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1  INLEDNING OCH BAKGRUND 

1.1  Inledning  
Sävar vindkraft AB, ett helägt dotterbolag till Fortum Sverige AB, har för avsikt att ansöka om 
ändringstillstånd (enligt 16 kap 2a § Miljöbalken) för den redan tillståndsgivna vindkraftsanläggningen vid 
Ivarsboda – Gryssjön, se Figur 1. Anläggningen har tillstånd för 31 vindkraftverk och ligger ca 2,5 mil norr 
om Umeå mellan väg E4 och väg 652.  

 
Figur 1. Vindkraftsanläggningens placering. 
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Aktuell ansökan om ändringtillstånd kommer att omfatta 30 vindkraftverk, men 31 positioner. Det innebär att 
man ansöker om en position mer än antalet vindkraftverk och att en position därmed inte kommer att bli 
bebyggda i slutändan.  

Aktuell ändringsansökan kommer även att omfatta ett yrkande om ändrad totalhöjd från 200 meter till 270 
meter, samt ett upphävande av villkor 7 avseende krav på avisningssystem. I övrigt kommer verksamheten i 
huvudsak att bedrivas i enlighet med befintligt tillstånd.  

1.2  Bakgrund 

VindIn AB ansökte 2012 om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för en ny vindkraftsanläggning vid 
Ivarsboda – Gryssjön, Umeå och Robertsfors kommuner. Tillståndet övertogs i mitten av 2018 av  
Fortum Sverige AB.  

Ett tillstånd för aktuell vindkraftsanläggning erhölls från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Västerbotten den 10 april 2014. Tillståndet överklagades till Mark- och miljödomstolen, som därefter i mål  
M 1132-14 gav tillstånd 2015-03-12 att uppföra och driva vindkraftverk inom Ivarsboda - Gryssjön i Umeå 
och Robertsfors kommuner. Förlängd igångsättningstid meddelades av miljöprövningsdelegationen den 
2019-11-29.  

Sedan tillståndet meddelades 2015 har utvecklingen gått mot vindkraftverk med högre totalhöjd och större 
rotorer. Genom nu ansökt höjning av vindkraftverken skulle vindresursen kunna nyttjas effektivare och en 
större energimängd produceras, se även avsnitt 4.1 Hushållning med naturresurser.  

1.3  Sökanden  

Sökande i detta tillståndsärende är Sävar Vindkraft AB, ett av Fortums helägda bolag. Fortum är ett publikt 
aktiebolag med finska staten som majoritetsägare, den största elhandlaren i Norden och en av världens 
ledande värmeproducent. Fortum utvecklar, bygger, driver och äger vindkraftsanläggningar i Norden och 
Ryssland.  

2  SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

2.1  Syfte 
Syftet med samråd är att verksamhetsutövare tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för 
prövningen. Avsikten är att ge underlag för bedömning av miljöpåverkan samt få information om 
avgränsningen och omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), vilket är nästa steg i 
prövningsprocessen. Samråden ger även närboende, kommunen och andra berörda möjlighet att tidigt 
komma med upplysningar och synpunkter.  

Har verksamhetsutövaren ett grundtillstånd enligt miljöbalken och vill ändra en avgränsad del av 
verksamheten finns det möjlighet att ansöka om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken. 
Tillståndsprocessen med samråd, miljökonsekvensbeskrivning, kungörelser etc. blir då i stort sett den 
samma, men tillståndsansökan och villkoren begränsas till att endast avse den sökta ändringen.  

Samrådet består ofta av två delar. Ett så kallat undersökningssamråd, inför ett beslut om betydande 
miljöpåverkan, och ett avgränsningssamråd, som fokuserar på omfattningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen. Vissa verksamhetstyper antas alltid innebära en betydande miljöpåverkan 
och då behövs inget utredningssamråd. Det samma gäller för verksamheter där verksamhetsutövaren själv 
bedömer att verksamheten innebär en betydande miljöpåverkan.  

För nu aktuell åtgärd (en höjning av vindkraftverkets totalhöjd) har Fortum gjort bedömningen att 
verksamheten kan medföra en betydande miljöpåverkan. Detta samråd utgör därför ett 
avgränsningssamråd.  
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2.2  Avgränsning 
Syftet med nu aktuellt samrådsunderlaget är att belysa hur en högre totalhöjd på 270 meter kan medföra 
påverkan på människors hälsa eller miljön, jämfört med den utformning med totalhöjd på 200 meter som 
tidigare beslutats.  

Av samrådsunderlaget framgår de miljöeffekter som den ökade totalhöjden bedöms kunna medföra samt de 
miljöaspekter som i huvudsak riskerar att påverkas.  

Med miljöeffekter avses de direkta och indirekta effekter (positiva eller negativa), som är tillfälliga eller 
bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt. 
Exempel på miljöeffekter kan vara ljud, skuggor, förändringar av landskapsbilden osv. Med miljöaspekt 
menas de olika delar av miljön där miljöeffekter kan uppstå. Dessa listas i 6 kapitlet 2 § miljöbalken och 
avser exempelvis befolkning och människors hälsa, mark, jord, luft, klimat, vatten osv.  

Syftet med avgränsningen är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och 
detaljeringsgrad. Alla miljöaspekter är inte relevanta för varje enskild prövning. Genom att göra en lämplig 
avgränsning kan miljöbedömningen fokuseras till de miljöaspekter som är relevanta. Utredningsresurser 
läggs därigenom på rätt områden och miljökonsekvensbeskrivningens omfattning kan begränsas så att 
dokumentet inte omfattar onödiga beskrivningar.  

3  ÄNDRINGENS OMFATTNING  

3.1  Vindkraftverk 
Fortum har enligt gällande tillstånd möjlighet att uppföra 31 vindkraftverk med vardera en totalhöjd om 200 
meter. Vindkraftverkens positioner är fastställda i beslutet och vindkraftverket måste därför placeras inom en 
radie av max 50 meter från varje fastställd position. Med totalhöjd avses den maximala höjden som 
turbinbladen kan nå vilket är lika med navhöjden plus bladets längd, se Figur 2.  

 

Figur 2. Principskiss för vindkraftverk (Källa: Vindkraftshandboken, Boverket 2009) 

Utvecklingen av vindkraftverk har under de senaste åren gått mycket snabbt och har då bland annat 
inneburit en högre totalhöjd och rotorer med större diameter. Syftet är att nyttja goda vindresurser så 
effektivt som möjligt. Kunskapen kring isbildning på bladen och hur avisningssystem fungerar har också 
utvecklats under de senaste åren vilket möjliggör en mer korrekt bedömning av isförhållandena i Sävar. 

Rotordiameter 
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Mot bakgrund av detta vill nu Fortum ansöka om möjlighet att öka totalhöjden på vindkraftverken i Ivarsboda-
Gryssjön från tidigare 200 meter till 270 meter, samt ett upphävande av villkor 7 avseende krav på 
avisningssystem.  

Vilken typ av vindkraftverk som kommer att användas är idag inte bestämt, men en totalhöjd på 270 meter 
ger ett bra urval av modeller för att optimera energiutbytet. 

Vindkraftverkens rotordiameter är inte begränsad i tillståndet. Ingen ändring av tillståndet bedöms nödvändig 
utifrån teknikutvecklingen som medfört ökad rotordiameter. 

3.2  Elanslutning 
Vindkraftsanläggningen har anslutning till elnätet via koncessionsgiven 145 kV-ledning i kombinerat 
luftlednings- och markkabelutförande. Regionnätägare i området är Umeå Energi Elnät AB och Skellefteå 
Kraft Elnät AB.  

Anslutningen av vindkraftverken inom vindkraftsanläggningen kommer att ske via markförlagda ledningar 
som i huvudsak förläggs i kanten av vägarna och som ansluter till en fördelningsstation i västra delen av 
vindkraftsanläggningen.  

3.3  Alternativ 
Lokaliseringen är given och prövad. Platsen har funnits lämplig för etablering av vindkraft. Med anledning av 
detta redovisas inga ytterligare lokaliseringsalternativ. 

Ett nollalternativ är ett jämförelsealternativ som avser situationen om den planerade verksamheten (i detta 
fall ändringen av tillståndet) inte genomförs. Nollalternativet för detta ändringstillstånd är att etableringen 
sker enligt det gällande tillståndet.  

4  FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRVÄNTAD MILJÖEFFEKT 

I detta kapitel redovisas en beskrivning av berörda intressen och en översiktlig och preliminär bedömning av 
de effekter som planerad åtgärd förväntas medföra. Då nu aktuell prövning avser ett ändringstillstånd 
begränsas bedömningen endast till de effekter som uppstår till följd av ändringen, dvs en höjning från 200 
meter till 270 meter, samt upphävande av villkor 7 avseende krav på avisningssystem.   

I den kommande miljökonsekvensbeskrivningen kommer höjningens effekter och miljökonsekvenser att 
utredas ytterligare och preliminära bedömningar som presenteras i samrådsunderlaget kan därför komma att 
ändras.  

4.1  Hushållning med naturresurser 
Sverige har som mål att år 2040 ha en 100 procent förnybar elproduktion. Vindkraften bedöms kunna stå för 
en stor del av den elproduktionen. Teknikutvecklingen av vindkraftverk har gått fort framåt. Tillverkarna kan 
nu producera allt högre vindkraftverk med allt större turbiner. Med högre torn och längre rotorblad kan ett 
modernt vindkraftverk producera mer ren energi än tidigare. Större vindkraftverk hjälper även till att sänka 
kostnaden per producerad energienhet.  

Med högre vindkraftverk vid Ivarsboda-Gryssjön når man höjder där vindhastigheten är högre. Att höja nu 
aktuella vindkraftverk från 200 meter till 270 meter innebär en ökad energiproduktion på 25-30 %. I Tabell 1 
redovisas hur energiproduktionen vid den aktuella vindkraftsanläggningen förändras med en ökad totalhöjd 
på vindkraftverken.  

Tabell 1: Beräknad energiproduktion 

Antal vindkraftverk 30 30 

Navhöjd 121 m 191 m 

Rotordiameter 158 m 158 m 

Totalhöjd 200 m 270 m 

Energiproduktion/år 469 GWh/år 616 GWh/år 

Antal villors hushållsel 94 000 123 000 
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4.2  Ljud 
En höjning av vindkraftverkens totalhöjd innebär generellt enbart en marginell förändring av ljudnivån. Då 
ljudkällan flyttas 70 meter högre upp kan dock ljudets utbredning i landskapet förändras. Ljudnivån kan bli 
antingen marginellt högre eller lägre, alternativt oförändrad beroende på platsspecifika förhållanden.  

Dagens moderna vindkraftverk med större rotorer och högre totalhöjd ger dock generellt inte ett högre 
källjud än äldre vindkraftverk med mindre rotor och lägre totalhöjd. Det innebär att oavsett val av tillverkare 
eller modell så kommer befintligt villkor om 40 dB(A) att innehållas.  

Den preliminära bedömningen, utifrån genomförda beräkningar, är att nu aktuell ändring inte innebär någon 
betydande förändring av den ekvivalenta ljudnivån i förhållande till vad som redan medges i befintligt 
tillstånd. Miljöeffekterna bedöms likvärdiga med tidigare tillstånd.  

4.3  Skuggor och reflexer  
Skuggbilder i omgivningen uppträder då vindkraftverkens rotorblad bryter solens strålar. Effekten av skugga 
avtar med avstånd och redan vid cirka 1,5 kilometers avstånd är den så diffus att den oftast inte uppfattas 
och vid cirka 3 kilometer från vindkraftverket är den inte längre märkbar. Skuggutbredningen är som störst 
när solen står lågt på himlen, exempelvis vid soluppgång/nedgång därutöver varierar skuggutbredningen 
under dagen.   

Med större rotordiameter och högre totalhöjd kan antalet timmar då rörliga skuggor riskerar att falla på 
omkringliggande bostäder öka. Vissa av vindkraftverken kan därför komma att behöva utrustas med 
skuggdetektorer så att exponeringstiden, 8 timmar rörlig skugga per år, inte överskrids för någon bostad.  

Skuggstyrning kan exempelvis utföras genom att vindkraftverket utrustas med en ljusmätare med ett 
programmerbart tidrelä. Utifrån de värden som framkommer vid skuggberäkningen programmeras tidrelä 
med tider då parametrar som solens höjd och väderstreck skulle kunna innebära skuggbildning för bostaden. 
Hänsyn tas även till rotorensposition och aktuellt ljus. Om det finns risk för skuggeffekter stoppas verket till 
dess att någon av de mätbara parametrarna inte längre är aktiva. Med hjälp av loggdata från verket finns 
möjlighet att fjärrövervaka och kontrollera att exponeringstiden inte överskrider 8 timmar per år.  

Reflekterande solljus från exempelvis rotorbladen kan upplevas som störande och synas från längre 
avstånd. Detta problem kan förebyggas genom att vindkraftverkets ytor antireflexbehandlas.  

Bedömningen är att nu aktuell ändring inte innebär en exponeringstid som överskrider den tillåtna nivån. 
Vindkraftverk som riskerar att exponera bostäder för en ökad skuggbild kommer att utrustas med tekniska 
lösningar som begränsar detta. Effekterna bedöms därmed vara samma som redan medges i befintligt 
tillstånd.  

4.4  Landskapsbild och fotomontage 
En vindkraftsanläggning medför alltid en förändring av landskapsbildens utseende. Hur förändringen upplevs 
är dock en subjektiv bedömning som varierar beroende på person. Högre vindkraftverk innebär generellt att 
vindkraftsanläggningen kommer att synas på längre håll.   

För att illustrera hur den ökade totalhöjden (270 meter) på vindkraftverken påverkar landskapsbilden i 
förhållande till befintligt tillstånd (200 meter) har fotomontage tagits fram, se Figur 3-Figur 10. Alla montage 
visar 31 vindkraftverk med rotordiameter på 158 meter. 
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Figur 3. Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är  
200 meter 

 

Figur 4. Fotomontage från Stranden norr om Sävar i riktning ostsydost. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är  
270 meter 

 
Figur 5. Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter 
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Figur 6. Fotomontage från Ivarsboda i riktning nordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 270 meter 

 
Figur 7. Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter  

 
Figur 8. Fotomontage från Södra Norum i riktning västnordväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 270 meter  
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Figur 9. Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjden på vindkraftverken i montaget är 200 meter 

 
Figur 10. Fotomontage från Östra Gryssjön i riktning sydväst. Totalhöjd på vindkraftverken i montaget är 270 meter  

För Holmöarkipelagen kommer effekterna på landskapsbilden att bli begränsade eftersom avståndet till 
vindkraftsanläggningen är mer än ca 10 km. Dock kommer skogslandets flacka horisontlinje att brytas på 
grund av verken. Det blir desto mer påtagligt ju närmare man kommer området, t.ex. med färjan från 
Holmön.  

Den preliminära bedömningen är att en högre totalhöjd kommer att innebära en begränsad lokal påverkan 
på landskapsbilden i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd.  

Den kumulativa effekter på landskapsbilden kommer att utreds vidare i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen. Närmast liggande befintliga vindkraftsanläggningar är tre vindkraftverk i 
Holmsund cirka 27 kilometer söder om projektområdet och nio vindkraftverk vid Sikeå cirka 28 kilometer norr 
om projektområdet. 
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4.5  Hinderbelysning 
Hinderbelysningen är den samma för en vindkraftsanläggning med en totalhöjd på 200 meter som en 
anläggning med en totalhöjd på 270 meter.  

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:95.  

Vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 150 m skall förses med högintensivt vitt blinkande ljus, i 
enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en 
fara för luftfarten.  

För markeringen av de separata vindkraftverken i vindkraftsanläggningen anger Transportstyrelsens 
föreskrift en möjlighet till att enbart markera de vindkraftverk som utgör vindkraftsanläggningens yttersta 
gräns enligt tidigare stycke. För de vindkraftverk som inte utgör vindkraftsanläggningens yttersta gräns och 
som inte är belägna på en högre höjd än över mark- eller vattenytan än vindkraftverk i 
vindkraftsanläggningens yttre gräns kan förses med minst lågintensivt rött fast ljus.  

Den preliminära bedömningen är därför att effekterna till följd av höjningen blir begränsad i förhållande till 
vad som redan medges i befintligt tillstånd. Den ökade totalhöjden innebär att hinderbelysningen blir synlig 
inom ett större område, med längre avstånd bedöms dock effekterna bli begränsad.  

4.6  Säkerhet 
Höjning av vindkraftverken bedöms inte påverka sannolikheten för eller konsekvenserna av olyckor eller 
brand.  

Isbildning på vindkraftverk sker under vissa kombinationer av temperatur, fukt och vindhastighet. 
Sannolikheten för isbildning är störst vid temperaturer under 0˚C i kombination med dimma eller låga moln. 
Frekvensen och mängden isbildning är nära kopplat till höjden över havet. En hög bergstopp täcks ofta av 
moln, och om temperaturen är under 0° C kommer is sannolikt att samlas på konstruktioner såsom 
vindkraftverk. Området Ivarsboda-Gryssjön är relativt flackt och därför är den förväntade isbildningen mycket 
låg.  

En studie har utförts för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda-Gryssjön för att bedöma skaderisken orsakad 
av iskast från anläggningens vindkraftverk på förbipasserande på länsvägen 652. Vägen ligger utanför det 
område där det finns risk för iskast. Studien visade också att produktionsbortfallet på grund av isbildning 
förväntas vara under 1.5 % per år vilket är lågt i förhållandet till kostnaden av ett avisningssystem. Det är 
värt att notera att användandet av ett avisningssystem inte eliminerar risken för iskast då viss isbildning ändå 
kommer att uppstå och viss risk för iskast kvarstår. Installationen av ett avisningssystem motiveras därför 
inte varken av skaderisken för förbipasserande på länsvägen 652 eller av förväntat produktionsbortfall.  

Varningsskyltar kommer att placeras ut för att informera om risken för iskast. Skoterleden som går genom 
vindkraftsanläggningen kommer att definieras i samråd med skoterklubben och markägarna för att minimera 
skaderisken.    

4.7  Naturmiljö, fågel och övrig fauna  
Landskapet karakteriseras av ett flackt, svagt kuperat barrskogslandskap uppbrutet av talrika myrar och 
några få små sjöar.  

Sävaråns huvudfåra och skärgården utanför Skeppsvik utgör båda områden av riksintresse för naturvården 
enligt kap 3 § 6 miljöbalken, se Figur 11. Sävarån och dess biflöden är även utpekat som Natura 2000-
område. Strax väster om vindkraftsanläggningen rinner ett biflöde till Sävarån, Forstorpbäcken, och inom 
projektområdet rinner mindre biflöden till Forstorpbäcken. Den preliminära bedömningen är att en ökad 
totalhöjd inte påverkar riksintresset för naturvård eller Sävaråns Natura 2000-område.  
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Figur 11. Karta över registrerade naturintressen och riksintresse för kulturmiljövård i det näraliggande landskapet 
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I samband med prövningen av det befintliga tillståndet identifierades områden som bedömdes hysa höga 
naturvärden och/eller vara känsliga för ingrepp, framför allt våtmarker och partier med äldre granskog, se 
Figur 12.  

Den preliminära bedömningen är att markanspråket för vägar, uppställningsytor och fundament kan komma 
att bli något större i och med en ökad totalhöjd. Den hänsyn som tagits till identifierade objekt i den 
ursprungliga tillståndsansökan kommer dock även fortsatt att gälla. Bedömningen blir därför att effekterna 
under bygg- och driftskede till följd av höjningen blir begränsad i förhållande till vad som redan medges i 
befintligt tillstånd.  

Figur 12. Karta över projektområdet med registrerade naturintressen och tidigare inventerade naturobjekt 
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Högre vindkraftverk kan potentiellt påverka risk för fågel- och fladdermuskollisioner med torn och 
vindkraftverkets rotorblad. Hur den ökade höjden kommer påverkar fågel och fladdermus kommer att behöva 
utredas vidare och redovisas utförligare i den kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

4.8  Kulturmiljö 
Närmast liggande riksintressen för kulturmiljövård är Ratan och Holmöns by, vilka är belägna cirka 8 
kilometer nordöst om respektive cirka 10 kilometer sydöst om vindkraftsanläggningen, se Figur 11. På grund 
av det långa avståndet mellan vindkraftsanläggningen och riksintresset för kulturmiljövård är den preliminära 
bedömningen att den ändrade totalhöjden får begränsade effekter på riksintresset i förhållande till vad som 
redan medges i befintligt tillstånd.  

I samband med tillståndsarbetet för det gällande tillståndet identifierades fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar. Den hänsyn som tagits till dessa objekt i den ursprungliga tillståndsansökan 
kommer fortsatt att gälla. Den preliminära bedömningen är att den planerade verksamheten får begränsade 
effekter på kulturmiljön under bygg- och driftskede i förhållande till vad som redan medges i befintligt 
tillstånd. 

4.9  Rennäring 
Vindkraftsanläggningen ligger inom Rans samebys vinterbetesland och utgör trivselland, se Figur 13. 
Närmsta riksintresse för rennäring (Sävarheden) ligger väster om E4:an, cirka 1,5 km från 
vindkraftsanläggningen. Samebyn nyttjar området i och kring vindkraftsanläggningen under framförallt 
januari – mars. 

 
Figur 13. Karta rennäringens intressen 
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Andra verksamheter som också pågår inom samebyns markanvändningsområde och som kan skapa 
kumulativa effekter på rennäringen är skogsbruk, vindkraft, Umeå stads utbyggnad, järnvägar mm. 
Kumulativa effekter kommer att beskrivas utförligare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Den preliminära bedömningen är att den planerade verksamheten inte kommer att medföra ökad påverkan 
på rennäringen under bygg- och driftskede i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd. Hur 
den ökade höjden och dess ljud- och skuggeffekter, samt risk för iskast, kommer påverka rennäringen 
kommer att utredas vidare och redovisas utförligare i den kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

4.10  Rekreation och friluftsliv 
Det finns inga riksintressen för friluftsliv eller rörligt friluftsliv inom eller i den direkta närheten av aktuell 
vindkraftsanläggning. Inom anläggningsområdet finns inte heller några områden som i översiktsplanerna 
pekats ut som särskilt viktiga för friluftslivet.  

Området nyttjas framför allt för jakt och rekreation. Möjligheterna att fortsatt att utöva sådana frilufts 
intressen påverkas inte direkt av en ändrad totalhöjd. En högre totalhöjd skulle dock kunna innebära att 
vindkraftsanläggningen blir synlig inom ett större område och att upplevelsen av ostördhet skulle kunna 
minska.  

Varningsskyltar kommer att sättas upp i anslutning till vindkraftsanläggningen för att informera om risken för 
iskast. Dialog pågår även med berörda markägare och skoterklubbar om en eventuell omplacering av 
befintlig skoterled som i dagsläget passerar genom vindkraftsanläggningen. 

Under byggskedet kommer tillträdet till området begränsas. Den preliminär bedömningen är att den 
planerade verksamheten kommer att få begränsade effekter på områdets värden för rekreation och friluftsliv 
under driftskede i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd.  

4.11  Kemikalier och avfall  
En höjning av vindkraftverkens totalhöjd kan innebära större generatorer och hantering av en ökad volym 
olja. De exakta volymerna är svåra att ange då de kan variera beroende på modell och fabrikat. Oavsett 
kommer dock kemiska produkter och avfall att hanteras i enlighet med de gällande villkoren för befintligt 
tillstånd.  

Den preliminära bedömningen är att en högre totalhöjd inte påverkar hanteringen av kemikalier och avfall. 
Effekterna bedöms därmed bli oförändrade i förhållande till vad som redan medges i befintligt tillstånd. 

5  BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

Enligt 6 kap 23 § miljöbalken ska den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta en sådan 
åtgärd som avses i 20 § första stycket andra punkten undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Fortum bedömer att aktuell ansökan om ändringstillstånd för vindkraftpark Ivarsboda – Gryssjön kan antas 
ha en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig främst på de höjda vindkraftsverkens påverkan 
på landskapsbilden och närboende.  

6  TIDPLAN FÖR FORTSATT ARBETE 

Efter att samrådet är avslutat kommer en miljökonsekvensbeskrivning att utarbetas och tillsammans med 
ansökansbrev och övriga utredningar lämnas in till miljöprövningsdelegationen i Västerbotten sommaren 
2020.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm

