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Lokalisering:)

Varför)Holmöarna?

‣ Inbjudan+från+markägarna

‣ Mycket+goda+vindförhållanden

‣ Område+Zllgängligt+utanför+reservat+och+kulturmiljö

‣ Andra+bolag+planerade+vindkraT+inom+Natura+2000
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ANFATTNING

Sammanfattning

Detta tillägg till översiktsplanen har tagits fram för
att underlätta för såväl kommuner som andra myndig-
heter, exploatörer etc., vid prövningar av vindkrafts-
parker i regionen. I tillägget presenteras 31 områden 
på totalt 42 000 ha inom Umeåregionen. Områdena 
är fördelade på ca 15 000 ha till havs och ca 26 000 
ha på land.

För att välja ut möjliga områden har vinddata enligt 
MIUU-modellen från Uppsala Universitet använts. 
Områden där det blåser 7 m/s på 103 m höjd över 
nollplansförskjutningen har studerats ytterligare.    

Flera urvalskriterier för att hitta möjliga urvalsområ-
den har använts som t.ex. minst 1000 m avstånd till 
bebyggelse, minst 100 ha stora områden och i möj-
ligaste mån undvikande av områden med konkurre-
rande intressen. 

Gemensamma riktlinjer för regionen har formulerats 
i syfte att underlätta för exploatörer och för kommu-
nerna vid prövningar av parker. Riktlinjerna rör pla-
cering, säkerhet och utseende. Även riktlinjer för en-
staka vindkraftverk anges. 

Vindkraftsplanen beskriver även planförutsättning-
arna för vindbruk och de generella miljökonsekven-
serna.
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Möjliga vindkraftsområden i Umeåregionen 

Vindkraft i Umeåregionen
Antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun år 2010

Tillägg till översiktsplan

Bjurholms kommunNordmalings kommunRobertsfors kommunUmeå kommunVindelns kommunVännäs kommun

VindkraTområden+i+
översiktsplanerna
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Medelvindhastighet 103 meter över nollplansförskjutningen enligt MIUU
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Bästa)vindläget)vid)
Västerbo@enskusten
‣ 30650%+mer+produkZon+per+vindkraTverk+
jämfört+med+övriga+områden+i+
vindbruksplanen

‣ 30%+mindre+markåtgång+per+producerad+
elmängd

‣ Stor+hänsyn+kan+tas+Zll+skyddsintressen
‣ VikZga+samhälleffekter+för+de+boende+på+
Holmön+och+eL+hållbart+skogsbruk
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Genomförda)samråd
‣ Möten+med+
markägargruppen+
2008610611,
2008611608,+2008612608,+
2009601627

‣ InformaZonsmöten+
allmänheten
2008610612,+2009606605,+
2009608606,+2009610614,+
2010601631,+2010608603

‣ Möten+med+icke6
markägargruppen+

‣ Olle+Larsson,+Rans+
sameby+2009

‣ 2008611605+
Inledande+samråd+
länsstyrelsen+

‣ 2008611605+
Inledande+samråd+Umeå+
kommun

‣ Utställning+på+Holmön+
sommaren+2009

‣ Fågelseminarium+3+okt

‣ Många+mindre+möten
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Annonsering

‣ Samrådsinbjudan+i+VK+
och+VF+den+8+och+15+
oktober+2011

‣ Tidigare+annonsering+i+
VK+och+VF+i+samband+
med+utställningen+10+
ggr+2009

Slitevind AB påbörjade 2008 arbetet 
ŵĞĚ�ĂƩ�ĞƚĂďůĞƌĂ�ĞŶ�ǀŝŶĚŬƌĂŌ-
anläggning på Holmön och Ängesön, 
hŵĞĊ�ŬŽŵŵƵŶ͘�

Projektet i korthet

�ŶůćŐŐŶŝŶŐĞŶ�ćƌ�ƵƉƉĚĞůĂĚ�ŵĞĚ�ƚǀĊ�
ŽŵƌĊĚĞŶ�ƉĊ�,ŽůŵƂŶ�ŽĐŚ�ĞƩ�ŽŵƌĊĚĞ�
ƉĊ�	ŶŐĞƐƂŶ͘�

/�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ�ŝŶŐĊƌ�ǀŝŶĚŬƌĂŌǀĞƌŬ͕�
ƐĞƌǀŝĐĞǀćŐĂƌ͕ �ĞŶ�ƟůůĨćůůŝŐ�ŚĂŵŶ�ƉĊ�
västra sidan av Ängesön, samt 
ŬƌĂŌůĞĚŶŝŶŐĂƌ�ĨƂƌ�ĂŶƐůƵƚŶŝŶŐ�Ɵůů�
ĞůŶćƚĞƚ�ƉĊ�ĨĂƐƚůĂŶĚĞƚ͘��ĞƐƐĂ�
ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞƌ�ƐŬĂ�ƟůůƐƚĊŶĚƐƉƌƂǀĂƐ�
ĞŶůŝŐƚ�DŝůũƂďĂůŬĞŶ͘�

WƌŽũĞŬƚĞƚ�ŚĂƌ�ŇĞƌĂ�ŵĊůƐćƩŶŝŶŐĂƌ͗

  >ĊŶŐƐŝŬƟŐ�ŶǇƩĂ�ĨƂƌ�,ŽůŵƂŶ�
ŐĞŶŽŵ�ĂƌďĞƚƐƟůůĨćůůĞŶ͕�
ďǇŐĚĞŵĞĚĞů͕�ŵĂƌŬĂƌƌĞŶĚĞŶ�ŽĐŚ�
ĨƂƌďćƩƌĂĚ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ�ƉĊ�ŽĐŚ�
Ɵůů�ƂŶ͘

  �Ŷ�ůƂŶƐĂŵ�ŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐ�ĨƂƌ�
ƉƌŽũĞŬƚĞƚƐ�ćŐĂƌĞ͘

  >ŝƚĞŶ�ůŽŬĂů�ŵŝůũƂƉĊǀĞƌŬĂŶ͘

  PŬĂĚ�ŵćŶŐĚ�ĨƂƌŶǇďĂƌ������
ĞůƉƌŽĚƵŬƟŽŶ�ŝ�ĚĞƚ�ĞƵƌŽƉĞŝƐŬĂ�
ĞŶĞƌŐŝƐǇƐƚĞŵĞƚ�ŽĐŚ�ĞŶ�
miljömässigt hållbar 

� ĞŶĞƌŐŝĨƂƌƐƂƌũŶŝŶŐ͘

Vindkraft på Holmöarna
Inbjudan till samråd 

SLITEVIND AB

Samråd

/ŶĨƂƌ�ĂƌďĞƚĞƚ�ŵĞĚ�ŵŝůũƂŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐ-
ďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐ�ŽĐŚ�ƟůůƐƚĊŶĚƐĂŶƐƂŬĂŶ�
ŝŶďũƵĚƐ�ŵĂƌŬćŐĂƌĞ͕�ďĞƌƂƌĚĂ͕�
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƌ�ŽĐŚ�ĂŶĚƌĂ�
ŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞ�Ɵůů�ƐĂŵƌĊĚ�ĞŶůŝŐƚ 
DŝůũƂďĂůŬĞŶ�ϲ�ŬĂƉ�ϰΑ͘

^Žŵ�ĞŶ�ĚĞů�Ăǀ�ƐĂŵƌĊĚĞƚ�ŝŶďũƵĚĞƌ�ǀŝ�
Ɵůů�ĞƩ�ƂƉƉĞƚ�ŚƵƐ�Ěćƌ�ǀŝ�ďĞƌćƩĂƌ�Žŵ�
ƉůĂŶĞƌŶĂ�ŽĐŚ�ƐǀĂƌĂƌ�ƉĊ�ĨƌĊŐŽƌ͕ �ƐĂŵƚ�
ƚĂƌ�ĞŵŽƚ�ƐǇŶƉƵŶŬƚĞƌ͘

dŝĚ͗���� 20 oktober 2011 kl 18-20
WůĂƚƐ͗�Nolia, Umeå, huvudingången

För Holmöbornas återresa är en 
ĞǆƚƌĂ�ĨćƌũĞƚƵƌ�ďĞƐƚćůůĚ�Ŭů�Ϯϭ͘ϬϬ�ĨƌĊŶ�
EŽƌƌłćƌĚĞŶ͘

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
^ĂŵƌĊĚƐƵŶĚĞƌůĂŐ�ĮŶŶƐ�ƟůůŐćŶŐůŝŐƚ�
ĨƌĊŶ�ĚĞŶ�ϭϱ�ŽŬƚŽďĞƌ�ƉĊ�^ćǀĂƌ�
ďŝďůŝŽƚĞŬ͕�ƉĊ�,ŽůŵƂĨćƌũĂŶ͕�ƉĊ�
ĂīćƌĞŶ�ƉĊ�,ŽůŵƂŶ͕�ƐĂŵƚ�ƉĊ�
,ŽůŵƂƉŽƌƚĂůĞŶ�ƉĊ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗
ǁǁǁ͘ŚŽůŵŽŶ͘ĐŽŵ͘

Synpunkter

^ǇŶƉƵŶŬƚĞƌ�ŬĂŶ�ůćŵŶĂƐ�ƵŶĚĞƌ�ƂƉƉĞƚ�
ŚƵƐͲƚƌćīĞŶ�ĞůůĞƌ�ƐŬŝĐŬĂƐ�ŝ�ďƌĞǀ�ŵćƌŬƚ�
͞sŝŶĚŬƌĂŌ�,ŽůŵƂĂƌŶĂ͕͟ �Ɵůů�
�&Ͳ/ŶĨƌĂƉůĂŶ͕�>ĊŶŐǀŝŬƐǀĂůůĞŶ�ϮϬ͕�
ϵϮϮ�ϲϲ�dĂǀĞůƐũƂ͘

^ǇŶƉƵŶŬƚĞƌ�ŬĂŶ�ćǀĞŶ�ůćŵŶĂƐ�
ŵƵŶƚůŝŐĞŶ�ǀŝĂ�dŽŵŵǇ�EŽƌŐƌĞŶ͕�
^ůŝƚĞǀŝŶĚ͕�ƚĞů͘�ϬϳϬͲϯϰϯϳϭϱϰ

sŝ�ƂŶƐŬĂƌ�ĞƌĂ�ƐǇŶƉƵŶŬƚĞƌ�ƐĞŶĂƐƚ�ĚĞŶ�
14 november 2011͘
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Samrådsresultat)hiElls
‣ Markarrendemodell+med+
bred+spridning+av+den+
ekonomiska+nyLan

‣ En+av+landets+mest+
omfaLande+fågelstudier+
under+201062011

‣ Kulturmiljöanalys+via+
VästerboLens+museum

‣ RedukZon+av+antalet+
vindkraTverk+från+eL+
bruLoalternaZv+med+71+
vindkraTverk+ned+Zll+29+i+
den+senaste+versionen

‣ Anpassning+av+
verkplaceringar+och+
vägdragningar+baserat+på+
fågelutredningen+
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Omfa@ning
‣ 29+vindkraTverk+
(i+aktuell+skiss)

‣ Totalhöjd+ca+180+m

‣ 21+km+ny+väg
6+km+förstärkt+väg

‣ KraTledningar+i+vägbank

‣ Sjökabel+Zll+Norrfärden

‣ Tillfällig+hamn+på+
Ängesön

‣ Inga+vägarbeten+inom+
riksintresse+för+natur6+
eller+kulturmiljö

‣ Anläggningsarbeten+
under+2+6+3+år.+Byggstart+
2013

‣ Inga+tunga+transporter+
genom+Holmö+by

‣ DriTZd+25+6+30+år

‣ Bygdemedel+ca+1+Mkr/år+
Zll+kultur,+turism,+
aLrakZvt+boende,+mm

‣ 466+arbetsplatser+på+ön
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UHormning
‣ 200862009+Arbete+med+
hänsynsområden+och++
markarrendeavtal

‣ Resonemang+med+
skogsstyrelsen+och+Norra+
Skogsägarna

‣ Hänsyn+Zll+
markförhållanden,+
naturvärden,+arkeologi,+
avstånd+Zll+bebyggelse

‣ BruLoscenario+2008

‣ Fågelutredning+i+första+
hand+styrande+för+verk+
och+vägar+inom+
hänsynsområden

‣ Omplanering+med+större+
och+färre+verk+201062011
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BruLoskiss+inför+inventeringar+
2008
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Skiss+uZfrån+hänsynsområden+
och+siktlinjer+(hösten+2009)
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Samrådsversion+
hösten+2011+
(Version+5.1)
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‣ Naturvärdes6
inventeringar+
genomförda+
2009+och+2010

‣ OmfaLande+
fågelutredning+
201062011
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OmfaLande+skogsavverkningar+200862009
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Fågelutredningen
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Kulturmiljöutredningar

 0

 

 

Kulturhistorisk fältinventering och 
kulturmiljökonsekvensbeskrivning (KMKB) 
inför planerad etablering av vindkraft på Holmön och 
Ängesön, Umeå kommun, Västerbottens län.  
 

 
 

 
Anna-Karin Lindqvist, Maria Löfgren, Jans Heinerud, Berit Andersson & Erik Sandén 2011   
Dnr 650/10 

‣ Fas+1:+Kulturhistorisk+
förstudie+(2010)

‣ Fas+2:+Kulturhistorisk+
fälZnventering+och+
kulturmiljökonsekvens6
beskrivning+(2011)
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Arkeologisk)fälMnventering)2011

 5

Arkeologisk fältinventering 

Terrängbeskrivning för utredningsområdet 
Huvudparten av det inventerade området består av storblockig moränmark med mindre 
inslag av berg i dagen samt myrmark och mindre sjöar och tjärnar. Området präglas av 
modernt skogsbruk med kalhyggen samt planterad skog. Utredningsområdet ligger 
huvudsakligen mellan fem och tio meter över havsytan. 

Topografiska förutsättningar 
Holmöarna är starkt präglade av den snabba landhöjningen. Kartan i fig. 3 visar att för 
1000 år sedan var bara en mindre del av Holmön synlig, en ca 6 km lång och drygt 1 km 
bred ö. Det är denna del som utgör det äldsta byläget, den ås som har namnet Halla eller 
Hallen 
 
För 1000 år sedan låg 90 % av utredningsområdet under havsytan. Vi kunde således inte 
förvänta oss att hitta lämningar av förhistorisk karaktär inom själva utredningsområdet.  
De äldsta fynden på Holmön går tillbaka till vikingatid, de påträffades i ett plundrat röse 
vid Berguddens fyr. Fyndet bestod av en pilspets av järn och ett litet stycke av ett 
människokranium. Från ytterligare ett röse kommer ett meterlångt spjut med holk, också 
det från en plundrad grav (Serning 1960:150f). Lämningar från yngre järnålder är belägna 
på öns högsta punkt – 20 meter över havet.  
 
 

 
Fig. 3. Kartan till vänster visar Holmön för 1000 år sedan, då låg 90 % av undersökningsområdet (UO) under havsytan. 
Karta till höger visar hur ön såg ut för 500 år sedan. Ca 35 % av UO låg då under vatten.  
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Fig. 6. Kartan visar utredningsområden (i rosa) och de lämningar som påträffades under fas 2 vid fältinventeringen (i grönt 
nr 1-14). Utredningsområdets form baserar sig på att en zon på 100 meter avsatts för vägar och vid vindkraftverken har en 
cirkel på 200 meter i diameter inventerats. Se detaljkarta över Ängesön nedan. 

 
 

 

Arkeologisk)
fälMnventering)

2011
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Fig. 5. Registrerade kulturlämningar samt de föreslagna platserna för vindkraftverken  
samt för vägdragningarna, (se även bil 3).   

Registrerade)fornR)
och)kulturlämningar)
på)Holmöarna

Röda+punkter+är+Zdigare+
registreringar

Gröna+punkter+är+lämningar+
som+registrerades+vid+den+
arkeologiska+utredningen+2011

Kartan+visar+även+skisserade+
platser+för+vindkraTverken+och+
skisserade+vägdragningar.
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Bilaga 2
Fotomontage 

Kartan visar platserna varifrån fotona är tagna, 
samt fotoriktning. 

Brännvidden på fotona är 48 mm, om inget an-
nat är angivet. Betrakta fotot på ett avstånd av 
1,3 gånger fotots bredd för korrekt storleksupp-
fattning.

Skisserad parklayout med 29 vindkraftverk. 

Vart och ett av dessa med*:

ͻ�  navhöjd   117,5 meter

ͻ�  rotordiameter   113 meter 

ͻ�  totalhöjd   174 meter

Ύ^ƚŽƌůĞŬĞŶ�ƉĊ�ǀŝŶĚŬƌĂŌǀĞƌŬĞŶ�ŵŽƚƐǀĂƌĂƌ�ƵŶŐĞĨćƌ-
ůŝŐƚ�ĚĞŶ�ƐŽƌƚĞŶƐ�ǀĞƌŬƚǇƉ�ƐŽŵ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂƩ�ĂŶǀćŶĚĂƐ�
ǀŝĚ�ĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ǀŝŶĚŬƌĂŌƉĂƌŬ�ƉĊ�,ŽůŵƂŶ�ŽĐŚ�
Ängesön.
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Fotopunkter
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Fotopunkt &
fotoriktning
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torsdag 20 oktober 11



Högintensivt vitt blinkande ljus
Lågintensivt rött fast ljus

Tillämpning+av+TSFS+2010:155+
på+skisserade+vindkraTverk

Skiss+från+Ostnäs

Hinderbelysning
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Frilu(sliv)och)turism

‣ Ökade+möjligheter+för+det+
rörliga+friluTslivet+

‣ ökad+Zllgänglighet+Zll+
Holmöarna

‣ ökad+Zllgänglighet+Zll+
strandlinjen+genom+de+nya+
vägarna

‣ Påverkan+på+landskapsbilden

‣ Förhöjd+ljudnivå+nära+verken
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Boendemiljö

‣ Landskapsbild
‣ Ljud
‣ Skuggor
‣ Transporter
‣ Samhällseffekter
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DECIBEL - Map 8.0 m/s
Beräkning: Holmön 40dB

0 1 2 3 4 km
Karta: Terrang_Holmon_kopt , Utskriftskala 1:55,000, Kartacentrum SWE99TM  Öst: 789,284  Nord: 7,083,861

Ljudberäkningsmodell: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8.0 m/s
Nytt vindkraftverk Ljudkänsligt område

Höjd över havet: 0.0 m
35.0 dB(A) 40.0 dB(A) 45.0 dB(A) 50.0 dB(A) 55.0 dB(A)

Ljud
Källjud+(Lwa)+106+dBA+
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Skuggor
TeoreZska+skuggZmmar+utan+
beaktande+av+mellanliggande+

vegetaZon
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Transporter

dƌĂŶƐƉŽƌƚǀćŐĂƌ�ĨƂƌ�ĚĞůĂƌ�Ɵůů�
fundament, kranar, torn och 
ǀŝŶĚŬƌĂŌǀĞƌŬ

Tillfällig+hamn
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Rennäring
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Totalförsvaret

‣ Lång+dialog+med+försvaret.+Avsikt+aL+godkänna+en+
utbyggnad.+Tidigare+krav+på+yLerligare+Schengen6
radar

‣ Ny+beräkning+för+eventuell+yLerligare+Schengen6
radaranläggning+grundad+på+en+den+senast+
skisserade+parklayouten
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Luftfarten
Vindkraftverken kan utgöra hinder för luftfarkos-

ter och kring såväl civila som militära flygplatser 

finns krav på områden som är fria från vertikala 

hinder. 

För Umeå City Airport bör det inom den blå zo-

nen (CTR-område, kontrollzon) är vindkraftverk  

olämpligt, med avseende på att det kan utgöra ett 

hinder för in- och utflygningsvägar till och från 

Umeå City Airport. Zonen är närmast att betrakta 

som ett ”skyddsområde” för flygplatsen som i möj-

ligaste mån ska vara fri från hinder.

Inom den röda zonen (Procedurområde) ska sär-

skild hänsyn tas till inflygnings- och utflygnings-

procedurer som finns publicerade för kommersiell 

flygtrafik. Här kan etablering av vindkraft innebära 

en negativ inverkan på flygplatsens eget miljöarbe-

te t ex Gröna inflygningar. Flygplatsen bör i varje 

enskilt fall göra en bedömning.

I övriga zoner (MSA-yta och TMA-yta) är bedöm-

ningen att etablering av vindkraftverk inte leder 

till någon flygsäkerhets-,  regularitets- eller miljö-

påverkan.  Dock bör flygplatsen alltid få vara re-

missinstans vid nyetablering av vindkraftverk inom 

dessa zoner då det kan få påverkan på inflygnings-

procedurerna. 

Hinder som är högre än 570 m över havet är alltid 

en faktor som påverkar procedurerna. 

Olika skyddszoner kring Umeå City Airport torsdag 20 oktober 11



Samhällseffekter

‣ 466+lokala+arbetsZllfällen+(baserat+på+Havsnäs+och+
Stor6Rotliden)

‣ Ökat+underlag+och+längre+säsong+för+handel,+logi,+
lokala+binäringar

‣ FörbäLrade+förutsäLningar+för+färjetrafiken

‣ Vägnätet+ger+förbäLrade+förutsäLningar+för+
skogsbruket

‣ Bygdemedel+en+resurs+för+ökad+aLrakZonskraT
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Fortsa@)arbete
‣ 20+oktober+18620+samrådsmöte
med+allmänheten

‣ 21+oktober+Umeå+kommun

‣ 25+oktober+Sävar+KDN

‣ YLerligare+möten+på+Holmön

‣ Möten+VOF+och+NSF

‣ Studiebesök+vindkraTpark

‣ Utökad+samrådsZd


