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Kopia av mailväxling med Länsstyrelsen  

Christer Lidén  

Fre 2020-05-08 11:10  

Länsstyrelsen Västernorrland  

Ärende nr 555-6131-19  

 Frida Uebel  

Hej  

Som du vet så har vi överklagat ert beslut i nämnda ärende. Vi har nu fått avslag från 
Tingsrätten i Östersund (MMD) på vårt överklagande. De har helt ignorerat våra skäl till 
överklagan och refererar till ert godkännande.  

Min fråga till er är därför om ni kan upplysa mig om var jag kan hitta den lagtext/regelverk 
som ni baserar ert beslut på. Tänker då speciellt på den del som behandlar vilka ändringar i 
layout och t ex effekt, vinglängd mm som kan godtas inom ett tidigare givet beslut. Det som 
kanske är mest störande ur vårt perspektiv är hur det är möjligt att godkänna 
ljudsimuleringarna när det (som i det här fallet) inte finns tillgängliga källdata. Hur är 
regelverket egentligen skrivet, hur kan ni kontrollera att uppgifterna från vindkraftsbolaget 
är korrekta om inte ni har källdata att utgå ifrån. Hur ser länsstyrelsens roll i det här 
sammanhanget ut?     

I sin ansökan har byggaren medsänt ett stort antal med mätdata för ljud och skuggor.  

Eftersom ni godkänt detta och MMD helt ignorerar våra påståenden om att de är felaktiga så 
undrar jag om jag kan få tillgång till era kontrolluträkningar i den mån de existerar.  

Det kan väl ändå inte vara så att ni inte kontrollerat utan helt har litat på vindkraftbyggarens 
uppgifter och menar att man får ta problemen med tex för höga störningar runt fastigheter 
när snurrorna står på plats.  

Min förhoppning är att få svar på mina funderingar.  

Med vänlig hälsning  

Christer Lidén  



Vi fick då följande svar   

Uebel Frida <Frida.Uebel@lansstyrelsen.se>  

Fre 2020-05-15 11:17  

 Hej!  

I tillståndsbeslutet för vindkraftparken framgår att tillsynsmyndigheten ska godkänna 
förslaget till slutlig utformning av layouten. Inför godkännandet har bolaget skickat in nya 
ljudberäkningar för den slutliga layouten. Vi granskar dessa men genomför inga 
kontrollberäkningar.   

Syftet med godkännandet av layouten är att vi ska kontrollera att de håller sig inom ramen 
för vad de fått tillstånd till, bl.a ljud- ljud och skuggvillkor.   

Hälsningar  

 Frida Uebel 

 


