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1

Bakgrund
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening (SVEF) äger och driver flera
vindkraftverk och vindkraftsparker under varumärket Evig El. Ett av dessa vindkraftverk
finns på Kommerberget i Bergs kommun, se Figur 1. Det befintliga verket på
Kommerberget är 139 m med effekten 2 MW. Bolaget avser nu att ansöka om ytterligare
fyra vindkraftverk med en totalhöjd på max 300 m och en beräknad effekt på cirka 5 MW
vardera, i närheten av det befintliga verket.
SVEF har givit Sweco i uppdrag att hantera samråd och ansökan för de planerade
vindkraftverken.
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Figur 1 SVEF har ett befintligt vindkraftverk (markerat med röd symbol) vid Kommerberget. Bolaget
samråder nu om möjligheterna att anlägga ytterligare fyra vindkraftverk i området
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1.1

SVEF/Evig el
Verksamhetsutövare:

Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening
(SVEF)

Organisationsnummer:

769603-7089

För frågor om det planerade projektet eller för att framföra synpunkter kontakta följande
personer:

Kontaktperson och
mottagare av handlingar /
samrådssynpunkter:

SVEF
c/o Sweco Sverige AB
att. Ida Nilsson
Bangårdsgatan 4A
831 27 Östersund
ida.nilsson2@sweco.se
073-325 85 07 (mån-fre: 08:30-12:00)

2

Tillståndsprocess
Tillståndsprocessen för en vindkraftspark ser olika ut beroende på om vindkraftsparken
klassas som en stor anläggning eller inte. Enligt 21 kap. 13§ Miljöprövningsförordningen
definieras en stor anläggning som två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) och där den totala höjden är högre än 150 meter. Aktuell park omfattar fyra
verk som står tillsammans med en maximal totalhöjd på 300 m. En stor anläggning är
tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken.

2.1

Samråd
En tillståndsprocess inleds med en utredning om verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd (enligt 6
kap. 23–25 §§ Miljöbalken).
Om Länsstyrelsen beslutar att verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska en
specifik miljöbedömning göras. Denna inleds med ett avgränsningssamråd (enligt 6 kap.
29 – 32 §§ Miljöbalken). Syftet med avgränsningssamrådet är att utreda omfattningen och
detaljeringsgraden i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.
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I detta fall är verksamheten tillståndspliktig enligt 9 kap Miljöbalken, vilket innebär att
verksamheten alltid ska antas ha betydande miljöpåverkan. Det innebär att ett
undersökningssamråd inte är aktuellt i detta fall, utan samrådet genomförs som ett
avgränsningssamråd.
Samrådet genomförs med Länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan bli särskilt
berörda samt övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan
tänkas bli berörd.
Bolaget uppmanar härmed samtliga berörda parter att inkomma med synpunkter och
information som kan vara av betydelse för det fortsatta arbetet med projektet. Samtliga
berörda fastighetsägare ombeds informera bolaget om eventuella rättighetsinnehavare
och arrendatorer som kan komma att beröras av den planerade vindkraftverk.
Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det
fortsatta arbetet med vindkraftsparken. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att
sammanställas i en samrådsredogörelse.

2.2

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram utifrån den omfattning och
detaljeringsgraden som framkommer under avgränsningssamrådet och med hänsyn till
de synpunkter som kommit in och ytterligare utredningar.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fokusera på direkta och indirekta effekter och
konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur-och kulturmiljö, rennäring och övrig
markanvändning. Identifieras kumulativa effekter kommer dessa utredas. Effekter och
konsekvenser under anläggningsskedet och driftskedet kommer att beskrivas.

2.3

Övriga tillstånd
Utöver eventuellt andra tillstånd krävs enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, t.ex.
anmälan om ingrepp i fornlämning. Om det blir aktuellt med andra tillstånd kommer
dessa sökas inför byggnation av vindkraftverken.

2.4

Markupplåtelse
Bolaget har upprättat markupplåtelseavtal med fastighetsägare som berörs av
vindkraftverken.

3

Utformning och lokalisering
Enligt 6 kap 35 § 2 miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur
detta ska utföras anges i Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 17§. Enligt
förordningen ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla ”möjliga alternativa
utformningar och skälen för den valda utformningen med hänsyn till miljöeffekter och
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möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i
miljöeffekter mellan den valda platsen och alternativen”. En redovisning av alternativa
lokaliseringar och utformningar kommer att göras inom ramen för den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen.

3.1

Vindkraftverk
Med vindkraftverk avses fundament, torn, maskinhus, rotorblad och transformator.
Transformatorn kan antingen placeras inuti vindkraftverket eller utgöras av en mindre
byggnad som uppförs på montageytan intill tornet.
Ett vindkraftverks totalhöjd definieras av navhöjden plus längden på rotorbladet, d v s
från marknivå och upp till spetsen på rotorbladet då denna står lodrät, se Figur 2. För
vindkraftverken på Kommerberget kommer bolaget utreda förutsättningar för vindkraftverk
med en totalhöjd om upp till 300 meter.
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Figur 2. Med totalhöjd avses vindkraftverkets totala höjd när ett rotorblad står rakt upp.

Vindkraftverket förankras i marken antingen genom ett gravitations- eller bergfundament.
Gravitationsfundament gjuts under mark med en yta om cirka 30 x 30 meter, medan
bergfundament gjuts och förankras med bultar i det underliggande berget. Vilken
fundamenttyp som kommer att användas för planerade vindkraftverk bestäms av
markens geotekniska förhållanden.
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3.2

Vindkraftsparkens generella utformning
Med vindkraftspark avses själva vindkraftverken och den övriga infrastruktur som behövs
för byggnation och drift av vindkraftsparken, så som t.ex. interna elledningsdragningar
inom vindkraftsparken, väganslutning från allmän väg fram till respektive vindkraftverk,
servicebyggnader, montageytor, kopplingsstationer/kopplingskiosker och
uppställningsytor.
Projektering, tillståndsprövning och etablering av en vindkraftspark är en lång process. En
del utgångspunkter kommer därför att hinna förändras innan byggstart kan bli aktuell.
Vindkraftteknologin utvecklas snabbt och vindkraftverken blir allt högre och får större
rotorer. Teknikutvecklingen möjliggör effektivare nyttjande av vindresursen och därmed
större energiproduktion.
Vindkraftverksmodellen har betydelse för utformningen/layouten av parken. Hur tätt
vindkraftverken i en vindkraftspark kan stå är beroende av rotorbladens storlek och det
vindklimat som råder inom området. Om vindkraftverken står för tätt uppstår så kallade
vakeffekter, eftersom vindkraftverken ”stjäl” vindenergi från varandra med konsekvensen
att produktionen sjunker. För att kunna använda vindenergin optimalt uppgår det
ungefärliga avståndet mellan vindkraftverken till 3–6 rotordiametrar.
Mot bakgrund av den teknikutveckling som sker är det i nuläget inte möjligt att fastslå
slutgiltigt val av vindkraftverksmodell. De vindkraftverk som kan komma att byggas på
Kommerberget finns kanske inte på marknaden i dag. Bolaget vill därför hålla
möjligheten öppen att välja bästa möjliga teknik vid tidpunkt för byggnation, för att
därigenom kunna nyttja området optimalt sett till energiproduktion. Ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen kommer därför inte att redovisa någon exakt verksmodell,
utan en maximal totalhöjd på ett exempelverk och den miljöpåverkan som detta kan
medföra.
För att visa hur föreslagen placering av vindkraftverken kan komma att se ut har en
exempellayout tagits fram inför samrådet, se Figur 3 och Bilaga 1. Exempellayouten
omfattar 4 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 300 m och effekten 5 MW.
Den slutliga tillståndsansökan kommer att upprättas för projektområdet som helhet för
en eller flera specifika parklayouter med koordinatsatta vindkraftverk inklusive ett
etableringsområde/flyttmån kring varje vindkraftverk. Storleken på
etableringsytan/flyttmånen vid varje verk kommer anges i den slutliga ansökan.
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Figur 3. Föreslagen layout för nya vindkraftverk, markerade med grön symbol, samt befintligt
vindkraftverk markerat med röd symbol. Föreslagen väglayout är också inritad.

Observera att i samrådet redovisad layout endast är ett exempel på möjliga placeringar.
Placeringar kommer att justeras och anpassas utifrån resultat från kommande
utredningar och efter att synpunkter har inkommit under samråden.

3.3

Vägar och elnät
Det behövs väg fram till varje enskilt vindkraftverk. Befintliga skogsvägar kommer att
kunna nyttjas i den mån det är möjligt men nya vägar kommer att behöva anläggas.
Föreslagen dragning av nya vägar kan ses i figur 3. Detaljprojektering av vägar kommer
ske i ett senare skede. Eventuellt kommer en ytterligare vägsträcka anläggas mellan det
befintliga verket och det planerade verket som ligger närmast, vägens placering framgår
dock inte på figur 3.
Det interna elnätet förläggs i första hand med markkabel. En separat prövning enligt
ellagen för att få tillstånd till extern elnätsanslutning (koncession) bedöms inte krävas då
anslutningsledningen bedöms som icke koncessionspliktigt (IKN) nät. Trolig
elanslutningspunkt blir vid fördelningsstation i Häggen.
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4

Projektets förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs det berörda områdets förutsättningar i form av exempelvis
känsliga miljöer, pågående markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt. Med
berört område avses projektområdet.

4.1

Miljökvalitetsnormer
Vindkraftsparken ger upphov till ökade transporter, framför allt i byggskedet, vilket
innebär att utsläpp till luft ökar. Vindkraftparken innebär även buller, både i byggskedet
samt driftskedet. Inom projektområdet finns inga vatten- eller grundvattenförekomster
som omfattas av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. Den närmaste förekomsten
utgörs av ett vattendrag och är beläget 400 m från projektområdet.

4.1.1 Förutsedda effekter
De planerade vindkraftverken bedöms inte överskrida några miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet eller buller. Då det inom projektområdet inte finns någon vatten- eller
grundvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer så bedöms projektet inte
medföra någon påverkan på dess.

4.2

Markanvändning och planer

4.2.1 Markanvändning
Markanvändningen i området består till största del av aktivt skogsbruk, renskötsel samt
jakt och andra friluftsaktiviteter.
4.2.2 Planer
En översiktsplan är kommuners samlade strategi för hur mark- och vattenområden
och bebyggda miljöer ska användas, utvecklas och bevaras.
Bergs kommun har antagit en vindkraftspolicy och gjort ett tematiskt tillägg i den
kommunövergripande översiktsplanen för vindkraft i kommunen. 2011 antog
kommunfullmäktige en revidering av vindkraftspolicyn samt en vindkraftsvision.
Översiktsplanen har markerat Kommerberget som ett område för etablering av
vindkraftspark. Kommerberget omfattas inte av någon detaljplan eller förslag för
detaljplan i Bergs kommun.
4.2.3 Vindförhållanden
Produktionsdata från det befintliga vindkraftverket visar på goda vindförhållanden i
området, vilket även stöds via analyser av beräknade vindförhållanden via vindmodeller.
I Bergs kommuns tillägg om vindkraft i översiktsplanen bedöms vindförhållandena i
området vara över lönsamhetsgränsen (> 6,5 m/s 71 m över nollplanet).
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4.2.4 Förutsedda effekter
Markanvändningen kommer till stor del fortgå som tidigare. Påverkan från
vindkraftsparken kan bidra till att området blir mer lättillgängligt via förbättrat vägnät, men
även att ljudnivån förändras vilket kan påverka attraktiviteten att vistas i området.

4.3

Naturmiljö
Naturen domineras främst av kalhyggen och barrskog med inslag av björk men det finns
även några våtmarker, sumpskogar och några enstaka små vattendrag/sjöar. Området
utgörs av en ås som i sig är relativt plan med några enstaka kullar. Inom projektområdet
finns fyra utpekade intresseområden, samtliga sumpskogar. Tre av dessa områden
utgörs av Kommerbergsmyren. Det första objektområdet för Kommerbergsmyren är
beläget cirka 500 meter norr om det befintliga verket. Cirka 55 m norr om det första
objektområdet återfinns det andra och ytterligare cirka 400 m nordväst finns det tredje
objektområdet för Kommerbergsmyren lokaliserat i projektområdets utkant. två andra
sumpskogen är belägen cirka 200 meter norr om föreslagen placering av det tredje nya
verket sett från det befintliga verket, se Figur 4 och Bilaga 2.
Sydväst i projektområdet berörs utkanten av en våtmarksinventering (VMI) med vissa
naturvärden, se Figur 4 och Bilaga 2. Cirka en kilometer söderut återfinns sumpskog,
nyckelbiotoper, naturvärden och ett naturreservat. Cirka en kilometer nordväst från
Projektområdet återfinns natur med mycket högt naturvärde.
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Figur 4. Naturmiljöintressen i området kring de planerade vindkraftverken.

13(23)
SAMRÅDSUNDERLAG
2022-03-31
NYA VINDKRAFTVERK PÅ KOMMERBERGET

SWECO~

4.3.1 Fågelinventering
En fågelinventering genomfördes av Calluna AB 2019, på uppdrag av SVEF.
Inventeringen fokuserades främst på kungsörn och skogshöns. Kungsörn observerades
inte alls under inventeringsperioden, inte heller någon boplats finns dokumenterad. Arter
av skogshöns som påträffades genom direkta observationer vid inventeringstillfället var
orre, tjäder och järpe. Det hittades även spår och spillning från ripa, sannolikt arten
dalripa, i området. Orre, tjäder och järpe påträffades under förhållanden som antydde på
att de häckar inom 2 km från planerade vindkraftverk. Spelplatser för orre och tjäder
observerades också vid inventeringen. Spelplatser för orre redovisas i Figur 5.

Siffror angermax antal spelandehanar
1 Buffer 2km
Planeradevindkraftverk r:::_-::_

[).nm~;2019-10-02
-SWEREF99TM

"""'""'........,......,.,.....,
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G..2 O.A

0.1

1..2

1,i

CALLUNA

Figur 5. Påträffade spelplatser för orre vid inventering 2019.

4.3.2 Kungsörn
Sweco har på uppdrag av bolaget genomfört två revir-, spelflykts- och
boplatsinventeringar under 2020 och 2021 i anslutning till projektområdet. Vid
inventeringarna har det fastställts att det finns ett kungsörnsrevir i projektområdet. Det har
dock inte återfunnits någon boplats och möjligheten för potentiellt byggande av bo är
mycket liten då stora delar av området består av kalhyggen och ung contortaskog. Det
område som förmodas utgöra boplats är mer än 2 km från det område som utretts vid
kungsörnsinventeringen.
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4.3.3 Förutsedda effekter
Slutlig placering av vindkraftverken kommer ske med hänsyn till identifierade
naturmiljöintressen för att minska påverkan på naturvärden i området, varför de negativa
effekterna på naturmiljöintressen bedöms som små. Placeringen av verken kommer även
ske med hänsyn till lokaliserade spelplatser från fågelinventeringen från 2019.
Kungsörnarna som misstänkts finnas i området använder troligen kalhyggena som
jaktmarker.
Övrig artförekomst kommer redovisas i kommande MKB.

4.4

Kulturmiljö
Beskrivningen av kulturmiljö inom projektområdet utgår från kartstudier. Kommerberget
vindkraft berör två riksintresseområden för kulturmiljövård, se Figur 6 och Bilaga 3. Det
ena är Storsjöbyggden som främst utgörs av öppet jordbrukslandskap och radbyar med
äldre gårdar samt ett antal äldre kyrkor. Det andra är Oviksfjällens fäbodområde som
främst utgörs av äldre fäbodar och vägar mellan dessa.
Inom projektområdet finns även fornlämningar samt kulturhistoriska lämningar, se Figur 6
och Bilaga 3. Fornlämningarna består av fångstgropar och de kulturhistoriska
lämningarna består av en färdväg, skogsbruk och en husgrund. Det finns även en fäbod
som utgör en möjlig fornlämning samt en fyndplats utan antikvarisk bedömning.
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Riksintresse Kulturmiljövård
Kulturlämningar, punkt
Kulturlämningar, linje

1km

Figur 6. Kulturmiljöintressen inom området aktuellt för vindkraftverken.

4.4.1 Förutsedda effekter
Vindkraftverken kommer bli synliga från de delar av riksintresseområden för kulturmiljö
som har utblick mot projektområdet, det bedöms dock inte påverka bevarandevärdet av
riksintresseområdena.
Slutlig placering av vindkraftverken kommer ske med hänsyn till kulturmiljön för att
minska eventuella intrång på forn- och kulturhistoriska lämningar. Om tidigare okända
lämningar skulle påträffas vid byggnation av vindkraftsparken kommer i enlighet med
kulturmiljölagen arbetena vid det aktuella området att avbrytas och kontakt upprättas med
länsstyrelsen. Effekterna på kulturmiljön bedöms därför som små.

4.5

Friluftsliv och rekreation
Inom projektområdet finns förutsättningar för friluftsaktiviteter i form av bär- och
svampplockning, jakt, vandring etc. Ytterligare information om friluftsaktiviteter inom
och i närområdet till projektområdet kommer att samlas in under samrådet.

4.5.1 Förutsedda effekter
Vindkraftverken kan komma att medföra påverkan på landskapsbilden i och kring
projektområdet genom sin storlek och karaktär, där effekten kommer variera både
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beroende på vindkraftverkens påverkan på miljöer där människor vistas, samt att
upplevelsen av vindkraftverk är subjektiv och påverkas av betraktarens inställning till
vindkraft.

4.6

Boendemiljö
Landskapet kring projektområdet är sparsamt bebyggt med en del mindre byar och
enskilda gårdar. De närmst belägna byarna är Svedje, Persåsen och Älven. Ingen av
dessa byar ligger inom projektområdet, de ligger belägna mellan en till tre kilometer från
projektområdet. Det förekommer även enstaka fritidshus i närheten av projektområdet,
med det närmaste på cirka 700 meters avstånd. Ungefär 20 kilometer söderut ligger
tätorten Svenstavik och cirka 35 kilometer åt nordöst ligger tätorten Östersund.

4.6.1 Ljud
Två slags ljud uppkommer i vindkraftverk; det maskinella ljudet, som i ett modernt
vindkraftverk är mycket begränsat, och det aerodynamiska ljud som uppstår från
rotorbladen.
Enligt rättspraxis får den ekvivalenta ljudnivån utomhus från vindkraftverk vid bostäder
som huvudregel inte överskrida 40 dB(A). Ljudnivåerna anges med ekvivalentnivå, ett
medelvärde över tid.
Sweco Sverige AB har, för bolagets räkning, tagit fram en ljudberäkning som presenteras
i Bilaga 4. Ljudberäkningen visar på modellen Siemens Gamesa SG 6.0-155 6600 med
källjud 105 dB(A) och 155 rotordiameter med 300 m totalhöjd. Den gula linjen i Bilaga 4
visar gränsen för 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

4.6.2 Skuggor
Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omständigheter ge upphov till rörliga
skuggbilder. För skuggor från vindkraftverk vid bostäder finns inga fastställda riktvärden,
men Boverket rekommenderar att man utgår från att lämpligen inte överstiga ett teoretiskt
värde om 30 timmar om året och att den faktiska skuggeffekten, d.v.s. verkligt fall, inte
bör överskrida 8 timmar per år eller 30 minuter om dagen vid störningskänslig
bebyggelse.
Skuggberäkningar har gjorts genom att för varje minut under ett år beräkna solens
position i himlavalvet och dess siktlinje mot varje vindkraftverks rotorarea i förhållande till
en observatörs position. För de beräkningstillfällen där vindkraftverkets rotorskiva kastar
en skugga över observatörens plats, till exempel ett bostadshus, registreras en minuts
potentiell skuggtid. Ingångsvärden till beräkningen är vindkraftverkens koordinater och
navhöjder, terrängens höjdvariation, en planetbanesimulering samt klimatologisk data för
vind och solskenstid. Vindklimatet ger information om när vindkraftverkens rotorblad
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roterar kring navet och solskenstiden ger information om hur mycket sol som kan
förväntas över området med hänsyn tagen till molnighet.

Skogs- och trädhöjd kan i varierande grad påverka skuggeffekten. För Kommerberget har
två beräkningar gjorts, en med antagandet att det inte finns någon skog i området och en
annan där skogshöjddata har använts.
I Bilaga 5 är skuggberäkningarna för Kommerberget presenterade. Skuggtiderna går
inifrån och utåt i sjunkande skala från mitten på de gula linjernas områden till ytterkanten
på de blå linjerna. Områdena innanför de gula linjerna är där skugga påverkar mer än 8
timmar per år, mellan den gula och den blå linjen är där skugga påverkar mellan 0-8
timmar per år och utanför den blåa linjen är där skugga från verken inte finns.

4.6.3 Hinderljus
Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2020:88).
Föreskrifterna innebär att vindkraftverken förses med högintensivt vitt ljus då de
föreslagna verken är så pass få och ligger på rad istället för i ett kluster, se Figur 8.
Om samlad bebyggelse finns i närheten ska högintensivt ljus avskärmas det så att
ljusstrålen inte träffar markytan närmare än fem kilometer från vindkraftverket. Om
navhöjden överstiger 150 meter ska även tornet markeras med minst tre lågintensiva ljus
i enlighet med föreskrifterna. Den slutliga utformningen av hinderljussättningen måste
godkännas av Transportstyrelsen innan uppförandet av vindkraftsparken.
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yttregränsska ligga
2000meterutanför
de vindkraftverk
somharförsetts
medhögintensivt
vitt blinkandeljus
Säkerhetszonen
ska varaminst
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0
0
@
H

Lågintensivt rött fast ljus
Högintensivt vitt blinkande ljus
på verk i parkers ytterkant
Högintensivt vitt blinkande ljus
på verk inne i parken som inte skyddas
av de verk som utgör parkers yttre gräns

Figur 7. Beskrivning av hindermarkering enligt Transportsstyrelsens föreskrifter för en samlad
vindkraftspark för verk med totalhöjd över 150 meter. Källa: Transportstyrelsen TSFS 2020:88

4.6.4 Förutsedda effekter
Genomförd ljudberäkning visar att riktvärdet om 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte
påverkar någon närliggande fastighet. Inom spannet mellan 40 dB(A) och 35 dB(A) ligger
två fastigheter.
I skuggberäkningarna konstateras det att ett antal fastigheter kan komma att bli
påverkade av skuggor från verken. Fastigheterna som kan komma att bli påverkade
ligger inom ett blått område, alltså kan dessa fastigheter bli påverkade av skugga mellan
0-8 timmar per år. Att rekommendationen avseende skuggor utgör praxis innebär att
oavsett hur den slutliga parklayouten utformas eller vilken typ av vindkraftverk som
används kommer rekommendationen att efterföljas. Skuggberäkning för slutligt ansökt
layout kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Skuggberäkning
samt eventuellt behov av skuggreglerande teknik kommer även att redovisas för
tillsynsmyndigheten i samband med detaljprojektering för slutligt vald modell av
vindkraftverk.
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Hindermarkering sker i enlighet med krav från myndigheterna. Hinderljusen förses med
avskärmningsskydd för att minimera påverkan på närboende.

4.7

Landskapsbild
Landskapsbilden vid Kommerberget utgörs av skog, kullar och i bakgrunden, sett öster
ifrån, fjäll. Det finns även öppna odlingsmarker i närheten samt några stora sjöar, bland
annat Storsjön och Näkten, som ger lång sikt.
I Bilaga 6 redovisas en synbarhetsanalys, en med och en utan skog. Detta ger en bild
över hur synliga verken kommer vara från olika platser i omkringliggande områden. Det
har även upprättats ett antal olika fotomontage där verken är utplacerade för att ge en
verklig bild av hur det faktiskt kommer se ut. Alla fotomontage är redovisade i Bilaga 7.

4.7.1 Förutsedda effekter
En vindkraftspark innebär ett nytt inslag i landskapsbilden, framför allt inom
projektområdet. Konsekvenserna beror bland annat på hur mycket vindkraftverken
påverkar miljön där människor vistas. Upplevelsen är också subjektiv, och påverkas av
betraktarens inställning. Dock utgörs aktuell vindkraftspark enbart av fyra verk och är
placerade vid befintligt vindkraftverk på Kommerberget vilket gör att effekterna på
landskapsbilden inte bedöms som lika stor som om man hade etablerat en park där det
inte fanns ett befintligt verk.

4.8

Rennäring
De planerade vindkraftverken ligger inom Tåssåsens sameby. Samebyns förvinterland
ligger två kilometer väster om projektområdet och året-runt-markerna cirka fyra kilometer
sydväst om projektområdet, se Figur 10 och Bilaga 8.
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Figur 8. Intressen för rennäringen inom området för vindkraftsverken.

4.8.1 Förutsedda effekter
En rennäringsanalys kommer att genomföras för att mer i detalj beskriva Tåssåsens En
vindkraftpark innebär även ett samebys markanvändning samt för att kunna bedöma
konsekvenserna av den planerade verksamheten.

4.9

Kumulativa effekter
Ett vindkraftverk medför påverkan på exempelvis markanvändning och landskapsbild,
som tillsammans med andra infrastrukturetableringar i närområdet kan bidra till
kumulativa effekter.
En kumulativ effekt med negativ miljöpåverkan kan bestå av en ökad ljud- och
skuggspridning samt förändrad landskapsbild. Det som är avgörande för om kumulativa
effekter kan riskera att uppstå är avståndet mellan närliggande vindkraftsparker.
Kumulativa effekter på landskapsbilden är beroende av omgivande terräng och hur långa
siktlinjer som finns.
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De kumulativa effekter som bedöms uppstå vid etablering av vindkraftverk på
Kommerberget kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

5

Fortsatt arbete
Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för det
fortsatta arbetet. Efter genomförda samråd kommer en miljökonsekvensbeskrivning att
arbetas fram med hänsyn till de synpunkter som kommit in och de ytterligare utredningar
som genomförts. Vindkraftparkens utformning kommer under arbetet att anpassas till den
kunskap som successivt tillförs projektet.
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