
 

           

          Lung Vind AB

                Samrådhandling
              

              Vindkraftsprojekt  Nallkullen 
                                      Diarie nr 551-1093-19 

Lung Vind AB har för avsikt att ansöka om  tillstånd för att etablera 4        
vindkraftverk vid berget Nallkullen nära Lungsjön i Sollefteå kommun

.



Underlag för samråd

          ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

 
            Lung Vind AB

                Organisationsnummer: 559184-3130

                Adress:
                Rö 114 
                870 10 Älandsbro 

                Kontaktperson: 
                Hans-Erik Flodin
 
                Mobil: 070 300 25 41
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Byggnation av N90 i Tyskland.
Källa: Nordex.

VINDKRAFTPROJEKT NALLKULLEN

PRESENTATION AV FÖRETAGET

Lung Vind AB är projektör för  
vindkraftsanläggning Nalkullen 

Ägarna till företaget Lung Vind AB 
har skapat förutsättningar för 
vindkraft runt om i Sverige.

Företagen fokuserar på att hitta och 
utveckla de bästa platserna för 
vindkraft i Sverige och arbetar med 
allt från del- till helhetsansvar i olika 
vindkraftprojekt.  Ett antal externa 
konsulter med specialkompetens 
utnyttjas. Företagen samarbetar 
med ett flertal investerare och olika 
vindkraftstillverkare.

Kontor finns i Rö, Älandsbro och i       
Krånge, Näsåker.  
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BAKGRUND

Sveriges riksdag och regering arbetar för omställning till en mer långsiktigt 
hållbar elproduktion. En del i denna omställning är att producera el genom 
vindkraft.

Energimyndigheten anger uttryckligen att potentialen för vindkraft i Sverige 
överstiger planeringsmålet, men att det krävs en kraftig utbyggnad för att 
detta nya mål ska uppnås. En omställning till förnybara energikällor i enlighet 
med miljömålen bidrar till minskade utsläpp av fossila bränslen och därmed till 
bättre miljöförhållanden och en minskad global uppvärmning.

Lung Vind AB har för avsikt att söka tillstånd för det redan bygglovsgivna 
projektet Nallkullen. Sollefteå kommun har givit starttillstånd för projektet och 
visst arbete har redan utförts. Bygglovet anger att bygget av de 6 
vindkraftverken skulle ha varit byggt oktober i år 2019, men på grund av ett 
antal olika skäl så är det inte möjligt att färdigställa detta projekt. Med 
anledning av dessa olika skäl så har ägarna till Lung Vind AB beslutat att söka 
Tillstånd i samma område för 4 verk.      

SAMRÅD OCH MKB
DETTA SAMRÅD UTGÅR SOM GRUND FÖR DET TIDIGARE GODKÄNDA 
BYGGLOVET AV SOLLEFTEÅ KOMMUN FÖR 6 VINDKRAFTVERK

Denna handling är tänkt att ligga som 
grund för den kommande 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 
Den MKB som kommer att upprättas ska 
fungera som ett beslutsunderlag för den 
tillståndsgivande myndigheten. Den ska 
identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som de planerade 
anläggningarna kommer att ha på sin 
omgivning. Den kommande MKB:n 
kommer även att innefatta fakta som 
tillkommer under samrådet. 
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Tanken är att denna samrådshandling skall ligga till grund för beslut om vad 
som djupare bör belysas i MKB:n. Denna handling tas fram inför inledande 
möten med Länsstyrelsen i Västernorrland och Sollefteå Kommun. 

Samrådsmöte kommer att hållas för närboende. Utlysning av samrådsmötet 
kommer att ske i Tidningen Ångermanland samt Ramselebladet samt  
personliga utskick till husägare i brevlådor inom 2 km kilometer från den 
planerade anläggningen. 

När samtliga samråd och utredningar slutförts kommer tillståndsansökan 
inlämnas till Länsstyrelsen i Västernorrland.

LOKALISERING, UTFORMNING, OCH OMFATTNING

Den planerade vindkraftsanläggningen är tänkt att förläggas på berget 
Nallkullen och södra delen av Storberget.

De 4 vindkraftverken kommer att placeras på samma platser som tidigare blev 
godkända i bygglovet från Sollefteå Kommun 

Typ och modell av vindkraftverk kan inte bestämmas i dagsläget, men verk 
med 140 meters torn kan vara en möjlighet.  För att viss flexibilitet skall 
kvarstå inför upphandlingen av vindkraftverken omfattar dock ansökan 
vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 220 meter. 

Förutom vindkraftverken omfattar vindkraftparken fundament, tillfartsvägar, 
uppställningsplatser och ställverk samt kabeldragning. 
Vindkraftsverksplatserna är redan bestämda och godkända av kommunen. 
Geologiska provborrningar för kontroll av bergrunden är redan utförda vid 
vindkraftsplatserna.  Anslutningsvägarna är i dagsläget godkända av 
kommunen och avtal om andra vägar som behöver nyttjas till allmänna 
vägnätet är godkända av markägarna.

Avseende elnätet inom området så kommer elledningarna att förläggas i mark, 
när det gäller anslutningsledningen från vindkraftsområdet till allmänna elnätet 
så har ansökan om inkoppling till Björkhöjdens transformatorstation  inlämnats 
till Energimyndigheten m.fl. Tillstånd väntas komma i höst!  
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KOORDINATER FÖR VINDKRAFTVERKEN   RT 90

VERK  1    1521820        7035571
VERK  3    1521266        7035363
VERK  5    1521627        7035876
VERK 6  1522082     7034400

HINDERBELYSNING

Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån de krav 
som ställs från Försvarsmakten och Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen

ALTERNATIVUTREDNING

Enligt miljöbalken skall rimliga alternativa lokaliseringar och utformingar 
identifieras, beskrivas och bedömas. En utredning pågår för tillfället för att 
finna en lämplig alternativ placering till projektet. Utgångspunkten är att finna 
ett lämpligt liknande område där den teoretiska vindenergin är godtagbar samt 
där få konfliktområden finns.

OMRÅDETS LÄMPLIGHET FÖR VINDKRAFT

Efter regleringsbrevet 2007 utarbetades det nya planeringsmålet för vindkraft 
2020 ”Nytt planeringsmål för vindkraft 2020” ER 2007:45 ISSN 1403-1892. 
Det nya målet om 30 TWh vindkraft kräver en stor utbyggnad av vindkraften i 
Sverige. Vindkraftverk bör placeras där det finns bra vind, området Nallkullen 
innehar en av de bästa vindlägena i Västra Ångermanland, detta kan 
konstaters efter att en vindmätningsmast har mätt vinden på Nallkullen.

Lung Vind bedömer att Nallkullen är en bra strategisk plats för vindkraft, 
Nallkullen projektet kan nästan ses ingå i det stora projektet Björkhöjden 
eftersom  deras vindkraftverk inte står långt från Nallkullen projektet.

Vindkraftverken bedöms ha som störst sammantagen påverkan (ljud, skuggor) 
på närboende inom en radie av 1000 meter. Påverkan från vindkraftverk på 
större avstånd handlar i huvudsak om landskapsbildspåverkan. Miljön i  
området är dock kuperad vilket minskar vindkraftverkens visuella dominans i 
jämförelse med slättmarker.  
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Avsikten är att ta fram och presentera fotoillustrationer från olika 
representativa platser, för att ge en rättvisande uppskattning av de planerade 
vindkraftverkens visuella påverkan.

Efter att faktiska vindmätningar har genomförts  i området  anses den 
förväntade medelvinden från 100 till 140 meters höjd vara så hög att en 
vindkraftsanläggning som denna kommer att ha mycket  god lönsamhet 
speciellt eftersom det kan bli högre tornhöjd o längre vingar på de verk som  
kan byggas. Områdets omnejd är kuperat vilket kan leda till oönskad 
turbulens, men avståndet mellan bergsryggarna i huvudvindriktningen är stort 
vilket talar för en laminär och stabil vind där vindkraftverken planeras att 
byggas. 

Med anledning av att vindkraftverkens vingar breder ut sig mera i förhållande 
till bygglovets totalhöjd på 150 m så kan man få för stor turboläns mellan 
verken som stör varandra och skador kan uppstå så är det endast möjligt att 
bygga 4 verk istället för 6 verk som bygglovet medger! Allt enligt figur i 
samrådshandlingen!    

Den planerade anläggningen ligger huvudsakligen i närheten till riksintresset 
för vindbruk.  Det relativt stora avståndet gör att riktlinjer avseende ljud och 
skuggstörningar till närboende ej kommer att överskridas. Den ljudberäkning 
som är gjord innefattar samtliga vindkraftverk i området såsom Björkhöjden, 
Björkvattnet, Storbrännkullen, Hocksjön, Isbillen, Ögonfägnaden och Nallkullen 
med 6 verk. Ljudberäkningarna kommer att visas vid Samrådsmötena och 
införas i MKBn

HÄNSYNSOMRÅDEN

Avsikten är att placera verken så att de inte i någon större grad påverkar 
några hänsynsområden .
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DJUR- OCH FÅGELLIV

Det finns inga tecken som tyder på att vilda eller tama djur som vistas i 
området kommer påverkas negativt vid uppförande och drift av vindkraftverk. 

Inga svenska forskningsresultat finns som visar att landbaserade 
vindkraftsanläggningar har en betydande negativ inverkan på fågelfaunan. 
Även tidigare byggda anläggningar har visat detta.

Någon information om att Kungsörn befinner sig i närområdet har inte 
konstaterats från tidigare undersökningar.  Kontroll av örn har beställts av 
erfaren ornitolg inför denna vår kontroll 2019. Enligt ornitologerna så finns det  
inte goda förutsättningar för örnbo inom området eftersom det inte finns 
någon gammelskog kvar.

  Ornitologiska undersökningar har ägt rum i, samt i närheten av områdena där 
vindkraftverken planeras. Undersökningarna är gjord på  uppdrag av Sollefteå 
kommun vid  utvecklingen av deras fördjupade översiktsplan för vindkraft. 
Resultatet från undersökningarna, samt kommande ytterligare undersökningar 
i området, om sådana krävs, kommer undersökas och beaktas tillsammans 
med all tillgänglig information och studier av vindkraftverk i kombination med 
rovfåglar, med fokus på just Kungsörn.

MARKANVÄNDNING

Området används i huvudsak för skogsbruk. Enligt bedömning kolliderar 
verksamheten inte med skogsbruket i området. Markanvändning föreslås 
fortsättningsvis brukas, med undantag av det område vindkraftverken upptar, 
vilket består av en radie av cirka 30 meter runt vartdera torn.

RESURSER OCH HUSHÅLLNING

Vindinnehållet i området har teoretiskt undersökts av Uppsala Universitet med 
den så kallade MIUU-metoden. Årsmedelvinden förväntas vara över 7 meter 
per sekund vid 103 meters höjd över nollplanet. 
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Nuvarande erfarenheter visar, att gränsen för kommersiellt intresse för 
vindenergi går vid omkring 7,2 meter per sekund vid navhöjd 100 m. 
Vindenergin i området är över 8 meter per sekund vid planerad navhöjd. 
Därmed är det ekonomiskt lönsamt att bygga vindkraft i området. 

I samhällets omställning av energiproduktionen till större andel förnybara 
energikällor utgör vindkraften en viktig del. Vindenergiinnehållet inom området 
är stort och ett utnyttjande av detta, inom ramen för den hänsyn som måste 
tas, är resursmässigt motiverat. Produktionen från vindkraftsanläggningen 
förväntas bli väldigt hög.

 Oavsett vilket bränsle som används, kommer emissionerna att bli betydligt 
mer komplexa och omfattande. Motsvarande mängd producerad el på den 
valda lokaliseringen kan inte produceras med totalt sett mindre 
omgivningspåverkan. 

Rennäring
Samerna som skulle tänkas använda området  är Jinjevarie och Oredahke 
samebyar men säger efter förfrågan att området inte användes i någon större 
omfattning. Ytterligare samråd kommer att hållas med dem.

LJUD- OCH SKUGGPÅVERKAN

Teoretiska ljud- samt skuggberäkningar har genomförts av området. Inga 
riktlinjer från Naturvårdsverket kommer att överskridas. Det maximalt tillåtna 
ljudtrycket vid bostadshus eller fritidshus är 40 dB (A). Inget bostads- eller 
fritidshus kommer att exponeras för mer än 40 dB (A). 

En vindkraftsanläggning av denna storlek orsakar alltid skuggstörningar. Det 
förväntade antalet skuggtimmar per år kommer inte överskrida 8 timmar för 
något bostads- eller fritidshus. Ljud o skuggberäkningar kommer att redovisas 
vid samråden och i  tillståndsansökan / MKB
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VÄGAR OCH FUNDAMENT

Utöver vindkraftverken så kommer tillfartsvägar att behöva anläggas. Om 
diken behöver anläggas, så kommer de göras så grunda som möjligt, för att 
undvika en onaturlig avrinning från området. 

Rekognosering av vägsträckningar i området har skett och en del vägar har 
påbörjats och samtliga vägsträckningar har godkänts av Sollefteå kommun. 
Det totala intrånget ska göras så litet som möjligt. 

Vid byggen av väg och fundament kan vissa störningar komma att ske, detta 
på grund av transporter av grus/makadam och betong till platsen, samt 
eventuell mindre sprängning av berg för vägbygge och fundament.

VÅTMARKER
Några större våtmarker finns ej i området.  Ett mindre område finns i kanten av 
Storberget. En väg som korsar en uttorkat våtmark har eftersamråd och besök på 
platsen godkänts av Sollefteå kommun.

Flyg

Några flygplatser som skulle kunna störas finns ej i området. Samråd med 
närliggande kommersiella flygplatser har hållits och kommer att redovisas i MKB.

Säkerhet
Vindkraftverken skall vara försedda med hinderbelysning enligt 
Försvarsmakten, Transportstyrelsen och Länsstyrelsen. Detta skall/ bör också 
samordnas med andra närstående vindkraftsanläggningar. 

För att undvika reflexer kommer verken att ha en matt dämpande färgton. 
Vidare förses vindkraftverken med åskledare för att minska risken för skador. 
Övriga risker såsom nedfallande delar eller is, bedöms ej föranleda särskild 
hänsyn. Skyltar sätts upp vid tillfartsvägar i samband vindkraftsanläggningens 
idrifttagning för att upplysa om vindkraftsområdet. Normalt i dag så monteras 
vingarna med vingvärme. 

ÅTERSTÄLLANDE
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|

Vindkraft är en reversibel exploatering, en arkitektur som kan avlägsnas lika 
snabbt som den installeras och som sedan lämnar mycket begränsade spår. 
Efter den tekniska och ekonomiska livslängden på ca 35 år kan anläggningen 
nedmonteras för återvinning, varefter mark och landskapsbild återställs.

     Tidsplan

     Mars 2019
       Samråd med Länsstyrelse o  Sollefteå kommun
       Samråd med Närboende
       
       Mars – september 2019
       Utredningsarbete   
        
       Oktober  2019
       Inlämning av tillståndsansökan till Länsstyrelsen
         
        November- December  2019 
        Kompletteringar av MKB

      Lung Vind AB           2019-02-12

          Hans-Erik Flodin


