 
stycken vindkraftverk om vardera 1,5 MW. Anläggningens samlade, maximala uteffekt blir 
högst 9,9 MW.  
 
3.2 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 
 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningsprocessen är, enligt Miljöbalken, att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta effekter som det planerade projektet kan medföra dels på 
människor, djur, växter, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning 
med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Effekter på annan hushållning med material, 
råvaror och energi ska också identifieras och beskrivas. MKB-dokumentet ska vara ett 
underlag för en samlad bedömning av samtliga dessa effekter på människors hälsa och miljön. 
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4 MILJÖKVALITET 
 
Bestämmelserna i Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling. Med hållbar 
utveckling menas ”att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö” (Miljöbalken 1998:808, 1 kap. 1§). Insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människan bär ansvar för att förvalta naturen väl, är enligt samma paragraf grunden för en 
sådan utveckling.  
 
Vindkraften är den idag enda fungerande storskaliga energiproduktionsteknik som inte 
genererar föroreningar eller annan påverkan på människors hälsa och miljö i någon betydande 
omfattning, om placering sker utifrån noggrann planering och på rätt avstånd från bebyggelse. 
Vindkraftutredningen konstaterar att vindkraften direkt och indirekt bidrar till att uppfylla tolv 
av de femton nationella miljökvalitetsmål som riksdagen antog i april 1999 (SOU 1999). Den 
planerade anläggningen strider inte emot något av dessa miljömål.  
Några miljökvalitetsnormer som berör vindkraft har inte utfärdats. Vindkraftens påverkan på 
landskapsbilden bör av dessa anledningar vägas mot de negativa effekter som fortsatt 
fossilbränsleanvändning kan medföra för både hälsa, natur- och kulturmiljöer och den 
biologiska mångfalden.  
 
Vid avveckling av vindkraftverk kan landskapet återställas och det mesta av materialet 
återanvändas eller återvinnas. Vindkraft möjliggör således en långsiktigt god hushållning 
både på regional och nationell nivå eftersom vinden är en ren och förnyelsebar resurs. 
 
 

5 VERKSAMHETEN 
 
Vindkraft är en förnyelsebar energiform som i allt högre utsträckning används för 
elproduktion runt om i världen. Riksdagen har beslutat att Sveriges energisystem i första hand 
ska baseras på förnyelsebar energi och att landets vindresurser därför måste tas tillvara. I 
början av 2002 fanns omkring 600 vindkraftverk i Sverige med en effekt större än 50 kW, de 
allra flesta förlagda till kustområdena i de södra delarna av landet. Idag står vindkraften för  
0,5 % av den  svenska elproduktionen och redan inom tio år beräknas andelen vara 10 %.  
 
I Sverige står förnyelsebara energikällor för större del av elproduktionen än de icke förnybara. 
Det svenska elsystemet är dock förbundet med övriga Nordeuropa vilket innebär att vi ingår i 
ett system där inslaget av fossilbränslebaserad el är mycket stort. På den avreglerade 
elmarknad som råder kan el obehindrat köpas och säljas över nationsgränser.  
El producerad med förnyelsebara energikällor ersätter främst sådan el som producerats med 
fossila bränslen. Detta medför att utsläpp av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och 
andra miljöskadliga ämnen minskas. Analyser visar dessutom att ett modernt vindkraftverk 
redan efter tre till sex månader i ett bra vindläge producerat mer energi än vad som går åt vid 
dess tillverkning. Den totala energiförbrukningen hos ett vindkraftverk från och med 
tillverkning tills verket monteras ned motsvarar endast ca 2 % av den egna produktionen.   
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Förutsättningarna för ett lyckat vindkraftprojekt är att vindtillgången är god och att risken för 
konflikter med motstående intressen är liten. I norra Sverige finns det gott om platser där 
vindtillgången är mer än tillräcklig. Konflikter i form av riksintressen, skydds- och 
förbudsområden ses dock i många fall som hinder och få områden har utpekats som lämpliga 
för vindkraftetablering. Hur konfliktbilden verkligen ser ut är  dåligt kartlagt och det är därför 
av stor vikt att undersöka områden i norra Sverige och dess förutsättningar för vindkraft. 
 
 
5.1 Gruppstation 

5.1.1 Vindkraftverk 
Den vindkraftanläggning som planeras på Råshön består av sju stycken vindkraftverk med en 
märkeffekt om vardera 1,5 MW. Den totala uteffekten kommer maximalt att vara 9,9 MW. 
Vindkraftverken har en navhöjd, det vill säga; höjd från markplanet till centrum av rotorn, på 
högst 80 meter. Rotordiametern blir högst 80 meter. Totalhöjden blir därmed maximalt 120 
meter när något av vingbladen pekar rakt upp. Rotor och maskinhus monteras på svagt 
koniska ståltorn, vilka målats gråvita. Ytan på respektive vindkraftverks tre rotorblad är 
behandlad för att eliminera störande ljusreflexer samt för att minimera nedisning. Aggregaten 
är dessutom särskilt anpassade för drift i arktisk miljö, vilket innebär att de klarar drift ner till 
–30 °C. På vindkraftverken monteras hinderljus som positionsmarkering för luftfarten.  

5.1.2 Placering av aggregaten 
De sju aggregaten placeras preliminärt enligt bilagd karta. Mer exakt placering framläggs när 
närmare analys av vinddata gjorts. Avstånden mellan verken är ca 350 meter. Placeringen 
görs så att vindenergin nyttjas maximalt samtidigt som marken får ett effektivt nyttjande. 
Totala arean som tas i anspråk för väg och aggregat är  ca 800 m2.. 

5.1.3 Fundament 
Det finns olika typer av fundament för förankring av vindkraftverk. De två vanligaste typerna 
är gravitations- och bergsfundament. I det aktuella projektet kommer gravitationsfundament 
att användas. Detta grävs ned i marken och består av en armerad betongplatta som är omkring 
femton meter i fyrkant och drygt en meter tjock. Den nedersta delen av vindkraftverkets torn, 
ingjutningssektionen, förankras i armeringen och gjuts fast i fundamentet. 
Ingjutningssektionen sticker upp en knapp meter över marken. Uppgrävda massor 
återplaceras över plattan som jordtäckning. Fundamenten till vindkraftverken iordningställs 
fem veckor innan vindkraftaggregaten levereras. Ca 300 m3 betong per fundament 
transporteras eller tillverkas på plats. 

5.1.4 Elanslutning 
Uteffekten hos aggregaten varierar steglöst med vindhastigheten mellan 0 kW och maxeffekt. 
Rotorn är via en växellåda förbunden med en asynkrongenerator som roterar 1000 eller 1500 
varv/min beroende på vindstyrkan. I botten på varje vindkrafttorn placeras en transformator. 
Denna tar emot trefas växelström från vindkraftverkets generator med spänningen 690 volt 
(V) och omvandlar den till 20 kV. Ledningsdragning inom anläggningen sker genom 
nedgrävning i väg. Ledning från respektive verk dras till en gemensam kopplingsstation med 
ledningsskydd, varifrån anslutningsledningen sedan dras till transformatorstationen i Änge. 
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Jämtkraft Elnät AB svarar för att elanslutningen sker på lämpligaste sätt och att nödvändiga 
tillstånd inhämtas.  
 
Idag försörjs området med el transporterad via ledningar från Trångsviken. El producerad av 
vindkraftanläggningen kommer därmed att förbrukas i huvudsak inom Offerdal. Hela 
nätinvesteringen bekostas av vindkraftprojektören men ägas av Jämtkraft Elnät AB. 

5.1.5 Resning av vindkraftverken 
När fundament och elanslutning är färdigställd reses vindkraftverken. Detta sker med en 
större mobilkran. Tornet lyfts på plats i två sektioner och bultas ihop med 
ingjutningssektionen. Därefter lyfts maskinhus och rotor på plats. Resningen av ett verk tar 
normalt mindre än ett dygn och aggregatet kan efter genomfört kontrollprogram kopplas till 
elnätet och tas i drift inom två dygn efter leverans.  

5.1.6 Drift 
Aggregaten går i så kallad automatisk drift i normalläge. Detta innebär att alla styr- och 
övervakningsfunktioner styrs av en dator i respektive vindkraftverk som bl a ser till att de står 
rätt i vinden, att temperatur och tryck är normalt och att vindhastigheten inte är för hög. 
Vindkraftverken kopplas in vid en vindhastighet på ca 4 m/s och stoppas automatiskt om det 
blåser mer än 25 m/s. Vid eventuella driftstörningar larmar datorn via telenätet till en central 
övervakningsdator hos serviceföretaget, leverantören eller ägaren. Vid mindre störningar kan 
verket återställas och startas från centraldatorn. Vid allvarligare störningar tillkallas 
servicepersonal. Normal hindertid, det vill säga; den tid som aggregatet står still på grund av 
tekniska fel eller fel på det yttre elnätet, uppgår till ca 50 timmar per år. 

5.1.7 Råvaror och kemikalier 
Vindkraftverken är vattenkylda och kylsystemen innehåller glykol. Vindkraftverkens 
växellådor innehåller omkring 200 liter smörjolja vardera av typen Mobil Gear SHC XMP 
320. Dessutom finns hydrauloljor (ca 20 liter per verk) i styrsystemens mekaniska 
komponenter av typen Mobil AERO HF. Växellådsoljan byts endast då de regelbundna 
provtagningarna visar att så måste ske och bytesintervallet varierar således med 
driftförhållandena. Normalt bytesintervall är fyra till sex år. Risken för att olja läcker från 
växellåda eller hydraulik är liten, men om det skulle ske är det osannolikt att olja hamnar 
utanför vindkraftverkets maskinhus och torn. Botten i maskinhuset är en gjuten, tät 
konstruktion och fungerar som ett kar som samlar upp oljan. Karet är stort nog att samla upp 
all olja vid ett växellådshaveri. Läckage av oljor leder till omedelbart driftstopp och besök av 
servicepersonal som tar hand om oljan. Avfall under drift består i huvudsak av smörjoljor. 
Förbrukad olja hanteras och omhändertas enligt gällande regler. Några andra miljöfarliga 
ämnen förekommer inte i anläggningen. 

5.1.8 Demontering  
Vindkraftverkens livslängd är beräknad till minst tjugo år, varefter det kan demonteras utan 
att lämna några större spår efter sig. Demonteringen är okomplicerad och utförs liksom 
monteringen med mobilkran. Fundamenten kan återanvändas till nya vindkraftverk i samma 
storleksklass om det anses lämpligt i framtiden. Delar från kraftverken återvinns som 
industriskrot genom smältning eller nedmalning. Idag finns även en marknad för begagnade 
vindkraftverk och delar som inte bedöms uttjänta efter en demontering. 
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5.2 Vägar och transporter 
 

Befintlig skogsbilväg från Gölikläppen upp till den höjdrygg som löper mellan Almåsaberget 
och Råshön kan användas. Från denna går en avstickare i östlig riktning. Fastighetsägarna 
planerar att rusta upp och förlänga denna skogsbilväg till norr om Råshöns topp med en 
sammanlagd längd av ca 1300 m. Denna kan sedan förlängas österut med ca 600 meter och 
förses med korta tillfartsvägar till respektive vindkraftverk. Utformning och standard är 
densamma som för en vanlig skogsbilväg.  

5.2.1 Transporter under byggtiden 
Transporter under byggtiden sker med lastbil, grävlastare och mobilkran. Grus till 
vägbeläggningar samt cement, grus och vatten (alternativt färdig betong) till fundamenten 
transporteras på lastbil. Detta innebär totalt ca 230 lastbilslass. Varje aggregat levereras på 
fyra lastbilar och reses med hjälp av en större mobilkran. Tornen transporteras i sektioner. 

5.2.2 Transporter i driftskedet 
Transporter under driftskedet inskränker sig till lättare fordon högst ett par gånger i månaden. 
Servicebesök sker med snöskoter vintertid. Normala serviceintervall är sex månader. Vid 
större reparationer krävs mobilkran. 
 
 

6 PLANFÖRHÅLLANDEN  
 
Den planerade etableringsplatsen, Råshön, är belägen i bergkullterräng ca 3 mil nordväst om 
centralorten Krokom. Offerdals centralort Änge ligger ca 3 km söder om området. 
Krokoms kommun sträcker sig, från Storsjöns jordbruksbygd, till storslagna fjäll och norska 
gränsen. Krokom gränsar i nord/nordost till Strömsunds kommun, i ost/sydost till Östersunds 
kommun och i syd/sydväst till Åre kommun. Västerut gränsar kommunen till Norge.  
 
6.1 Översiktsplan 
 

Krokoms kommuns nu gällande översiktsplan behandlar inte vindkraft överhuvudtaget.  
Det aktuella området berörs som vinterland för Jovnevaerie sameby. Området berörs inte av 
detaljplaner eller andra områdesbestämmelser.  
 
6.2 Hushållningsregler 
 

I etableringsområdet råder grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden enligt Miljöbalkens tredje kapitel. Detta innebär att mark och vatten i området 
ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge samt föreliggande behov. Användning som medför god hushållning ur 
allmän synpunkt ska ges företräde.  
 
En vindkraftetablering på Råshön uppfyller kravet på god hushållning med resurser då 
området har ett högt vindenergiinnehåll.  

12 



Inga särskilda bestämmelser för hushållning med mark- och vatten råder för det undersökta 
området. En vindkraftanläggning i området måste därför anses möjlig att utföra helt i enlighet 
med de rådande bestämmelserna och ses som god hushållning av resurser.  
 
6.3 Väg och trafikförhållanden 
En vindkraftetablering på Råshön innebär inte några negativa effekter för väg- och 
trafikförhållanden i området samt intressen som eventuellt kan vara förknippade med dessa.   
 
6.4 Bebyggelse 
 

Närmsta bebyggelse återfinns i Gölikläppen på ett avstånd av ca 2 km (se karta ). Andra byar 
utefter allmän väg har ett längre avstånd till planerad anläggning. I området runt Råshön 
återfinns rester av tidigare fäbodar.  
 
 

7 ALTERNATIVA LOKALISERINGAR  
 
7.1 Vindtillgång och produktionskapacitet 
 

Alt A) Almåsabergets etableringsplats varierar i höjd mellan 650 och 700 meter  
Alt B) Råshönområdet mellan 600 och 650 meter och  
Alt C) Kläppberget/Flatmoklumpen mellan 525 och 570 meter över havet.  
 
Enligt den vindenergikartering som 1998 utfördes av Hushållningssällskapet på uppdrag av 
länsstyrelsen i Jämtlands län uppgår vindens energiinnehåll, på 50 meters höjd över markytan, 
till mellan 2400 och 4000 kWh/m2 och år.  
 
Alt A) Almåsabergets vindar beräknas ha ett energiinnehåll på ca 4000 kWh/m2 och år 
Alt B) Råshönområdet ca 3300 kWh/m2   
Alt C) Kläppberget/Flatmoklumpen ca 2400 kWh/m2 och år.  
 
Beräkningarna är utförda med det persondatorbaserade modellverktyget WaSP, ett program 
som extrapolerar uppmätta vinddata, det vill säga; ”förlänger” genom beräkningar befintliga 
data över områden där data inte finns, i horisontal- och vertikalled. De beräknade värdena 
måste anses som tillfredsställande då NUTEK anser att 2400 kWh/m2 och år är ett lämpligt 
gränsvärde för tänkbart riksintressanta områden gällande vindkraft. I vindenergikarteringen 
betonas dock att de producerade energikartorna ger en utjämnad bild av verkligheten.  
 
Omräknat i produktion beräknas en 9,9 MW vindkraftanläggning producera; 
 
Alt A) 32 GWh/år på Almåsaberget 
Alt B) 25 GWh/år på Råshön  
Alt C) 20 GWh/år på Kläppberget/Flatmoklumpen. 
 
Områdena höjer sig relativt högt över omgivande terräng och vindenergin kan mycket väl 
stämma eller vara såväl högre som lägre än vad som här beräknas. Vinddata från mätningar på 
Almåsaberget finns att tillgå och en vindmätningsmast på Råshön kommer att uppföras i 
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augusti 2002. Mätningarna utförs för att jämförelser ska kunna göras med 
vindenergikarteringens resultat.  
 
7.2 Vägar 
 

Alt A) Vid en etablering på Almåsaberget kan befintlig väg upp till radiomasterna på bergets 
topp nyttjas. Denna förlängs in i tänkt område med 500 meter så att platserna för 
vindkraftverken kan nås.  
 
Alt B) Befintlig skogsbilväg från Gölikläppen upp till den höjdrygg som löper mellan 
Almåsaberget och Råshön kan användas vid en etablering på Råshön. Från denna går en 
avstickare i östlig riktning på ca 400 meter som planeras att förlängas med ca 900 meter i år 
till en punkt norr om Råshöns topp. Därifrån förlängs vägen med ca 600 meter så att platserna 
för vindkraftverken nås. 
 
Alt C) Beträffande Kläppberget/Flatmoklumpen kan en befintlig väg från Berge väster om 
platsen nyttjas. Från denna väg krävs dock att ytterligare 1000 meter ny väg anläggs för att nå 
området och sedan ytterligare förlängning med 1500 för att kunna nå alla byggplatser i 
området.  
 
I samtliga fall krävs att servicevägar anläggs från tillfartsvägen. 
 
7.3 El 
 

Ledningar både inom och till anläggningen dras vanligen och i möjligaste mån i marken längs 
vägarna. Hur elledningar bäst ska dras till tänkt etablering från områdets befintliga elnät samt 
inom anläggningen beslutas dock i samråd och samarbete med nätägaren, som i detta fall är 
Jämtkraft Nät AB. Elledning skall i samtliga fall dras till transformatorstationen i Änge. 
 
Alt A och B) En etablering på Almåsaberget kräver en likartad investering som Råshön.  
Alt C) Kläppberget/Flatmoklumpen blir en lägre investeringskostnad eftersom det ligger 
närmare Änge.  
 
7.4 Avstånd till bebyggelse 
 

Alt A) En etablering på Almåsaberget planeras kunna ske på minst 600 meters avstånd från 
närmaste bostadshus, vilket är beläget i Almåsa by vid bergets södra fot.  
 
Alt B) Närmaste grannar till en etablering på Råshön finns i byn Gölikläppen belägen på ett 
avstånd av över två kilometer.  
 
Alt C) Området Kläppberget/Flatmoklumpen ligger ungefär 400 meter från närmsta 
bostadshus. På berget finns dock en toppstuga, varifrån avståndet till etableringen är drygt 
150 meter.  
 
I följande tabell 2 sammanfattas positiva och negativa faktorer gällande förutsättningar för 
vindkraftetablering på beskrivna platser. 
 

14 



Tabell 2. För- och nackdelar inför en eventuell vindkraftetablering. I poängskalan är 1 bäst 
etyg. b  

Bedömning alternativ A, B och C 
Kriterier Almåsaberget Råshön Kläppberget/ 

Flatmoklumpens
Planförhållanden 1 1 2 
Vindtillgång och 

produktionsmöjlighet 1 2 3 

Vägar 1 2 3 
Elnät 2 2 1 

Avstånd till bebyggelse 2 1 3 
Tele- och radio-
kommunikation 3 1 2 

Luftfart 1 1 1 
Försvar 3 1 2 

Rennäringen 2 1 1 
Vattenkraft 1 1 1 

Aktiviteter 
i området 

Näringsliv 1 1 1 
Luft och klimat 1 2 3 

Mark 1 1 1 
Vatten 1 1 1 

Vegetation 1 1 2 Natur-
miljö Djurliv 1 1 1 

Kulturmiljö 2 1 3 
Landskapsbild 1 1 3 

Friluftsliv 2 1 2 
Hälsa och säkerhet 2 1 1 

Buller 2 1 3 

Miljö 

Skuggor/reflexer 2 1 2 
                            Summa 34 26 42 

 
 
 
Alt A) Undersökningen visar  att en anläggning på Almåsaberget är det mest lönsamma med 
hänsyn till energiproduktion. Dock accepteras inte ytterligare vindkraftverk av försvaret och 
Skanova.  
 
Alt B) Bästa lokaliseringsalternativet är Råshön med en  acceptabel energiproduktion och 
med minst risk för konflikter. Dessutom är etablering tillstyrkt av berörd sameby, försvaret 
och andra intressenter i luftrummet. 
 
Alt C) En etablering på Kläppberget/Flatmoklumpen är alltför utmanande i landskapsbilden 
och för nära bebyggelse. Området ligger i länkstråk för signaler mellan Almåsa och Frösön. 
Dessutom är den beräknade energiproduktionen  väsentligt lägre.  
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8 AKTIVITETER I OMRÅDET  
 
8.1 Tele- och radiokommunikation 

8.1.1 Nuvarande förhållanden 
2 st master för telekommunikation finns på Almåsaberget ca 3,5 km från etableringsområdet.  

8.1.2 Konsekvenser av vindkraftetablering  
Ingen av tele/radiooperatörerna har någon erinran mot en etablering på Råshön.  

8.1.3 Förslag till åtgärder  
Ingen särskild åtgärd.  
 
Råshön har valts för ansökan om uppförande av vindkraftanläggning framför Almåsaberget.  
 
 
8.2 Luftfart  

8.2.1 Nuvarande förhållanden 
Viss luftfart förekommer i området. 

8.2.2 Konsekvenser av vindkraftetablering  
Luftfartsverket har inte någon erinran mot projektet. 

8.2.3 Förslag till åtgärder 
Vindkraftverken förses enligt begäran med röd hinderbelysning monterad på torntoppen.  
 
 
8.3 Försvar 

8.3.1 Nuvarande förhållanden 
Viss flygaktivitet förekommer tidvis i det tänkta området.  

8.3.2 Konsekvenser av vindkraftetablering  
Försvaret tillstyrker etablering i Råshönområdet.  

8.3.3 Förslag till åtgärder  
Vindkraftverken förses enligt begäran med röd hinderbelysning monterad på torntoppen. 
 
Råshön har valts för ansökan om uppförande av vindkraftanläggning framför Almåsaberget. 
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8.4 Rennäring  

8.4.1 Nuvarande förhållanden 
Det undersökta området ligger inom Jovnevaerie sameby och utgör riksintresse för 
rennäringen som vinterbete i gällande markanvändningsredovisning.    

8.4.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
Renar befinner sig sällan i Råshönområdet. Erfarenheter om vilka konsekvenser 
vindkraftetableringar har för rennäringen är mycket begränsade. Det har i vissa sammanhang 
framkommit att renar kan skada munnen genom att de gnager på muttrar och andra utstående 
detaljer som hör till vindkraftverk och även  får i sig färg som lossnar.  
 
Erfarenheter från Rodovålen i Härjedalens kommun och Klimpfjäll i Vilhelmina kommun, 
visar att renar hittills vandrar tillsynes ostörda under och på sidan om vindkraftverken. Vår 
bedömning är att anläggningen har ringa inverkan på rennäringen och samebyn har muntligt 
genom dess ordförande godkänt etableringen. 
 
Ökad trafik i ett område där rennäring bedrivs kan vara störande för renarna.  

8.4.3 Förslag till åtgärder 
Fabrikat och modell som är aktuell har inga utvändiga infästningar eller andra färgade 
utstickande detaljer som går att gnaga på. Tornets infästning och andra detaljer är placerade 
inuti respektive vindkraftverk.  
 
I övrigt kommer trafiken till anläggningen att vara mycket begränsad under vinterhalvåret i 
och med att vägen inte plogas annat än högst tillfälligt om det visar sig nödvändigt för någon 
större åtgärd. Dessutom är skogsbilvägen från Gölikläppen försedd med vägbom. 
 
 
8.5 Vattenkraft 

8.5.1 Nuvarande förhållanden 
Ingen vattenkraftanläggning finns i närheten av platsen för den tänkta anläggningen. 

8.5.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
Inga konsekvenser.  

8.5.3 Förslag till åtgärder 
Inga åtgärder.   
 
 
8.6 Näringsliv  

8.6.1 Nuvarande förhållanden 
Områdets näringsliv, förutom det som rör rennäring och som kan komma att beröras av en 
vindkraftetablering, utgörs idag till största delen av aktiviteter förknippade med friluftsliv 
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såsom jakt samt svamp- och bärplockning. 3,5 km ifrån Råshön ligger Almåsa alpina 
skidanläggning där olika aktiviteter erbjuds. Ingen av dessa bedrivs i eller i närheten av 
etableringsplatsen för vindkraftanläggningen. 
 
Enligt Krokoms kommuns översiktsplan är jord- och skogsbruk inom kommunen av stor 
betydelse. Arbetstillfällen inom jord- och skogsbruk har enligt planen särskilt stor betydelse 
för glesbygden inom kommunen där få alternativa sysselsättningar finns.  

8.6.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
Ägarna av Almåsa alpina skidanläggning har inga invändningar mot det tänkta projektet utan 
ser det som en tillgång för bygden och verksamheten. Vindkraftanläggningen kommer inte 
heller att inkräkta på jord- och skogsbrukets möjligheter. 
 
Arbetstillfällen kommer att uppstå såväl under som efter en etablering. Det lokala näringslivet 
får ett tillskott i form av handel, gästnätter, entreprenader och maskinservice som faller ut 
före, under och efter etableringen.  
 
Möjligheten finns för lokala intressenter att köpa hela eller delar av  vindkraftanläggningen. 
Detta skulle, förutom arbetstillfällen, medföra att mervärden från anläggningen stannar i 
bygden. 
 
En vindkraftanläggning kan anläggas med övervägande positiva konsekvenser för 
näringslivet. 

8.6.3 Förslag till åtgärder 
Att bygga anläggningen för att stimulera utvecklingen i Offerdal och skapa nya 
arbetstillfällen.  
 
Vindkompaniet har som målsättning att så många verk som möjligt ägs lokalt varför företaget 
erbjuder viss aktiv hjälp till lokala intressenter. Projektet bedrivs i nära samarbete med 
Offerdalsvind ekonomisk förening som erbjuder andelsägande. Dessutom finns det möjlighet 
för andra lokala investerare till ägande i olika former. 
 
 

9 MILJÖ 
 
9.1 Luft och klimat 

9.1.1 Nuvarande förhållanden 
Inga specifika luftförorenande eller klimatpåverkande faktorer finns i etableringsområdet. 

9.1.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
Vindkraften orsakar inga luftföroreningar. Varje kWh vindkraftel som produceras innebär 
istället en minskning av utsläpp till luft av koldioxid, svavel- och kväveoxider m.m. Då 
vindkraft oftast ersätter just den typ av importerad elkraft, från förbränning av fossila 
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bränslen, som orsakar utsläpp av dessa ämnen, är miljökonsekvenserna av vindkraft med 
avseende på luft enbart positiva.  
 
Elproduktion med hjälp av vindkraft genererar inte heller utsläpp av klimatpåverkande gaser. 
Konsekvensen av en etablering i området bör därför anses positiv ur klimatmässig synvinkel 
eftersom den i ett större perspektiv kan bidra till att mindre energi produceras med hjälp av 
fossila bränslen, vilket medför klimatpåverkande utsläpp.  

9.1.3 Förslag till åtgärder 
Att bygga anläggningen. Vårt huvudalternativ innebär en placering av vindkraftverken för 
mesta möjliga energiutvinning. Därmed ersätts energi framställd genom förbränning av 
fossila, icke förnybara bränslen. 
 
9.2 Mark 

9.2.1 Nuvarande förhållanden  
Råshönområdet utgörs till största delen av skogsklädda höjder bestående av i huvudsak äldre 
avverkningsmogen granskog. Vissa delar av området består av myrmark. Skogsområdet 
består av mull och morän med varierande djup. Under detta lager finns skifferberg. I området 
har SGU och Skifferbolaget under 90-talet genomfört prospektering för att kartlägga 
skifferförekomst. Borrningar och sprängningar har gjorts väster om den tänkta anläggningen. 
Skiffern har dock befunnits vara av för dålig kvalitet. 

9.2.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
Den påverkade marken är lika med den yta som upptas av varje vindkraftverks fundament, det 
vill säga; omkring 225 m2/aggregat, samt de ytor om ca 400 m2 runt fundamenten som 
påverkas av monteringsarbete, arbetsfordon och mobilkran.   
 
Byggande av ny väg inom och till etableringsområdet påverkar den mark där den dras fram. 
Vägen blir 5 meter breda och har normal skogsbilvägstandard.  

9.2.3 Förslag till åtgärder 
Med noggrann planering och försiktighetsåtgärder under byggskedet minimeras påverkan på 
marken. I etableringsområdet läggs markplåtar ut så snart markskador riskeras, exempelvis 
under uppgrävda massor från fundamentgropar. Massorna återfylls i groparna så snart 
fundamenten är på plats. Detta medför att påverkan på marken och dess karaktär blir minimal. 
 
9.3 Vatten 

9.3.1 Nuvarande förhållanden 
Inga sjöar, tjärnar, bäckar eller  åar finns i området. I vissa svackor finns mindre myrområden. 

9.3.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
De konsekvenser på vattenförhållanden i området som teoretiskt sett kan inträffa vid en 
vindkraftetablering är dämning och/eller dränering till följd av anläggande av fundament och 
vägar. Etablering i området kommer dock inte att innebära påverkan på vare sig grund- eller 
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ytvatten. Vägsträckningar och fundament bedöms kunna anläggas så att de inte orsakar några 
negativa konsekvenser på vattenförhållandena. 

9.3.3 Förslag till åtgärder 
För att undvika eventuell påverkan på grund- och ytvatten från en eventuell 
vindkraftetablering i området kommer stor noggrannhet att läggas vid anläggande av väg- och 
ledningar samt trumläggning. Vägkroppar kommer att tätas vid behov. 
 
9.4 Naturmiljö 

9.4.1 Nuvarande förhållanden  
Växtlivet i området utgörs mer eller mindre av typisk boreal (nordlig) barrskogsvegetation. 
Området berörs ej av några särskilda riktlinjer eller bestämmelser gällande växtlivet. Ca 2 km 
nordost om området ligger ett urskogsreservat vid Offerdalsberg. Ca 4 km sydväst om 
området ligger Mussjöns fågelskyddsområde. 
 
9.4.1.1 Vegetation 
Bergen är täckta av avverkningsmogen granskog med sedvanlig undervegetation. En 
florainventering har utförts av expertis och kommer att redovisas i sin helhet i den färdiga 
MKB:n.  
 
9.4.1.2 Djurliv 
För inventering av djurlivet har en faunaexpert anlitats. Undersökningen kommer att 
redovisas i sin helhet i den färdiga MKB:n. 
 
Svenska Naturskyddsföreningens Krokomsavdelning har muntligt på skriftlig förfrågan 
meddelat att de inte har några invändningar mot den tänkta etableringen på Råshön. 

9.4.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
De ingrepp i naturmiljön som vindkraftverken kommer att orsaka är följande: 

• Byggande av transport- och servicevägavsnitt från befintlig väg till respektive verk. 
• Markarbeten för byggande av tornfundament. 
• Arbets- och körytor: ca 625 m2 behövs för varje aggregat, inklusive ytan för 

fundament, under etablering och resning av vindkraftverken, samt för utplacering av 
rotorbladen på marken medan rotorn sätts samman och lyfts på plats. 

• Ledningsdragning från respektive verk sker företrädesvis i mark längs servicevägarna. 
 
9.4.2.1 Vegetation 
På Råshön medför vindkraftetableringen inga långsiktigt negativa konsekvenser för växtlivet 
då inga speciellt känsliga arter förekommer inom etableringsområdet.  Skog och 
markvegetation undanröjs där nödvändiga vägar dras fram och för byggande av fundament 
med arbetsyta.   
 
Växtligheten påverkas inte av vindkraftverk i drift. Vindkraften bör ses ur perspektivet att den 
är inhemsk, oändlig och ren. Satsningar på sådana energikällor krävs för att kunna bevara den 
artrikedom och biologiska mångfald som finns idag.  
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9.4.2.2 Djurliv 
Under byggtiden kan eventuellt en tillfällig störning av insekts-, spindel- och kräldjurslivet 
förekomma. Detta kan även gälla andra djurgrupper. Enligt Vindkraftutredningen visar 
erfarenheter från olika länder att varken vilda eller tama däggdjur på beaktansvärt sätt störs av 
vindkraftverk i drift. Efter en mycket kort tillvänjningstid ignoreras vindkraftverken av 
tamboskap. Exempelvis betar får och kor alldeles intill tornen (SOU 1999). I en studie från 
Rodovålen i Härjedalen observerades att kringströvande älgar, renar, björnar och lodjur 
passerat mellan vindkraftverken. Det bör även nämnas att en björn hade sitt ide 250 meter 
från ett av vindkraftverken.  
 
När det gäller fågellivet drog man i förarbetena till Vindkraftutredningen (SOU 1988) 
slutsatsen att fågelkollisioner vid vindkraftverk av 150 meters höjd kommer att bli ringa, och 
att vindkraftverken således inte kommer att störa fågelflyttningen påtagligt. Denna 
bedömning gjordes med stöd från tillgängliga internationella undersökningar av 
fågelkollisioner med olika typer av byggnadsverk, liksom inhemska erfarenheter av 
kollisioner med master av olika höjd. Fågelkollisioner kan komma att inträffa. Det finns dock 
ännu ingenting som talar för att problemen skulle vara större vid vindkraftverk än vid andra, 
av människan framtagna, konstruktioner. 
 
Flera studier har genomförts sedan SOU 1988:32 skrevs. Resultaten indikerar i allmänhet inte 
störningar av sådan allvarlig art att fågellivet i närheten av vindkraftverk påverkas nämnvärt. 
Enligt en studie utförd i Rodovålen mellan 1998-2000, i Härjedalen har orre och tjäder hållit 
till i nära anslutning till vindkraftverken, dessutom har orrspel förekommit mellan 
vindkraftverken.  

9.4.3 Förslag till åtgärder 
 

9.4.3.1 Vegetation 
Med noggrann planering vid anläggandet av vindkraftaggregat, servicevägar och elkablar 
samt försiktighetsåtgärder under byggskedet minimeras påverkan på växtligheten. Markplåtar 
läggs ut så snart markskador riskeras, exempelvis under uppgrävda massor från 
fundamentgropar. På de ställen där groparna ska grävas avbanas eventuellt vegetations- och 
ytjordskikt separat. Då fundamenten är på plats återfylls massorna över fundamenten, 
eventuellt läggs även vegetationstäcket tillbaka. Detta medför att växtligheten inom några år 
kommer att återfå sin ursprungliga karaktär. 
 
9.4.3.2 Djurliv 
Med noggrann planering vid anläggandet av vindkraftaggregat, servicevägar och elkablar 
samt försiktighetsåtgärder under byggskedet minimeras påverkan även på djurlivet.  
 
9.5 Kulturmiljö 

9.5.1 Nuvarande förhållanden 
Uppgifter om fornlämningar inom det område som skall bebyggas har inte framkommit. 
Söder om området finns ett ödesböle som tros vara resterna av en medeltida by. Denna ligger 
ca 500 meter söder om närmsta verk och kommer inte att beröras av något anläggningsarbete. 
I början av undersökningarna fanns det planer på att bygga tillfartsvägen söder om området 
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och då genomkorsa fornlämningarna. Efter att ha fått kännedom om att området var mer 
vidsträckt än vi trott så har planerna ändrats till att nyttja annan tillfartsväg. Rester av gamla 
fäbodar finns också i områdets närhet. Ingen av dem är i drift och de har fått förfalla. Ca 3,5 
km väster om området finns riksintresse för kulturmiljö gällande delar av Almåsa by. 
Troligtvis kommer det att uppföras ett vindkraftverk i nära anslutning till detta område i 
september 2002 på Almåsaberget som också hyser två radiomaster, två mindre torn/master 
och en skidanläggning.  

9.5.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
I en levande bygd pågår en ständig förändring med större eller mindre steg. Framväxten av 
vindkraften under det senaste decenniet är en yttring av vår tids kultur. Forntid och framtid 
möts. Till skillnad från andra kraftslag kan dock spåren från vindkraften i stort sett helt 
avlägsnas om och när man anser att den gjort sitt och kan ersättas med annan teknik.  
Vår bedömning är att upplevelsen av de fina kulturmiljöer som finns i närområdet inte 
förstörs av en vindkraftanläggning. 
Genom länsmuseets försorg har en kulturhistorisk landskapsanalys genomförts vilken 
kommer att redovisas i den färdiga MKB:n. 

9.5.3 Förslag till åtgärder 
Utifrån ovanstående redovisning är vårt huvudalternativ en placering som ger maximalt 
vindenergiutnyttjande. Områdets anonyma placering i landskapet motiverar inte en 
annorlunda visuell utformning på grund av kulturmiljön eftersom Almåsaberget redan är 
exploaterat. Från början var vägen tänkt att dras från söder men med hänsyn till ödesbölet 
som då skulle ha genomkorsats projekteras vägen nu västerifrån. Vid byggandet av 
anläggningen kommer spår av eventuella fornlämningar noga att bevakas. 
 
9.6 Landskapsbild 

9.6.1 Nuvarande förhållanden 
Landskapet kännetecknas av att terrängen är storskalig och kuperad. Offerdal är en 
förhållandevis levande jordbruksbygd med öppna odlingslandskap och många små byar med 
jordbruksfastigheter och många ekonomibyggnader. I övrigt domineras landskapet av skog i 
olika faser. Almåsaberget är utmärkande från många platser i Offerdal med väl synliga 
nedfarter och radiomaster placerade på toppen. Dessutom kommer troligen Jämtkraft att 
uppföra ett vindkraftverk där i september 2002. Bergets högsta punkt är 705 m ö h. Råshön 
har en mer undanskymd plats 3,5 km sydost om Almåsaberget med en högsta punkt på 653 m 
ö h. Bergkullterräng förekommer rikligt i Offerdal och har på sina håll, så även på Råshön, 
områden i större eller mindre omfattning som nyligen avverkats.  
 
Påverkan på landskapsbilden från mänskliga aktiviteter i det tänkta etableringsområdet 
orsakas i övrigt främst av skogsbrukets avverkningar och jordbrukets olika verksamheter och 
dess ekonomibyggnader.  

9.6.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
Förändrad landskapsbild är i princip oundviklig när det gäller vindkraftetableringar eftersom 
kraftverken måste placeras på öppna ytor och/eller på höjder i landskapet där det blåser bra. 
Hur vindkraftverk påverkar landskapsbilden är dock en mycket subjektiv fråga eftersom 
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svaret till största del grundar sig på betraktarens åsikter och uppfattningar. Viktigt i 
sammanhanget är att förändringen sker under den tidsperiod vindkraftverken är i drift. Efter 
20-25 år, när verken är uttjänta, kan de tas bort utan nämnvärda spår i naturen.  
 
För att göra det möjligt att på förhand försöka bedöma vindkraftverkens inverkan på 
landskapsbilden är fotomontage framtagna, bilagda till denna handling med karta som visar 
fotopunkt och vindkraftverkens uppställning. Dessa visar hur olika etableringsalternativ 
visualiseras i olika riktningar. I den slutliga MKB:n kommer ytterligare fotomontage att 
redovisas. 
Området följer samma höjdrygg som Almåsaberget och blir till en naturlig förlängning av 
verksamheterna där. Råshön ligger dessutom mer undanskymt och anläggningen kommer 
därför inte att dominera landskapet. Från vilka vägavsnitt och områden anläggningen kommer 
att vara synlig inom en mils radie för den som färdas efter vägarna i området kommer att 
redovisas i den slutliga MKB:n. Landskapsbilden förändras med årstiden och lövträd kan 
skymma sikten sommartid. Ett kalhygge öppnar plötsligt nya vyer och ungskog växer till och 
skymmer sikten.  
 
Det har också utförts en beräkning av så kallad ”Zones of Visual Influence” (ZVI). Detta för 
att en bedömning ska kunna göras av hur stor areell yta, inom en radie av 10 km, i landskapet 
som visuellt påverkas, det vill säga; hur långt etableringsalternativen syns från olika 
riktningar, dock utan hänsyn tagen till vegetation.  

9.6.3 Förslag till åtgärder 
Att bygga en så energieffektiv anläggning som möjligt med hänsyn tagen till att inte skapa ett 
orosmoment i landskapet. Bedömningen görs att vindkraftverken inte kommer att dominera 
landskapet på ett negativt sätt.  
 
9.7 Friluftsliv  

9.7.1 Nuvarande förhållanden 
Området berörs inte av några riksintressen för friluftslivet. Alla naturområden har dock någon 
form av betydelse för friluftslivet. Friluftslivet bedrivs huvudsakligen av lokalbefolkningen 
samt turister eller andra besökare hos närområdets turistanläggning, Almåsa alpina 
skidanläggning. Där bedrivs i huvudsak utförsåkning men även längdskidåkning och 
skoterturer förekommer.  I övrigt består friluftslivet av jakt, bär- och svamplockning.   

9.7.2 Konsekvenser av vindkraftetablering  
Meningarna är delade när det gäller frågan om hur vindkraft påverkar friluftslivet. Å ena 
sidan framförs exempel på platser där besöksfrekvensen ökat avsevärt då 
vindkraftanläggningar byggts. Det har då skett bland annat på grund av allmänhetens intresse 
och tillgängligheten i form av väg. Å andra sidan hävdas ibland uppfattningen att 
vindkraftverkens intrång omöjliggör ostörda naturupplevelser, vilket leder till färre besök.  
 
Negativa konsekvenser för friluftslivet bedöms som ringa i området. En etablering av 
vindkraftverk kan rent av upplevas som ett intressant utflyktsmål från vilket även storslagna 
vyer kan upplevas.  
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9.7.3 Förslag till åtgärder 
Skogsbilvägen upp till anläggningen är redan idag försedd med vägbom vilket begränsar viss 
del av friluftslivet. Varningsskyltar sätts upp i anslutning till anläggningen. I övrigt inga 
åtgärder. De som jagar i området, vilket i huvudsak är markägarna, ser ingen negativ inverkan 
för den verksamheten på grund av en vindkraftanläggning. 
 
9.8 Hälsa och säkerhet 

9.8.1 Nuvarande förhållanden 
De hälso- och säkerhetsrisker som idag finns i området är den som normalt råder i ett 
landskap av den aktuella typen.  

9.8.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
I närområdet kring vindkraftverken finns en ej sannolik, men teoretiskt möjlig risk för att 
delar från verket faller ner. Risk för iskast kan förekomma under vissa meteorologiska 
förhållanden på avstånd upp till uppskattningsvis maximalt 150 meter. Incidenter där 
människor träffats av nedfallande is/iskast finns inte dokumenterade. Risken för blixtnedslag 
(samtliga verk är försedda med åskledare) och brand kan anses vara mycket små. Någon 
hälsomässig risk i övrigt bedöms ej förekomma, varken för djur eller människor om 
tillräckligt avstånd från bostadshus hålls. 

9.8.3 Förslag till åtgärder 
Vindkraftverken kommer troligtvis att förses med avisning. Skyltar som informerar 
allmänheten om risken för iskast kommer att uppföras. 
 
9.9 Buller 

9.9.1 Nuvarande förhållanden 
De ljud som idag förekommer i området och i närheten av de undersökta platserna är de som 
orsakas av vindens rörelse genom träden, fordonsljud och annat vanligt förekommande. 

9.9.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
När ett vindkraftverk är i drift förekommer ett knappt hörbart brummande ljud från 
maskinhuset samt ett svischande ljud från vingarna när dessa passerar tornet. Ljudet bestäms i 
huvudsak av hastigheten hos vingarna, vingarnas tjocklek samt turbulensen i luften och till 
karaktären liknar det vanligt vindbrus. Ofta överröstas det av vindbrus i omgivande träd och 
buskar (Naturvårdsverket m.fl. 2001). I vindkraftverkets omedelbara närhet kan ljudet uppgå 
till omkring 100 dB(A), det vill säga ett ljud med styrka något högre än det som en 
långtradare, enligt Naturvårdsverket m.fl. (2001), orsakar när den startar på 5-10 meters 
avstånd.  
 
Beräkningar av buller kommer att redovisas i den färdiga MKB:n. Beräkningarna är gjorda 
med standardprogramvaran Windpro/Decibel som används för att konstruera modeller av 
emissioner från vindkraftverk. Den beräknade ljudnivån från de planerade vindkraftverken 
kommer att vara 0 dB(A) vid all bebyggelse i Offerdal på grund av det stora avståndet till 
anläggningen. 
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9.9.3 Förslag till åtgärder 
Ingen särskild åtgärd föranledd av bullerrisk.  
 
Vindkraftverken kommer att byggas med bästa teknik för lägsta möjliga ljudnivå som 
exempelvis tvåstegsgenerator. 
 
9.10 Skuggor och reflexer 

9.10.1 Nuvarande förhållanden 
De skuggor och reflexer som idag förekommer i området är de som normalt förekommer i ett 
glesbebyggt landskap. 

9.10.2 Konsekvenser av vindkraftetablering 
Avståndet till bebyggelse gör att risken för störande skuggor och reflexer från vindkraftverken 
är obefintlig.  
 
Resultat av skuggberäkningar för området kommer att redovisas i den färdiga MKB:n. 
Skuggberäkningar är utförda med standardprogramvaran Windpro/Shadow. Dessa visar att 
vindkraftverken inte medför någon som helst teoretisk möjlig skuggbildning till bebyggelse i 
Offerdal på grund av det stora avståndet till anläggningen.  

9.10.3 Förslag till åtgärder 
Ingen särskild åtgärd föranledd av skuggrisk. 
 
Vid tillverkningen överdras vindkraftverkens vingar med ett, för ändamålet, specialframtaget 
ytskikt som motverkar reflexbildning.  
 

10 ALTERNATIV UTFORMNING 
 
I den färdiga MKB:n kommer tre alternativ att redovisas. Utifrån vad som framkommit i 
denna preliminära MKB kommer huvudalternativet att vara det som ger mest energi. Vi anser 
att området inte motiverar en annorlunda utformning i och med att det inte har en central 
placering i landskapet och därmed inte heller dominerar detsamma. Typ av vindkraftverk är 
inte bestämt och därför avser ansökan  en navhöjd på högst 80 meter och en rotordiameter om 
högst 80 meter. Därmed blir totalhöjden maximalt 120 meter. Maximal uteffekt kommer i 
samtliga fall att vara 9,9 MW. 
 
Placeringen av vindkraftverken kan komma att justeras ett femtiotal meter i någon riktning då 
den geotekniska undersökningen är utförd.  
 

11 NOLLALTERNATIV  
 
Att inte bygga vindkraftverken innebär inte annat än att landskapsbilden åtminstone för 
tillfället lämnas som den är idag. Buller och skuggor i direkt anslutning till en 
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vindkraftanläggning uteblir också. Eftersom en vindkraftanläggning inte ger några betydande 
negativa effekter på vare sig vattenföring, naturmiljö, djurliv eller andra faktorer, uppstår inte 
heller skillnader i dessa avseenden. Arbetstillfällen går dock förlorade och möjligheten att 
uppfylla regionala, nationella och globala miljömål försvåras väsentligt då vindkraftens 
positiva effekter för miljön går förlorade. 
 
Den el som produceras av vindkraftverk ersätter idag nästan uteslutande importerad el 
producerad av fossilbränsleeldade kraftverk i bland annat Danmark, Tyskland och Polen. 
Elproduktionen från 7 aggregat i det aktuella området uppskattas till ungefär 25 GWh per år 
vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för omkring 1250 villor (beräknat vid en 
förbrukning på 20 000 kWh/hushåll och år).  
 
Om vindkraftanläggningen inte byggs och motsvarande mängd elenergi produceras med hjälp 
av kol, ger det ett utsläpp på ca 25 000 ton koldioxid, 30 ton svaveldioxid samt 25 ton 
kväveoxid. Utsläppen bidrar till den s k växthuseffekten vilken kan medföra ökad temperatur.  
Utsläppen orsakar även försurning av mark och vatten, korrosion av nytto- och kulturföremål 
samt problem för människor, växter och djur.  
 
Att avstå från en etablering av vindkraft i Råshönområdet måste ses i ett större perspektiv och 
innebär, på längre sikt, negativa konsekvenser, inte bara för området i sig utan faktiskt även 
globalt.   
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