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Bakgrund 

Syftet med projektet var att underlätta pågående och 
kommande etableringar av vindkraft i Storumans och 
Sorsele kommuner. 

 
Målet var att ta fram gemensamma bedömningsgrunder och 

synsätt för etableringar av vindkraft i kommunerna.  
 



Varför en tilläggsplan för 
vindkraft? 
Planera för inom vilka områden i kommunen som 

vindkraftsutbyggnad kan ske, utifrån vindförutsättningar 
och olika intressen (riksintressen, allmänna intressen mm)  

 
När exploatörer söker bygglov är det viktigt att det finns en 

plan som visar var kommunen anser att 
vindkraftsutbyggnad kan ske.  

 
Detta ska underlätta och skynda på hanteringen av 

bygglov/miljötillstånd.  
 

 

 

 

 



Arbetsmetod 

1. Bilda styrgrupp 
2. Vindkartering 
3. Kartlägga Riksintressen  
4. Fotomontage  
5. Bildande av referensgrupper 
6. Skapa hemsida  
7. Sammanställa material- samrådsunderlag 
8. Samråd  
9. Justering samrådsredogörelse 
10. Utställning 
11. Antagande  
 

 



Avgränsningar 

Utgått ifrån vindkarta undersökt områden med årsmedelvind 
på mer än 7 m/s på 103-118 m höjd. 
 

 



103-118 m höjd  
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Storuman 
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Utredningsområden 



Riksintressen 

Obrutna fjäll  

Innefattar orörda områden fria från 
vägar och bebyggelse i fjällkedjan. 
Omfattar stora områden i 
kommunerna.   
 
Etablering av vindkraft är inte 
tillåten 

Riksintressen 

Nya vindkraftverk inom områden 
utpekade genom miljöbalkens 
lagstiftning som riksintressen kan 
byggas först efter prövning mot 
gällande föreskrifter för dessa 
områden. 



Naturvård 

Utgör de mest värdefulla 
områdena ur ett nationellt 
perspektiv.  
 
Ska skyddas från ingrepp 
och åtgärder som kan leda 
till påtaglig skada.  

Natura 2000 områden 

Det finns inget generellt 
undantag för exempelvis 
vindkraftsutbyggnad inom 
Natura 2000-områden, men 
i praktiken krävs det 
mycket starka skäl för att 
ett område ska få 
exploateras. 

Natura 2000 och 
naturvård 



Vindbruk 

Omfattar områden med goda 
vindförhållanden i regionen. 
 
Utpekade områden ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra näringarnas bedrivande.  

Vindbruk 



Vindbruk 



Turism- och friluftsliv 

Omfattar stora delar av fjällkedjan 
och delar av skogslandet.  
 

Inom följande områden skall 
turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas   

Turism och friluftsliv   



Rennäring 

Omfattar i princip hela fjällområdet 
nordväst om odlingsgränsen. Delas in i 
kärnområden som innefattar bland 
annat betesmark, kalvningsland, 
samlingsplatser och flyttningsleder. 
 
Markområden som har betydelse för 
rennäringen ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra näringens 
bedrivande. 

Rennäring 



Friluftsliv 

Områden med stora friluftsvärden 
dvs. särskilda natur- och 
kulturkvaliteter, variationer i 
landskapet och god tillgänglighet för 
allmänheten. 
 
Ska skyddas från ingrepp och 
åtgärder som kan leda till påtaglig 
skada.  

Friluftsliv MB kap 3§6 



Kulturminnesvård 

Innefattar fäbodvallar och fjällnära odlingslandskap 
samt fornminnesmiljöer från olika tidsåldrar.  Hit hör 
även samiska visteplatser och lämningar, kapell och 
kyrkoplatser samt älvlandskapet. 
 
Ska skyddas från ingrepp och åtgärder som kan leda 
till påtaglig skada.  

Kulturminnesvård 



Innan nya vindkraftverk kan 
byggas inom dessa, ska de 
först prövas mot gällande 
föreskrifter i MB kap 3:6 § 

Kulturreservat 



Riksintresse Rörligt friluftsliv, Rennäring, Friluftsliv,  Kulturminnesvård, 

Kulturreservat, och Natura 2000 område   

Samtliga riksintresse 



Riksintresse Omfattning Skydd 

Försvaret Omfattar en del anläggningar 
och flygstråk i regionen. 

Mark- och vattenområden som 

har betydelse för 

totalförsvaret  

Kommunikationer Innefattar vägarna E12, E45 
och väg 1132 i 
kommunerna. 

  

Ämnen och mineral Innefattar Granlidknösen samt 
delar av Svartliden och 
Stortjärnhobben i 
Storumans kommun. 

Områden skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan 
försvåra utvinningen av 
dessa.  

Övriga riksintressen 



Flyg 



  Fotomontage 



Förslagsdel 
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