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Vattenfall Vindkraft Sverige AB
c/o Jhenny Stumle Wikander
162 87 STOCKHOLM

Miljöprövningsenheten
(MPD)

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till
gruppstation för vindkraft på fastigheterna Forsmark 6:5 och 6:8
i Östhammars kommun
Anläggningsnr: 0382-57-009

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), avslår ansökan
om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) avseende uppförande och drift av en
gruppstation för vindkraft på fastigheterna Forsmark 6:5 och 6:8 i Östhammars
kommun.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken (MB) miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i ärendet.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Ansökan med åtaganden och yrkanden
Vattenfall Vindkraft Sverige AB har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. MB till
uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft bestående av högst 15
vindkraftsaggregat med en totalhöjd om högst 150 meter samt att uppföra och
bibehålla därtill hörande anläggningar och kringutrustning på fastigheterna
Forsmark 6:5 och 6:8 i Östhammars kommun. Bolaget yrkar vidare
• att tillståndet får tas i anspråk även om det inte vunnit laga kraft,
• att igångsättningstiden ska bestämmas till fem år från den dag tillståndet
vunnit laga kraft samt
• att tillståndet upphör gälla när det förflutit tolv månader sedan
vindkraftsparken senast producerat elektricitet.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3
TELEFON 018-19 50 00 FAX 018-19 52 01
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Bolaget yrkar vidare på följande villkor:
1. Anläggningen ska uppföras och verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig
överensstämmelse med vad sökanden har åtagit sig.
2. Om vägar anläggs på annat sätt än som angetts i den preliminära
utformningen ska det ske samråd med tillsynsmyndigheten. Vid oenighet ska
frågan hänskjutas till länsstyrelsen för avgörande om en kommunal nämnd är
tillsynsmyndighet och till miljödomstolen om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
3. Ljud från vindkraftverken får under hela dygnet som riktvärde* inte överstiga
ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) utomhus vid bostad.
4. Befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, ett område om 5 x 5 meter intill
befintliga bostadshus får inte belastas med en faktisk skuggbildning från
vindkraftverken överstigande åtta timmar per kalenderår som riktvärde*.
5. Förvaring av oljor och andra kemikalier ska ske på ett sådant sätt att det inte
finns risk för läckage som kan förorena mark, vatten eller grundvatten.
* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för
verksamhetsutövaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas.

Samråd
Samrådet inleddes den 27 februari 2009 med ett möte med Länsstyrelsen och
Östhammars kommun. Därefter har samråd skett skriftligen med ett antal
myndigheter, organisationer, fastighetsägare m.fl. Ett öppet samrådsmöte, för
allmänhet och berörda, genomfördes den 29 april 2009 i Öregrund. Ett 35-tal
personer kom till mötet som genomfördes i form av ”öppet hus”. Länsstyrelsen
beslutade den 30 juni 2009 att vindkraftsanläggningen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning inkom den 10 juli 2009. Ansökan
kompletterades den 10 mars 2010 och den 21 september 2010. Ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts i Uppsala Nya Tidning den 30
oktober 2010 och i Östhammars Nyheter den 5 november 2010.
Länsstyrelsen har genomfört ett remissförfarande med Naturvårdsverket,
Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Byggnadsnämnden
Östhammars kommun, Räddningstjänsten Norduppland, SLU Artdatabanken,
Försvarsmakten, Svensk Kärnbränslehantering AB, Forsmarks Kraftgrupp AB,
Trafikverket, Upplands Ornitologiska Förening, Naturskyddsföreningen Uppsala
län, Kustbevakningen, Energimyndigheten, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöfartsverket och Fiskeriverket.
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Yttranden har inkommit från Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
föreningen ”Livskvalité runt Öregrundsgrepen”, Försvarsmakten, Svensk
Kärnbränslehantering AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, Trafikverket, Upplands
Ornitologiska Förening, Energimyndigheten, SLU Institutionen för ekologi,
Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Sjöfartsverket och närboende.
Vattenfall Vindkraft Sverige AB har fått del av och bemött vad som anförts i
yttrandena.
Östhammars kommun har tillstyrkt anläggningen enligt förfarandet i 16 kap. 4 §
MB.
Länsstyrelsen har begärt kompletteringar den 2 december 2009 och den 25 maj
2010. Kompletteringar med bilagor inkom den 10 mars 2010 och komplettering
avseende inventering av fladdermöss och skogliga värden inkom i september
2010. En ny rapport angående havsörn inkom den 16 mars 2011.
SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Vattenfall Vindkraft Sverige AB, nedan kallat Bolaget, ansöker om tillstånd enligt
MB till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft bestående av högst
15 vindkraftsaggregat med en totalhöjd om högst 150 meter samt till uppförande
och bibehållande av därtill hörande anläggningar och kringutrustning på fastigheterna Forsmark 6:5 och 6:8 i Östhammars kommun, verksamhetskod 40.90.
Verksamhetskoden motsvaras av 40.95 enligt nu gällande bilaga till förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vattenfall AB ska, enligt ägaren staten, ha en ledande roll i omställningen mot en
ökad andel förnyelsebar energi. Vattenfalls mål är att investera 40 miljarder
kronor för att öka företagets förnybara elproduktion i Norden med ca 10 TWh
fram till år 2016. Ambitionen är att 8 TWh ska utgöras av vindkraft. Den
verksamhet som omfattas av den aktuella ansökan är en del av Vattenfalls
satsning.
Vindkraften är en förnyelsebar energikälla, som inte ger upphov till några utsläpp
och som nyttjar en resurs som är oändlig och gratis. Användningen av
förnyelsebara energikällor hör till de viktigaste medlen för att nå klimatmålen.
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Den planerade vindkraftsparken vid Biotestsjön ligger omedelbart utanför
Forsmarks kärnkraftverk, ca 15 km nordväst om Öregrund och 19 km nordväst om
Östhammar, i norra Roslagen. Området präglas av den pågående verksamheten vid
kärnkraftverket och området i sig består ursprungligen av en grupp små öar,
0-5 meter över havet, som bundits samman med bergmassor från byggnationerna
av kärnkraftverket. Själva Biotestsjön utgör en konstgjord lagun dit kylvattnet från
kärnreaktorerna 1 och 2 leds genom tunnlar.
I den nationella karteringen av vindförhållanden, den s.k. MIUU- utredningen,
uppskattas årsmedelvindhastigheten i området till ca 7,9 m/s på nivån 100 meter
över nollplanet. Mätningar finns genomförda av SMHI på Gräsö samt av FKA
(Forsmarks kärnkraftsgrupp) vid Forsmark. Vid beräkning och jämförelse med
dessa data med MIUU:s ger beräkningarna en årsmedelvindhastighet på 7,5 m/s
vid Biotestsjön.
Vindkraftverken i den preliminära utformningen av parken har en uteffekt av
2,3 MW och en totalhöjd på 126 meter. Vid nu tillgängliga vinddata beräknas de
kunna producera ca 105 000 MWh el per år vilket motsvarar förbrukningen av
hushållsel för ca 21 000 bostäder. Teknikutvecklingen har under lång tid medfört
vindkraftverk med en allt högre uteffekt. Uteffekten av ett vindkraftverk har i sig
inte någon negativ miljöpåverkan. Ju högre uteffekt på verken desto större blir
produktionen av förnybar energi samtidigt som intrånget i miljön är detsamma.
Därför bör uteffekten på verken inte begränsas av tillståndet. Den sammanlagda
effekten kommer med all säkerhet att överstiga 25 MW.
Av flygsäkerhetsskäl måste vindkraftverk, precis som master och andra höga
anläggningar, förses med hindermarkeringar enligt Luftfartstyrelsens föreskrifter.
Landskapsbilden kommer att påverkas av vindkraftverken och kommer från några
utblickspunkter att utgöra ett väl synligt inslag i landskapet men påverkan bedöms
vara begränsad. Verken kommer att förankras med gravitationsfundament eller
bergförankrade fundament. För varje vindkraftverk krävs att en uppställningsplats
för bland annat kranar iordningställs. Det befintliga vägnätet till och runt
Biotestsjön är av bra kvalitet, men vissa justeringar (breddning, uträtning av
kurvor etc.) kan behöva göras.
Elanslutning av parken kommer att ske till Vattenfall eldistribution AB:s
regionnät vid befintlig transformatorstation, vid en punkt ca 2 km sydväst om
vindkraftsparken. Anslutning kommer troligtvis att ske genom luftledning. För
anslutning krävs en ny transformatorstation vid Igelgrundet. Vindkraftverken
dimensioneras för att kunna vara i drift under minst 25 år. Efter denna tid kommer
verken att monteras ned.
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Det aktuella området har av Energimyndigheten utpekats som riksintresse för
vindbruk. Stora arealer runt Forsmark har en eller flera former av skydd för
naturvärden. Dock har området runt kärnkraftverket och Biotestsjön undantagits
från naturvärdesskydd då området är planerat för energiteknisk verksamhet. Inget
av de naturvärden som är skyddade i omgivningarna är av sådant slag att de kan
skadas av vindkraftverk lokaliserade vid Biotestsjön.
Norr och söder om Biotestsjön finns två naturreservat, Skaten-Rångsen respektive
Kallriga. Dessa områden samt Bruksdammen väster om Biotestsjön och
Forsmarks bruk i öster är utsedda till Natura 2000-områden. Inget av de
naturvärden som är skyddade i dessa reservat och områden kommer att påverkas
av vindkraftverken.
Vid Biotestsjön finns en för land- och mellanskärgårdsområdet förhållandevis
typisk häckningsfågelfauna. Den är en lokalt, och under isvintrar kanske även
regionalt, bra sjöfågellokal men kvalificerar sig inte som en sjöfågellokal av stor
nationell betydelse för de förekommande arterna.
Risken för att fåglar ska flyga mot vindkraftverken och träffas av vindkraftverkens
rotorblad är kanske den mest diskuterade miljöaspekten för vindbruk. Befintlig
kunskap pekar på att fåglar generellt mycket väl kan undvika att krocka med
vindkraftverk. Att enstaka fåglar omkommer när de krockar med ett vindkraftverk,
utgör normalt sett inte något egentligt hot för en population, inte ens i ett
begränsat område med ett flertal verk. Häckfåglarna i och vid Biotestsjön kommer
att påverkas i viss omfattning till följd av det areella intrånget från vindkraftverken.
Bolaget har låtit genomföra en ettårig studie av havsörn vid Biotestsjön, då
området vid Biotestsjön är känt för förekomsten av havsörn. Det finns inga
bon/revir runt Biotestsjön men året runt vistas ett stort antal havsörnar i området
på grund av de goda jaktmöjligheterna som den rika tillgången på villebråd i
Biotestsjön innebär. I synnerhet under kalla vinterperioder kan antalet jagande
havsörnar vara särskilt stort, när sjöfåglarna koncentreras i Biotestsjöns uppvärmda vatten. I studien har antal flygningar och flyghöjder registrerats vid de
positioner där vindkraftverken planeras och försök har gjorts att beräkna det
förväntade antalet kollisioner på årsbasis. En väsentlig parameter i det sammanhanget är i hur hög grad som de flygande örnarna förväntas undvika/väja för
vindkraftverken, s.k. väjningsgrad. Någon kunskap om väjningsgraden för havsörn
finns inte i dagsläget varför en erfarenhetsbaserad väjningsgrad för kungsörn har
används istället. Enligt beräkningarna som har gjorts i studien så kommer en till
två havsörnar per år att kollidera med vindkraftverken vid Biotestsjön. Risken för
en betydande påverkan på vare sig den nationella eller det regionala beståndet av
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havsörn bedöms vara litet. Projektet bedöms inte hindra en gynnsam bevarandestatus för havsörnen i Sverige eller i specifika fågelskyddsområden, enligt kraven i
EU:S fågelskyddsdirektiv.
Natura 2000-området Forsmarksbruk ligger på ett avstånd mellan 1-4 km från de
planerade vindkraftverken vid Biotestsjön. Fisktärna och Silvertärna ingår i
områdets artskydd enligt fågeldirektivet. Det förväntas inte ske någon störning av
de häckfågelarter som ingår enligt fågeldirektivet eller någon av de andra arterna
som häckar inom detta område.
Området är glest bebyggt. Närmaste bostad i den preliminära parken ligger mer än
1500 meter från närmaste vindkraftverk. Vattenfall åtar sig att inte överskrida
gängse riktvärden för ljud och skuggor vid närmaste bostad.
YTTRANDEN
Naturvårdsverket har anfört huvudsakligen följande. Naturvårdsverket anser att
den ansökta anläggningen inte bör komma till stånd, framför allt med hänsyn till
havsörnspopulationen. Myndigheten förordar en annan lokalisering. Av de
redovisade alternativen anser Naturvårdsverket Degermossen vara det lämpligaste
men även detta område ligger kustnära och ingår i ett område av riksintresse för
naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Närheten till Biotestsjön innebär att det
kan finnas en risk för skada på havsörnpopulationen också vid platsvalet
Degermossen.
Havsörnspopulationen har visserligen ökat kraftigt under de senaste åren men det
var inte länge sedan arten var utrotningshotad i landet. De slutsatser som dras i
handlingarna av inventeringar m.m. om hur populationen kan påverkas anser
Naturvårdsverket vara lösa antaganden som saknar egentlig vetenskaplig substans.
Det aktuella området är ett viktigt ornitologiskt område som kan påverkas negativt
vid en exploatering. Det kan mycket väl kan vara så att skadefrekvensen är
betydande på regional nivå. Det finns inget som bevisar motsatsen och just därför
bör man redan från början utesluta ett val av plats som inbegriper ett område dit
känsliga arter dras.
Det aktuella området är viktigt för havsörn. Naturvårdsverket bedömer det som
uppenbart att områdets havsörnar kommer att påverkas negativt, troligen mycket
negativt. Vår bedömning är att lokaliseringen av vindkraftsetableringen enligt
Vattenfalls ansökan kan innebära att havsörnen avsiktligt störs och att dess
viloplatser eller fortplantningsområden skadas eller förstörs på ett sådant sätt att
en dispens enligt 14 § artskyddsförordningen krävs. Enligt vår bedömning saknas

BESLUT

7 (31)

2012-02-09

Dnr: 551-8480-09

det förutsättningar att lämna dispens enligt 14 § artskyddsförordningen eftersom
inga av de skäl som anges i 14 § punkt 3 a-f artskyddsförordningen är tillämpbara.
Enligt 2 kap. 6 § MB ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett
mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön. Finns det olika alternativ för att uppnå ändamålet med en
verksamhet ska den lokalisering som medför minsta intrång och olägenhet från
miljösynpunkt väljas. Vid tillämpningen av 2 kap. 6 § MB ska även 3 kap. 1 § MB
beaktas. Enligt 3 kap. 1 § MB ska markområden användas för det eller de ändamål
som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning.
Med hänsyn till 2 kap. 6 § MB och 4 § artskyddsförordningen anser Naturvårdsverket att tillstånd inte bör ges till etablering av verksamheten med den ansökta
placeringen.
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har huvudsakligen anfört följande.
SKB har i grunden inga invändningar mot den planerade vindkraftsutbyggnaden
vid Biotestsjön i Forsmark. SKB förutsätter en fortsatt god dialog med Vattenfall
Vindkraft AB i syfte att undvika störningar i befintlig och planerad verksamhet
vid SKB:s anläggningar.
Energimyndigheten har huvudsakligen anfört följande. Generellt vill Energimyndigheten understryka vikten av regeringens mycket tydliga uttalanden om att
utbyggnaden av vindkraft ska främjas och därmed ges en högre prioritet än
tidigare. Mot bakgrund av detta och den nationella planeringsramen på 30 TWh
till år 2020 är ökad elproduktion från vindbruk ett nationellt intresse som måste få
tillgång till mark- och vattenområden. Vindbruk ska ske i balans med andra
intressen. Mot bakgrund av de omfattande åtgärder sökanden åtar sig bedömer
Energimyndigheten att påverkan på konkurrerande intressen i området blir små
och att dessa intressen kan samverka med vindbruk. Energimyndigheten delar
sökandens uppfattning att detaljanpassning av vindkraftsparkers utformning bör
ske i detaljprojekteringen. Skälen är att detta medger att på bästa sätt anpassa
parken till MB:s krav samt att bästa möjliga elproduktion kan uppnås. Energimyndigheten ser mycket positivt på projektet som kommer att innebära ett
betydande tillskott av miljöanpassad elproduktion.
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Försvarsmakten har huvudsakligen anfört följande. De störningar som vindkraftverken medför kan accepteras. Försvarsmakten har inte något att erinra mot att
tillstånd ges för de föreslagna vindkraftverken med en flyttmån på en radie av
50 meter.
Trafikverket har huvudsakligen anfört följande. Trafikverket vill uppmärksamma
att vindkraftstransporter på det allmänna vägnätet kräver tillstånd från Trafikverket. Avses transporterna gå på väg bör tillståndsansökan inkomma på ett tidigt
stadium för att planeringen av transporterna ska kunna ordnas på bästa sätt. Det är
exempelvis angeläget att undersöka om transporter till etableringarna är genomförbara och lämpliga utifrån de vägar som berörs, och vilka begränsningar
(bärighetsklasser och framkomlighetsproblem etc.) som det befintliga vägnätet
har.
Vad gäller luftfart kan den tilltänkta vindkraftsetableringen komma att påverka
Ärna flygplats i Uppsala. Flygplatsen tillhör Försvarsmakten och kommer även i
fortsättningen att tillhöra Försvarsmakten. På sikt finns dock planer på att tillåta
även civil luftfart, vid sidan om den militära. MSA-ytan (Minimum Sector
Altitude, gäller för instrumentflygplatser) för civil luftfart är större än vad
densamma är för det militära, vilket kan innebära att en utökad MSA-yta i
framtiden kan komma att beröra föreslagen vindkraftspark. Koncist innebär det att
en framtida förstorad MSA-yta, är viktig att ta i beaktande redan i projekteringen
av vindkraftsparken. Ärna flygplats är sedan tidigare utpekat som riksintresse för
civil luftfart.
Sjöfartsverket har huvudsakligen anfört följande. Sjöfartsverket vill påminna om
att med stöd av 3 kap. 4 § sjötrafikförordningen (1986:300) kan vindkraftaktören
bli tvungen att omedelbart vidta åtgärder om sjöfarten riskerar att vilseledas. Det
kan t.ex. inträffa om det visar sig att vindkraftverken stör fartygens positioneringssystem eller radarövervakning i området eller att flyghinderbelysningen stör
sjöfartens fyrljus. Forsmarks hamn är även utpekad som riksintresse för sjöfarten.
Vidare ska alla förändringar som medför ändringar av sjökortsinformationen
rapporteras till Sjöfartsverket. I övrigt har Sjöfartsverket inga synpunkter på
etableringen.
Fiskeriverket har huvudsakligen anfört följande. Fiskeriverket tillstyrker ansökan
då det inte påverkar några allmänna fiskeintressen. Fiskeriverket vill dock
uppmärksamma om att den s.k. Biotestsjön vid Forsmarks kärnkraftverk nyttjas
inom kontrollprogrammet för kärnkraftverket. Av den anledningen är det
nödvändigt att tillträde till Biotestsjön och vägnätet i angränsande område kan
säkerställas för de arbeten som bedrivs inom kontrollprogrammet. Därför anser
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Fiskeriverket att tillträde för att utföra provfiske inom kontrollprogrammet ska
villkoras för verksamheten.
SLU, Institutionen för ekologi har huvudsakligen anfört följande. Som påpekas i
förstudien är det klarlagt att fladdermöss av många arter periodvis söker föda över
öppet vatten. Detta sker även över havet och gäller åtminstone 11 av de 18 hittills
kända arterna i Sverige, både stationära och flyttande. Det har visat sig ske såväl
under högsommaren som under sensommar och tidig höst. Ute över havet har de
konstaterats utnyttja temporär insekttillgång så långt ut som 10 km från kusten.
Dessa upptäckter har visat att fladdermöss åtminstone periodvis har rikare tillgång
på föda till havs än vad som någonsin observerats över land och sannolikt har de
sedan tusentals år lärt sig utnyttja detta.
Alla tre undersökningarna tycks ha missat inventeringen av fladdermöss i Uppland
varav framgår att fransfladdermus, en rödlistad art, hittades ganska nära Biotestsjön, nämligen vid Johannisfors endast 5 km från Forsmark. Det var en koloni
som sannolikt flyttat när kvarnen inreddes till bostad. Fyndet visar att arten finns i
området. Vidare finns rapporter som tyder på att kolonin av trollfladdermus ännu
finns kvar på Kallerö.
I en av fladdermusrapporterna anges från en gammal källa att många
fladdermusarter sällan passerar över öppna områden och skriver senare i texten
”Eftersom fladdermössen undviker öppna landskap…”. Detta gäller inte eftersom
det för det första finns några arter (i Sverige åtminstone 3) som nästan alltid jagar i
helt öppna landskap och flera andra som jagar i fritt luftrum utanför skogsbryn och
i relativt öppet landskap. Beträffande de arter som i litteraturen ofta anges som
helt bundna till vegetation är många av dessa under sensommar och tidig höst
regelbundet ute och jagar i helt trädlösa landskap. Det gäller de flesta Myotisarterna samt arten barbasteller. Långörade fladdermöss, som under sommaren
oftast ses i skog och parker, nära vegetationen, har till och med observerats jaga
ute över havet.
Det som konstaterats här har flera konsekvenser för riskbedömningen. Förhållandena vid Biotestsjön är speciella, eftersom verken kommer att stå helt omgivna av
vatten och att uppvärmt kylvatten rinner ut i Öregrundsgrepen intill. En rik
insektproduktion, t.ex. av fjädermyggor men även flyttningsrörelser av nattflyn
kan fångas upp i luftrummet kring höga föremål såsom master, enstaka höga träd,
fyrtorn, broar och vindkraftverk. Det är svårt att förutsäga i vilken utsträckning
detta kommer att ske innan verken är på plats. Undersökningarna borde däremot
ha kunnat utföras vid tillfällen då det är masskläckning av fjädermyggor eller då
det varit omfattande passager av nattflyn.
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Med dessa brister i underlaget föreslås att man kompletterar undersökningarna
under den kommande säsongen 2011. Om man inte gör detta är det nödvändigt att
man i ett eventuellt tillståndsbeslut skriver in ett kontrollprogram som följer upp
vad som händer under några år och om det då visar sig att det finns en påtaglig
kollissionsrisk bör verken stå stilla under riskperioder, något som bör kunna styras
automatiskt.
Naturhistoriska riksmuseet har huvudsakligen anfört följande. Naturhistoriska
riksmuseet framför bl.a. att Biotestsjön utgör ett födosöksområde med stor
dragningskraft för det lokala beståndet av havsörn året runt och för ett stort antal
havsörnar från regionen, övriga landet och andra länder under vintern. Mycket
höga frekvenser flygningar har dokumenterats på platsen året runt.
Antalet beräknade kollisioner har i Vattenfalls studie på platsen beräknats till
58-89 fall per år (beroende på rotorhöjden) om ingen väjning skulle ske för
verken, vilket med den väjningsgrad som applicerats i studien (98 %) reducerats
till 1,2 – 1,8. Denna väjningsfaktor har används i Skottland men bygger på data
från en annan art under andra förhållanden (Kungsörn i USA). Naturhistoriska
riksmuseet ifrågasätter av flera skäl att använda denna väjningsfaktor på havsörn
vid Biotestsjön. Med en mer konservativ väjningsfaktor, som numera
rekommenderas i Skottland för havsörn (95 %), skulle det beräknade totala antalet
kollisioner per år bli av samma storleksordning som i den omdiskuterade norska
vindparken Smöla, och antalet kollisioner per vindkraftverk och år bli flerdubbelt
högre än där.
I fallet Forsmark kan det också ifrågasättas om en väjningsfaktor på 95 % är
realistiskt. Dels kan man i just detta fall inte räkna med att fåglarna väjer för själva
parken, eftersom de dras till sjön för att jaga. Dessutom skulle Biotestsjön vid en
utbyggnad omgärdas av vindkraftverk så att alla fåglar som besöker sjön måste
passera verken både på väg in och på väg ut, vilket medför ökade kollisionsrisker.
Platsen skulle då genom sin dragningskraft kunna fungera som en ”fälla”. Ytterligare en faktor som inte kunnat beaktas i Vattenfalls studie är den attraktionskraft
som vindkraftverk kan ha på bl.a. örnar, för flygning och födosök.
I en ny rapport som just har blivit offentliggjord, framgår det i rapporten som
bygger på studier på havsörn vid den norska vindkraftsparken vid Smöla och vid
användandet av den s.k. Band-metoden, dvs. samma metod som tillämpats vid
Vattenfalls studie vid Biotestsjön. I den nya rapporten från Norge bygger
resultaten på empiriska data från havsörn vid vindkraftparken Smöla. Där
presenteras en väjningsgrad för havsörnar inom ett 95 % konfidiensintervall av
92,3-92,7 %. Om man applicerar en väjningsgrad av 92,3 % (dvs. utgår från det
lägre värdet med beaktande av försiktighetsprincipen) på antalet kollisioner skulle
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det innebära 4,5-6,9 havsörnskollisioner per år. Resultaten från studien år 2009
skulle med samma beräkningsgrunder för Forsmark indikera 6,0-9,3 kollisioner
per år. Det ska också framhållas att även denna studie bygger på fynd av döda
fåglar under vindkraftverken och alltså inte tar höjd för fåglar som skadats men
inte dött direkt på platsen utan kunnat ta sig därifrån.
Havsörnens utbredning och bästa biotoper i Sverige sammanfaller till mycket stor
del med områden som är av intresse för vindbruk. Det är därför av största
betydelse att de viktigaste häcknings- flyttnings- och övervintringsområdena
undantas från att tas i anspråk för utbyggnad. Om så inte sker kan de kumulativa
effekterna få oöverstigliga konsekvenser för artens bevarandestatus i Sverige.
Forsmarkskusten utgör ett kärnområde för havsörn i Sverige, vilket betyder att nya
individer kontinuerligt skulle attraheras till populationen för att ersätta sådana som
förolyckats. Detta innebär risk för att området skulle utvecklas till att bli ett s.k.
sänkområde för arten.
Naturhistoriska riksmuseets samlade bedömning är att uppförande av en vindkraftpark vid Biotestsjön i Forsmark kan utgöra ett hot mot bevarandet av havsörn både
lokalt och i ett vidare perspektiv. Museet avstyrker på dessa grunder Vattenfalls
ansökan.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun har huvudsakligen
anfört följande. Nämnden är positiv till vindkraftsetablering kring Biotestsjön.
Nämnden anser dock att några frågor bör regleras tydligt i ett framtida tillstånd,
särskilt med tanke på att placeringen av vindkraftverken kommer att bestämmas i
ett senare skede. Utöver de villkor som sökanden har föreslagit, redovisas nedan
nämndens förslag på villkor som bör finnas med i ett framtida tillstånd.
1. Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus (SOSFS 2005:6) ska gälla för
logianläggningen vid Igelgrundet, både under uppförande och drift.
2. Transporter ska ske med fordon som drivs med miljöklassade bränslen.
3. Placeringen av vindkraftverken ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
4. Vindkraftverkens påverkan på örnarna ska följas upp i särskilt kontrollprogram som inlämnas till tillsynsmyndigheten (förslagsvis innan det första
vindkraftverket tas i drift).
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun har huvudsakligen anfört följande.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande
och inlämnar det som remissvar och tillstyrker anläggningen enligt 16 kap. 4 §
MB.
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Ett antal Närboende har yttrat sig och huvudsakligen anfört följande. De anser
bl.a. att Vattenfall ska vänta in forskningsresultaten från Smöla innan de bygger
vindkraftverken, sätta produktionen i relation till miljöpåverkan, genomföra en ny
fågelinventering en vinter när isen ligger kring Biotestsjön, ta hänsyn till den
lokala populationens överlevnad snarare än Östersjöns population, svara på vad de
ska göra om 5 havsörnar dör det första året, visa vilka källor de har för att påstå att
det går att minska eller kompensera påverkan när verken väl är uppförda, ge en
garant för ett maxantal dödade örnar som är acceptabelt, om bygget blir av, sätta
upp en radar för att följa fåglarna och redovisa resultatet löpande. Vidare framför
de att Vattenfall innan tillstånd ens övervägs av Länsstyrelsen redovisar det exakta
innehållet i ”uppföljning och kontrollprogram”, endast bygger verk 1 och 9-15 om
de anser att de måste bygga kring kärnkraftverket och redovisar vilka beräkningsmodeller de tänker använda för att beräkna sin s.k. korrigering för den andel av
”nedslagningsarealen” som utgörs av land respektive vatten.
Föreningen ”Livskvalité runt Öregrundsgrepen” har yttrat sig och
huvudsakligen anfört följande. Föreningen anser att den ansökta etableringen ej
ska tillåtas. Riskerna för skador på fågellivet och naturmiljön är allt för stora.
Tillåter man etablering i detta område, med jämförelsevis mycket hög täthet av
sjöfågel och havsörn samt närhet till reservat med höga naturvärden, kan man
fråga sig om miljöprövning överhuvudtaget behöver göras för vindbruk i
kustzonen. Enligt vår uppfattning kan kusten och skärgården anses ha så höga
framtidsvärden, att dessa överstiger de värden som kan skapas av vindkraft eller
annan industriell verksamhet som förläggs till kusterna. I ett större, europeiskt
perspektiv, är skärgårdar mycket sparsamt förekommande, och man har lagt stor
möda vid problem som är relaterade till uthållig kustzonutveckling. Sverige har
därför stort ansvar när det gäller att långsiktigt förvalta de värden som finns i
kustområdena. Skärgården har stor betydelse för rekreation och friluftsliv. I de
allmänna hänsynsregler som har föreslagits av Östhammars kommun sägs, att
särskild hänsyn ska tas till områden med mycket fritidshusbebyggelse. Större
anläggningar bör inte tillåtas inom en mil från fritidspräglad miljö. Det kan då
påpekas, att ett av norra Upplands större fritidshusområden ligger vid Stenskär,
dvs. klart närmre än en mil från Biotestsjön. Detta är ytterligare ett vägande skäl
till att ansökan inte ska beviljas.
Upplands Ornitologiska Förening har yttrat sig och huvudsakligen anfört
följande. Föreningen har i samrådet uttryckt sin önskan om att denna tillståndsansökan ska avslås med hänvisning till att området hyser stora mängder havsörn
och sjöfågel, speciellt vintertid. Med en enkel sökning över Forsmarksområdet
och med kriteriet mer än fem havsörnar sedda samtidigt kan man se att de högsta
koncentrationerna oftast är under januari till april. Man ser också att det ofta ses
10 exemplar eller mer runt Biotestsjön. Högsta noterade siffran är 25 exemplar
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samtidigt. Enligt uppgift uppehåller sig i runda tal 200 havsörnar i området varje
vinter. Detta innebär att Biotestsjön förmodligen hyser den största ansamlingen i
Sverige. Föreningen är helt emot denna vindkraftpark som de anser placeras på ett
av Sveriges havsörnstätaste områden trots att man är väl medveten om riskerna
med kollisioner mellan havsörn och vindkraftverk. Dessutom rastar det mycket
sjöfågel i området, framförallt vintertid. Vidare sträcker det en hel del gäss och
sångsvanar förbi området under vår- och höstflyttning. Föreningen anser att det
har tagits dålig hänsyn till detta i MKB:n. Havsörnen är en långlivad fågel med låg
reproduktion och beståndet i anslutning till Biotestsjön tillhör de tätaste i landet,
särskilt vintertid. Detta medför att extra mortalitet på adulta havsörnar från
vindturbiner kan skada det lokala beståndet allvarligt. Föreningen anser att
havsörnen har ett sådant starkt skydd enligt olika direktiv att man inte kan
acceptera att havsörnar dödas av vindkraftturbiner som sitter på för örnarna
olämpliga ställen, speciellt inte när man är väl medveten om att den lokala
populationen kommer att starkt reduceras eller försvinna.
SÖKANDENS BEMÖTANDE AV UPPGIFTERNA I YTTRANDENA
Bolaget instämmer med de synpunkter som lämnats av Energimyndigheten,
Forsmarks Kärnkraftsgrupp AB och Svensk Kärnbränslehantering AB. När det
gäller övriga inkomna synpunkter vill Bolaget framföra följande.
Fiskeriverket. Bolaget avser inte att spärra av området för vindkraftsanläggningen och området kommer således att fortsatt att vara tillgängligt för
Fiskeriverket under drifttiden. Under byggtiden kan det vara begränsad
tillgänglighet under kortare perioder. Bolaget förutsätter att detta går att lösa i
diskussion med Fiskeriverket.
Försvarsmakten. I sitt senaste yttrande daterat den 28 juni 2011 accepterar
Försvarsmakten uppförande och drift av 15 vindkraftverk med en flyttmån på en
radie av 50 meter. Bolaget har inga synpunkter på yttrandet utan accepterar de
förutsättningar och begränsningar som Försvarsmakten meddelat i sitt yttrande.
SLU, Institutionen för ekologi. I komplettering till ansökan anger Bolaget att
resultatet av inventeringen i augusti 2009 visar på ett omfattande sträck av
fladdermöss i det aktuella området. Mot bakgrund av detta kommer kontrollprogrammet att även omfatta studier som dokumenterar i vilken omfattning
kollisioner sker. Bolaget kommer att vara bunden till detta genom det s.k.
allmänna villkoret. Bolaget hävdar att inventering av fladdermöss och förslag till
kontrollprogram har utförts på ett korrekt sätt.

BESLUT

14 (31)

2012-02-09

Dnr: 551-8480-09

Närboende. Yttrandet gäller till största delen havsörn och bemöts därför under
rubriken Havsörn nedan. Bolaget vill dock bemöta vissa punkter i yttrandet enligt
följande.
Att Bolaget sätter produktionen i relation till miljöpåverkan.
Att jämföra två storheter som saknar gemensamma enheter är komplicerat. En
etablerad metod att göra detta är med s.k. EPD (Environmental Product
Declatation), som med hjälp av livscykelanalyser visar på t.ex. ett visst kraftslags
miljöbelastning per producerad kWh. I bilaga 1 till bemötandet återfinns EPD för
vindkraft.
Att Bolaget redovisar det exakta innehållet i ”uppföljning och kontrollprogram”.
Som tydligt förklaras i MKB:n är en väsentlig del i ett kontrollprogram att
kontrollera att verksamheten följer det tillstånd och de villkor som Miljöprövningsdelegationen meddelar. Villkor kan t.o.m. komma att avse själva
kontrollprogrammet, dess utformning och omfattning. Det är således inte möjligt
att redovisa det exakta innehållet i ett kontrollprogram förrän tillståndsbeslutets
innehåll är känt. Som också beskrivs i MKB:n är det verksamhetsutövaren som
har det fulla ansvaret för att kontrollera verksamheten. Myndigheten har ingen
skyldighet att och bör heller inte i ett beslut uttala att den godkänner ett förslag till
kontrollprogram eller att den fastställer det.
Att Bolaget endast bygger verk 1 och 9-15.
Vad som anförts i yttrandet ger inte anledning att ändra det antal vindkraftverk
som avses med ansökan.
Livskvalité runt Öregrundsgrepen. Bolaget bestrider påståendet att
alternativredovisningen i MKB:n skulle vara oseriös. Bolaget menar att
alternativredovisningen tydligt beskriver varför Biotestsjön utgör huvudalternativet. Bolaget redovisar i MKB:n att elproduktionskostnaderna vid
Degermossen är ca 40 % högre än vid Biotestsjön. Vidare hävdar föreningen att
Bolaget beskrivit naturvärdena på ett oriktigt sätt. Bolaget bestrider även detta
påstående. Föreningen påstår t.ex. att Bolaget felaktigt bedömt naturvärdena högre
vid Degermossen än vid Biotestsjön och att det saknas nutida inventeringar. I
MKB:n anges att en naturvärdesinventering av Degermossen genomfördes
den 19 maj 2009. Som en slutsats av denna anger Bolaget att den övervägande
delen av Degermossen utgörs av triviala skogar. I en komplettering genomfördes
även en inventering av Biotestsjön den 23 augusti 2010. I övrigt är jämförelserna
baserade på allmänt tillgängligt underlag, t.ex. att delar av Degermossen är utsett
som riksintresse för naturvård, vilket Biotestsjön inte är. Vidare är avståndet till
Natura 2000 området/naturreservatet Skaten-Rångsen mindre från Degermossen
än från Biotestsjön. I övrigt hänvisas till styckena Havsörn och Övriga fågelarter.
Naturhistoriska riksmuseet. Se under Havsörn.
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Naturvårdsverket. Frågan om val av plats enligt 2 kap. 6 § MB behandlas under
Livskvalité runt Öregrundsgrepen ovan, samt utförligt i ansökan med kompletteringar. Bolaget bestrider att lokaliseringen vid Biotestsjön skulle strida mot
2 kap. 6 § MB eller 4 § artskyddsförordningen. Bolaget anser att artskyddsförordningen inte kan tolkas på det sätt som Naturvårdsverket gör gällande.
I 4 § artskyddsförordningen har man i svensk rätt införlivat såväl artikel 5 i
fågelskyddsdirektivet (79/309/EEG), artikel 12 i art- och habitatdirektivet
(92/43/EEG) och i det fall dessa direktiv skiljer sig åt ska 4 § artskyddsförordningen tolkas utifrån innehållet i fågelskyddsdirektivet när det gäller vilda
fåglar. Något lagligt stöd att gå längre än fågelskyddsdirektivets artikel 5 finns inte
enligt 8 kap. 1 § MB. Länsstyrelsen är enligt 11 kap. 14 § regeringsformen
förhindrad att tillämpa förordningen om innehållet går utöver regeringens
bemyndigande enligt MB.
För att det ska kunna anses att Bolaget avsiktligt stör dessa fåglar, särskilt
under deras häcknings- och uppfödningsperiod samt att störningen skulle ha
betydelse för att uppnå syftet med direktivet torde krävas helt andra förhållanden
än de som råder vid Biotestsjön. Närmaste aktiva havsörnsbo ligger på ett avstånd
om ca 2 km, något som får anses som ett godtagbart avstånd (Miljödomstolen
M 42-10). Vindkraftsparken Glötesvålen i Härjedalens kommun har bedömts vara
tillåtligt trots att det finns minst tre kungsörnsrevir i området och två bon i
närheten av den planerade parken. Naturvårdsverket anser att dispens enligt
14 § artskyddsförordningen krävs eftersom vindkraftsetableringen enligt Bolagets
ansökan kan innebära att havsörnen avsiktligt störs och att dess viloplatser eller
fortplantningsområden skadas eller förstörs. Enligt verket saknas också skäl för att
en sådan dispens skulle kunna beviljas. Skulle Naturvårdsverkets tolkning av
fågeldirektivet äga giltighet skulle det omöjliggöra de flesta vindkraftparker samt
många andra infrastrukturprojekt som t.ex. kraftledningar, järnväg och väg. Någon
sådan tolkning och tillämpning har inte Bolaget kunnat utläsa vid studier av
rättspraxis eller erfarenhet från egna eller andras vindkraftprojekt eller annan
verksamhet i samhället.
I övrigt hänvisas till styckena Havsörn och Övriga fågelarter.
Sjöfartsverket. Med anledning av Sjöfartsverkets yttrande har ytterligare kontakt
tagits med såväl Sjöfartsverket som SKB:s enhetschef för Transportavdelningen
som i sin tur har undersökt ev. påverkan för fartyget Sigyn. Befälhavaren anser
inte att den föreslagna vindkraftsplaceringen skulle kunna störa fartygets drift.
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Trafikverket. Ärna flygplats är utpekat som riksintresse för civil luftfart men
används idag endast av Försvarsmaktens intressen. Erfarenhetsmässigt bedömer
Bolaget att vindkraftverken inte kommer att påverka flygfältet då flygplatsen
ligger mer än 60 km från vindkraftsprojektet.
Upplands Ornitologiska Förening. Se under Havsörn och Övriga fågelarter.
Kommunstyrelsens samt Miljö- och hälsoskyddsnämndens i Östhammars
kommun. Kommunen har avgivit två yttranden, dels har Miljö- och hälsoskyddsnämnden och dels har Kommunstyrelsen yttrat sig. Kommunstyrelsen ställer sig
bakom skrivelsen från Miljö- och hälsoskyddsnämnden och inlämnar den såsom
remissvar till Länsstyrelsen. Kommunen förklarar sig positiv till projektet och
föreslår fyra villkor som man anser bör finnas med i ett framtida tillstånd.
1. Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus (SOSFS 2005:6) ska gälla för
logianläggningen vid Igelgrundet, både under uppförande och drift.
Bolaget motsätter sig detta villkor. Bolaget har inte rådighet över
logianläggningen och dess utförande. Däremot är Bolaget naturligtvis beredda
att bistå den blivande byggherren med de data och den kunskap som Bolaget
har om ljud från vindkraftverken.
2. Transporter ska ske med fordon som drivs med miljöklassade bränslen.
Bolaget motsätter sig detta villkor av följande skäl.
- De villkor som föreskrivs kan inte utsträckas till att kontrollera andra
verksamheter än den sökta. Av Högsta domstolens dom rörande Stora Enso
Hylte AB framgår att villkor för transporter kan komma i fråga när de ger
upphov till störningar i anläggningens närområde. Villkoren ska enligt Högsta
domstolen inte tillämpas som en indirekt reglering av transportsektorn.
- ”Miljöklassade bränslen” är ett för oprecist begrepp för att användas i ett
villkor. Det måste vara möjligt att använda de bränslen som är tillgängliga i
enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Regeringen har precis lagt en ny
proposition ”2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel” där en ny
lag om drivmedel kommer att definiera olika miljöklasser för drivmedel.
Propositionen är upprättad utifrån gällande EU-direktiv. Lagen, som föreslås
träda i kraft den 1 maj 2011, omfattar åtta olika varianter av bränslen och
miljöklasser.
3. Placeringen av vindkraftverken ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
Bolaget föreslår följande villkorsformulering som överensstämmer med
praxis. Den slutliga placeringen av vindkraftverken ska bestämmas efter
samråd med tillsynsmyndigheten. I händelse av att parterna inte kommer
överens ska miljöprövningsdelegationen avgöra frågan i särskilt beslut.
4. Vindkraftverkens påverkan på örnar ska följas upp i särskilt kontrollprogram
som inlämnas till tillsynsmyndigheten (förslagsvis innan det första
vindkraftverket tagits i drift).
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Bolaget har inget principiellt att invända mot detta men anser att detta bör
ingå som en del av kontrollprogrammet för hela verksamheten. Bolaget anger
för övrigt denna kontroll själva i MKB:n och är således bundna av detta utan
ett särskilt villkor. Villkoret behövs därför inte.
Havsörn. Flera remissvar berör projektets möjliga påverkan på havsörn och gjorda
bedömningar av denna påverkan. De frågetecken som ställs vid bedömningen kan
grupperas i sex huvudgrupper, 1) val av väjningsfaktor, 2) kollisionsrisk under en
isvinter, 3) beräkningarna och vad de tar i beaktande, 4) påverkan på det lokala
beståndet, 5) påverkan på riksintresse- och skyddsområden samt 6) kumulativa
effekter.
Bolaget har under perioden november 2009 till oktober 2010 gjort ytterliggare ett
års studie av havsörnarnas förekomst och beteende vid Biotestsjön, med avsikt att
säkra en solid grund för ett förväntat kontrollprogram. Studien är genomförd
under vägledning av experter från Natural Research Projects Ltd i Skottland för att
säkra att datainsamling och analys följer gällande international best practise på
området.
Med det senaste årets studie och ny kunskap kring havsörnarnas väjningsförmåga
anser Bolaget att det finns ett gediget och trovärdigt underlag för att kunna
bedöma omfattningen av kollisionsrisken. Bolaget anser att det är säkerställt att
antalet kollisioner med stor sannolikhet inte kommer att överstiga 1-2 örnar på
årsbasis. Risken för en betydande påverkan av havsörnsbeståndet kommer att vara
minimal och försvarbar i ljuset av platsens optimala förhållanden för vindkraftsproduktion, områdets redan exploaterade karaktär och den i övrigt mycket
begränsande miljöpåverkan. Bolaget har åtagit sig att genomföra ett detaljerat
kontrollprogram där omfattningen av antalet kollisioner ska dokumenteras och
utvecklingen i det lokala häckande beståndet bevakas. Med hjälp av en sådan
uppföljning kan Bolaget vidta passande åtgärder om antalet kollisioner skulle
väsentligt överstiga det bedömda, eller om det lokala beståndet skulle påverkas
väsentligt i negativ riktning.
På grund av dåvarande begränsade kunskaper om riktlinjer specifikt för havsörn
användes i samband med förstudien för MKB:n en väjningsfaktor på 0,98 med
bakgrund i Scottich Natural Heritage (SNH) dåvarande riktlinjer för kungsörn
(som sedan är ändrat till 0,99). Nyligen har emellertid, som också påpekats av
naturhistoriska riksmuseet, framkommit konkret vägledning och utökade
kunskaper gällande havsörn som har givit anledning att revidera den använda
väjningsfaktorn.
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I samband med en uppdatering av riktlinjerna för Bands kollisionsberäkningar
fastlade SNH i september 2010 en väjningsfaktor för havsörn på 0,95. I december
2010 kom det en rapport från Smöla, med de första konkreta värdena för
havsörnars väjning för vindkraftverk. Baserat på data insamlade under våren, då
förekomsten av kollisioner är störst på Smöla, beräknades väjningsfaktorer på
0,958 respektive 0,925 beroende på om en traditionell eller ny beräkningsmetod
användes.
I den senast studien som gjorts vid Forsmark har en väjningsfaktor på 0,95
använts med hänvisning till ovannämnda riktlinjer från SNH. Situationen på
Smöla är på många sätt unik, och därför inte direkt överförbar till Forsmark. Den
mest uppenbara skillnaden ligger i områdenas olika funktion, där vindkraftparken
på Smöla ligger i ett häckningsområde (med en av de största tätheterna av
häckande havsörn man känner till), medan den ansökta parken vid Forsmark
kommer att ligga i vad som främst fungerar som ett födosökningsområde.
Den framtagna väjningsfaktorn från Smöla är baserad på observationer under
häckningssäsongens inledning, dvs. våren. Under denna period är havsörnarnas
beteende förknippat med sociala och territoriala flygaktiviteter vilket innebär
särskilt hög risk för kollision. Dessa flygaktiviteter är relativt sällan
förekommande vid Biotestsjön. Att studien från Smöla enbart är gjord under en
period med högre risk för kollision innebär dessutom att väjningsfaktorn från
Smöla med stor sannolikhet skulle ha varit högre om studien varat under ett helår.
Det är således inget som talar för att det på grund av försiktighetsprincipen inte
skulle vara försvarligt att använda sig av SNH:s riktlinjer för havsörn.
Naturhistoriska riksmuseet påpekar att studier av kolliderade fåglar ofta inte tar
höjd för skadade fåglar som inte stannar kvar vid vindkraftverken och att de
beräknade väjningsfaktorerna därför kan anses för höga. Detta är en känd
företeelse och kan antas vara en av anledningarna till att SNH alltid fastlägger
väjningsfaktorn lågt i förhållande till de konkreta studier som de baserar sig på.
Om man använder en väjningsfaktor på 0,95 i beräkningarna gjorda i samband
med förstudien till MKB:n blir resultatet 3-4,5 kollisioner årligen. Den dåvarande
beräkningen var emellertid inte optimal eftersom tillämpningen av Bands
beräkningsmodell gjorts på ett förhållandevis grovt sätt, som innebär att antalet
kollisioner sattes förhållandevis högt. I den senaste studien har en mer korrekt
beräkningsmetodik används, enligt gällande ”best practice”. Metodiken har varit
baserad på en mer målinriktad datainsamling och analys.
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Uppsala ornitologiska förening hänvisar i sitt yttrande till en ”forskningspublikation” med preliminära resultat från Smöla som skulle visa att havsörnar
inte undviker vindkraftverk. Dokumentet som det refereras till är inte en
forskningspublikation utan en presentation från en konferens i Japan år 2010.
Denna presentation refererar till resultat från en delstudie (ett examensarbete) som
jämför förekomster av olika typer av beteende inom och utanför vindkraftparken.
Denna studie förhåller sig inte specifikt till graden av väjning för vindkraftverken.
Det är för övrigt data från dessa studier som utgör det huvudsakliga underlaget för
de ovan refererade värdena för väjningsfaktorn under våren på Smöla.
I flera yttranden framförs det att kollisionsrisken skulle vara särskilt hög under
vintrar med omfattande och långvarit istäcke då havsörnarna förekommer i större
antal och mer koncentrerat vid Biotestsjön. Förstudien som bedrevs under vad
som kan karakteriseras som en relativ mild vinter, antas i yttrandena därmed
väsentligt underskatta antalet kollisioner.
Den senaste studien genomfördes under ett år med just ett sådant antaget ”worst
case”-scenario, eftersom farvatten runt Biotestsjön i stort var isbelagda från
december till och med mars, med undantag av utloppet från Biotestsjön och
kylvattenintaget till kärnkraftverket.
Med hjälp av insamlade data och med användning av Bands beräkningsmodell,
med väjningsfaktor 0,95, beräknades en kollisionsrisk på 0,65-1,32 örnar på
årsbasis beroende av tornhöjden. Resultatet visar att kollisionsrisken är
förhållandevis låg även under ett år med isvinter. Det större antalet örnar i
området innebär inte väsentligt fler flygningar i rotorhöjd vid vindkraftverkens
positioner. Enligt observatörerna tillbringade örnarna mycket tid med att sitta på
isen utanför sjön, eftersom en stor del av områdets sjöfåglar befann sig kring
utloppet utanför Biotestsjön.
Det framförs av Naturhistoriska riksmuseet att vindkraftverken runt Biotestsjön
skulle kunna komma att fungera som en ”fälla” för havsörnar och att
beräkningarna inte tar höjd för att örnarna måste passera verken både på väg in
och på väg ut. Detta är inte korrekt. Beräkningarna är baserade på summan av
örnpassager runt varje enskilt vindkraftverk och därmed tar den höjd för att en och
samma örn passerar två eller flera verk på dess besök i Biotestsjön. Dessutom är
det gott om plats mellan verken, ca 400-500 meter, beroende på vindriktning.
Det framförs att vindkraftverken kan komma att attrahera födosökande örnar och
att beräkningarna inte tagit höjd för detta, vilket i så fall skulle kunna innebära att
kollisionsrisken är underskattad. Detta är inte korrekt eftersom väjningsfaktorn,
som tas fram vid fältstudier där man jämför antalet kolliderade fåglar med
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flygfrekvensen på rotorhöjd, tar höjd för detta fenomen. Studien från Smöla är ett
exempel på detta.
Från flera håll framförs det att Bolaget inte har förhållit sig heltäckande till de
lokalt häckande örnarna, samtidigt som det anförts att det lokala beståndet
kommer att hotas. Vidare framförs att det riskeras bli ett ”sänkområde” med
konsekvenser för det överordnade havsörnsbeståndet.
Den formulering som finns i MKB:n ”det finns inga bon/revir runt Biotestsjön”
syftade till själva landområdena vid Biotestsjön. Senare i samma avsnitt redogörs
för att ”de närmaste häckande havsörnarna finns på ett avstånd av några kilometer
från Biotestsjön”. Enligt uppgift finns två bon på en ö i närheten på ca 2 kilometers avstånd och ett bo på en ö på ca 500 meters avstånd från Biotestsjön.
Under år 2010 skedde häckning på den förstnämnda ön, vilket stöder att
uppgifterna i MKB:n är riktiga.
Projektets möjliga påverkan på de häckande örnarna kan preliminärt knytas till
risken för kollisioner i samband med födosökning i Biotestsjön. Häckfåglarnas
flygningar vid Biotestsjön ingår i beräkningen, men det går inte att avgöra exakt
hur stor andel av flygningarna som är häckande fåglar. Det borde dock vara en bra
bit under hälften eftersom bara drygt 50 % av flygningarna rör sig om vuxna
havsörnar och att det häri ingår både icke-häckande och vuxna fåglar som besöker
området vintertid.
I MKB:n görs bedömningen att om det uteslutande skulle vara lokala häckande
örnar som kolliderade, skulle det kunna påverka det lokala beståndet. Ovanstående
pekar emellertid på att det inte är sannolikt att så skulle vara fallet. En ev.
påverkan skulle kunna ge utslag i en ökad utskiftning bland häckande örnar i
området och kanske en minskning av häckningsframgången. Eftersom
Forsmarkskusten ingår i ett kärnområde för den svenska östersjöpopulationen av
havsörn, är det troligt att kolliderande individer kommer att ersättas med
invandring utifrån, eller genom rekrytering från den lokala gruppen av ickehäckande men könsmogna individer. Beståndet som sådant skulle därför inte
nödvändigtvis komma att minskas. Detta har exempelvis observerats på Smöla.
Där har antalet aktiva territorier och häckningsframgången totalt sett varit stabil,
om än inte ökande, efter etablering av vindkraftparken. Detta trots att 4-10 örnar
årligen kolliderat med vindkraftverken.
Det framförs i yttranden att kollisionsrisken för lokala häckande fåglar skulle
kunna medföra att området blev ett ”sänkområde” för det överordnade beståndet
och att detta skulle kunna hota bevarandestatus av havsörnar i ett vidare
perspektiv. I en rådande situation med ett stort och växande havsörnsbestånd är

BESLUT

21 (31)

2012-02-09

Dnr: 551-8480-09

det inte troligt att en årlig ökning av rekryteringen till det lokala beståndet med
enstaka örnar skulle kunna få betydande konsekvenser för det nationella eller det
regionala beståndet.
Det vore lämpligt att ett kontrollprogram innehåller övervakning av det lokala
häckande beståndet i syfte att dokumentera en ev. negativ utveckling som följd av
vindkraftparken. I en sådan övervakning kan det också ingå en uppföljning
huruvida häckande individer byts ut i det lokala beståndet.
Det har framförts i yttranden att vindkraftparken riskerar att påverka
havsörnbeståndet i närliggande riksintressen och skyddsområden. I ett ”worst
case”-scenario skulle 1-2 örnar från det lokala beståndet kollidera årligen. Det
anses då inte sannolikt att detta skulle innebära en betydande påverkan på
havsörnsbeståndet, varken i det omgivande riksintresseområdet för naturvård eller
i de närliggande naturreservaten. Avståndet till närmsta häckning inom dessa
områden skulle vara ca 2 km (boet ca 500 m från Biotestsjön ligger utanför dessa
områden).
Projektområdet ligger i utkanten av riksintresseområdet (enligt 4 kap. 4 § MB)
som sträcker sig från Arkösund till Forsmark. Som tydligt redovisas i MKB:n
begränsas tillåtligheten enbart av 4 kap. 1 § 2 MB ”Exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som
inte påtagligt skadar områdens natur- och kulturvärden”. Sökanden anser att
MKB:n med kompletteringar visar att den ansökta verksamheten inte medför
någon påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. Detta är en uppfattning
som också delas av samhällsplanerande myndigheter, som pekat ut området som
riksintresse för energiproduktion, vindbruk och slutförvar av använt kärnbränsle
och kärnavfall.
Av de riksintressen för naturvård, de områden som avses i 7 kap. 28 a § MB
(s.k. Natura 2000-områden) och naturreservat som finns i omgivningarna runt
Biotestsjön är det enbart Natura 2000-området Forsmarks bruk som är utpekat
enligt fågeldirektivet, och de fågelarter som avses skyddas där är fisktärna och
silvertärna. Det Vattenfall menar i sin komplettering är att de aktuella Natura
2000-områdena inte avser att skydda havsörn.
De närmsta kända vindkraftverken i kustområdet finns i hamnen i Skutskär, mer
än 40 km från Biotestsjön. Vid kustområdet i Uppsala län finns inga större vindkraftparker under byggnation, med tillstånd eller med så framskridna planer som
Forsmarksprojektet. Det kan således inte finnas någon risk för kumulativa effekter
med andra vindkraftsprojekt i förhållande till havsörnbeståndet lokalt eller på
länsnivå.
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Bolaget anser att den ev. kumulativa effekten av existerande och planerade
svenska vindkraftutbygganden på det nationella havsörnsbeståndet inte är en sak
för det enskilda vindkraftprojektet. Detta bör istället hanteras på en strategisk nivå
i samband med miljöbedömning av planer och program.
Om man politiskt bestämmer sig för att vindkraftutbyggnaden är viktig och
prioriterad ur samhällssynpunkt, finns en rad möjliga kompenserande åtgärder
som kan göras om det bedöms/konstateras att omfånget av kollisioner med
vindkraftverk skulle utveckla sig på ett sätt som hotar artens bevarandestatus i
Sverige.
Det kan konstateras att det inte är något som pekar på att den existerande
vindkraftutbyggnaden utgör ett problem för det svenska havsörnbeståndet.
Tvärtom finns det exempel på att ett stort antal häckande havsörnar kan trivas i
områden med en relativt stor vindkraftutbyggnad, t.ex. på Gotland. Det förefaller
inte vara troligt att vindkraftverken i Forsmark, med en beräknad kollisionsgrad på
i storleksordningen 1 till 2 örnar per år, skulle bidra till betydande kumulativa
effekter på en svensk havsörnspopulation som numera uppgår till mer än
2000 individer.
Havsörnpopulationen är i dag så pass stark att den inte längre uppfyller kriterierna
för att vara med på den svenska rödlistan. Detta betyder att havsörnen i dagsläget
inte kan anses vara i riskzonen för att försvinna ur den svenska fågelfaunan.
Anledningen till att havsörnen trots allt finns med på rödlistan vid den senaste
revisionen år 2010, i kategorin missgynnad, är enligt Martin Tjernberg enbart på
grund av strategiska skäl. Naturvårdsverket framför i sitt yttrande att havsörnen är
kategoriserad som sårbar på Rödlistan. Detta är ett felaktigt påstående, se ovan.
Övriga fågelarter. Det påpekas i yttranden att det inte har genomförts några
kollisionsberäkningar för andra fågelarter än havsörn. Detta är medvetet och
baserar sig på en bedömning av att det inte finns någon rimlig anledning att
genomföra sådana beräkningar. Det finns inga uppgifter, varken från Uppsala
ornitologiska förening eller från annan källa, som pekar på att det skulle
förekomma några regelbundna och större sträck av svanar, gäss eller andra
fågelarter genom området vid Biotestsjön. För sjöfåglar som utnyttjar Biotestsjön
under vinterhalvåret kommer antalet kollisioner med stor sannolikhet vara lågt på
grund av deras förmåga att i stor utsträckning undvika vindkraftverk.
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I flera yttranden indikeras att Biotestsjön vintertid skulle vara en rastlokal för
sjöfåglar av stor och nationell betydelse. Bolaget menar att det är svårt att hitta
något belägg för detta påstående. Ingen av de påtalade förekomsterna utgör mer än
1 % av populationerna på nationell nivå. Vigg är den talrikaste förekommande
sjöfågeln i området, som mest har omkring 1000 individer setts vid Biotestsjön.
Detta ska ses i förhållande till ett svenskt vinterbestånd på omkring
200 000 individer, enligt den senaste landstäckande inventeringen från år 2004
(Lunds universitet, sjöfågelinventering). Detsamma gäller för knipa och storskrake
där förekomsten vid Biotestsjön, <500 individer, utgör en mycket liten andel av
det svenska vinterbeståndet, uppskattningsvis 40 000 – 70 000 och 25 000 30 000 individer enligt samma källa. Biotestsjön finns inte heller med på Sveriges
Ornitologiska förenings senaste lista över utpekade eller föreslagna ”Important
Bird Areas” i Sverige.
Livskvalité runt Öregrundsgrepen påpekar med rätta att Bolaget inte har refererat
till den senaste rapporten från Fiskeriverket med sjöfågelräkningar vid
Biotestsjön. Denna rapport överensstämmer dock med beskrivningen av
fågelförekomsten i MKB:n. Således påverkar det inte Bolagets bedömning.
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Miljöbalkens mål
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken ska
tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning
tryggas samt att
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
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De allmänna hänsynsreglerna
Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (det s.k. kunskapskravet).
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön (den s.k. försiktighetsprincipen). I samma syfte ska
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa
försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 4 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska
produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för
människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller
organismer som kan antas vara mindre farliga (den s.k. produktvalsprincipen).
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med
en kemisk produkt eller bioteknisk organism.
Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till
återanvändning och återvinning (de s.k. hushållnings- och kretsloppsprinciperna).
I första hand ska förnybara energikällor användas.
Lokaliserings- och hushållningsbestämmelser
Lokaliseringsprincipen
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön.
Riksintressen och planer
Vid bl.a. tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och
4 kap. MB tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av mark eller
vattenområden. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser
får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.
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Planförhållanden
Östhammar kommuns översiktsplan antogs år 2003. I planen konstateras att
Forsmarks kärnkraftverk är av riksintresse för energiproduktion, dock tas inte
ställning till vilken typ av energiproduktion som ska finnas i framtiden.
En stadsplan för Forsmarks kärnkraftverk fastställdes av regeringen
den 19 november 1971. Denna plan har därefter reviderats genom detaljplan
antagen av kommunfullmäktige i Östhammars kommun den 22 september 1992
med laga kraft den 22 april 1994, detaljplan 9.02. Planen tillåter markanvändning
för bl.a. produktion och distribution av energi, olika typer av industriella verksamheter, markförvar av radioaktivt avfall, kontorsverksamhet m.m.
En ändringsplan, som främst avser byggande av en ny logianläggning vid
Igelgrundet samt anläggande av underjordiska berganläggningar för förvaring av
använt kärnbränsle, vann laga kraft den 4 november 2008.
I detaljplanen är området vid Biotestsjön angivet som naturområde mot havet med
öppet enskilt vatten och öar. Skog mot havet ska bevaras som vind- och insynsskydd. Skog på öar får ej avverkas. Inom området får byggnader ej uppföras och
inga nya anläggningar utföras. Uppförande av vindkraftverk i området kräver
följaktligen en ändring av detaljplanen. Byggnadsnämnden har beslutat att
genomföra en ändring av detaljplanen som omfattar bl.a. Forsmarks kärnkraftverk
och Biotestsjön som syftar till att möjliggöra en utökning av förnyelsebar
energiproduktion genom etablering av vindkraft runt Biotestsjön. Detaljplanen är
överklagad.
Länsstyrelsens motivering
Vindkraft, ett allmänt intresse
Länsstyrelsen kan konstatera att utbyggnaden av vindkraft är ett allmänt intresse
som främjar en hållbar utveckling. Riksdagen har satt upp en planeringsram att det
år 2020 ska vara möjligtgjort, genom samhällsplanering, att bygga vindkraft för en
elproduktion om 30 TWh, varav två tredjedelar placeras på land och en tredjedel
till havs. Dock måste nyttan med vindkraftsetablering vägas mot de skador och
olägenheter som etableringen kan medföra för andra allmänna intressen i det
enskilda fallet.
Riksintresse för vindbruk
Området vid Biotestsjön och Degermossen är några av de områden i Sverige som
Energimyndigheten utpekat som riksintresse för vindbruk. Att ett område är
angivet som riksintresse för vindbruk innebär att Energimyndigheten bedömer
området som särskilt lämpligt för elproduktion med vindkraft. Att ett område är
riksintresse för vindbruk är vägledande vid prövning av mark- och vattenanvänd-
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ning. Det är först i tillståndsprövningen i det enskilda fallet som riksintresset får
en rättslig betydelse.
Huvudkriteriet som använts vid utpekandet av områden av riksintresse för
vindbruk är ”Områden med en beräknad medelvind om lägst 6,5 meter per sekund
på 71 meters höjd (över nollplansförskjutningen) över land och hav ut till
territorialgräns, samt i ekonomisk zon”. Vissa undantag har medgivits enligt ett
antal undantagskriterier; nationalpark, nationalstadspark, obrutet fjäll, bebyggelseområden (skyddsavstånd 400 m), områden med bottendjup större än 30 m samt
områden som faller ut av ovanstående kriterier vars yta är mindre än 3 km².
Det innebär att ingen hänsyn har tagits till natur- eller kulturvärden utöver
undantagskriterierna i utpekandet av riksintresseområdena för vindbruk.
Syftet med riksintresset är att skydda området från andra verksamheter som kan
påtagligt skada möjligheterna att utvinna vindenergi i området. Att området är
riksintresse för vindbruk betyder att det blåser bra på platsen men visar inte om
platsen i övrigt är lämplig för vindkraft utöver undantagskriterierna.
Alternativen
Alternativa platser har presenterats, vid Degermossen, mellersta Gräsö och
Sprättmossen. Länsstyrelsen har inte bedömt dessa närmare. Biotestsjön har
angetts som huvudalternativ.
Konsekvenser för naturmiljön
Ett flertal fågelarter sträcker i området vid Biotestsjön och födosöker eller rastar.
Vissa av dessa arter är talrika, t ex storskrake, knipa, vigg, ejder, men även
enstaka exemplar av rovfåglar, t.ex. pilgrimsfalk, fjälluggla och kungsörn har
observerats. Sädgås sträcker vid viss väderlek över Biotestsjön till och från
Finland, smålom sträcker och rastar i området. Flera av dessa arter är rödlistade
och vissa är mycket skyddsvärda. Påverkan på de arter som utnyttjar Biotestsjön är
svårbedömd. I och med att vindkraftverken placeras runt om Biotestsjön, kan det
finnas en risk för en större dödlighet än vid andra vindkraftparker eftersom de här
ska flyga in i parken, inte som ofta annars där de endast ska flyga förbi parken.
Det finns också en mängd tärnor, måsfåglar och andra fågelarter som häckar på
platser i omedelbar närhet till vindkraftverken, vid Biotestsjön och på de många
öar och skär som finns i närheten. I och med den höga tätheten av fågelarter finns
det en förhöjd risk för påverkan från vindkraftverken.
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Uppsala län är ett kärnområde för havsörn med för arten attraktiva habitat. Vid de
kraftiga reduktioner av havsörnsstammen som tidigare skett under 1900-talet är
det vid upplandskusten som några revir fortfarande har varit aktiva. Dessa spillror
av den ursprungliga populationen har sedan fått möjlighet att sprida sig i landet.
Spridningen har möjliggjorts genom ett aktivt arbete för att rädda havsörnsstammen. I och med de gynnsamma förutsättningarna för lyckade häckningar i
landskapet har regionen ett värde som garant för artens fortlevnad om det skulle
inträffa en negativ populationstrend i framtiden.
Koncentrationen av havsörn till Biotestsjön vid Forsmarks kärnkraftverk är som
beskrivits i ansökningshandlingarna mycket hög. Födosök sker i området av både
lokala och individer långväga ifrån. Dessutom finns flera havsörnsbon inom
närområdet, det närmaste på ca 500 meters avstånd till den planerade parken. Det
innebär att Biotestsjön ingår i ett aktivt revir. Ytterligare sju örnbon finns inom ett
avstånd av fem kilometer från Biotestsjön. Sannolikt erbjuder landskapet fler
möjligheter till havsörnshäckningar på öarna i närheten. Enligt rekommendationer
som används internationellt bör ett visst avstånd hållas mellan en vindkraftpark
och häckande havsörn. I Sverige har Sveriges ornitologiska förening
rekommenderat ett avstånd på 3 km mellan ett bo och en vindkraftpark.
Föreningen menar att zonen under vissa förutsättningar behöver vara bredare.
Enligt vissa studier förefaller större rovfåglar tillhöra en grupp av fåglar som
kolliderar med vindkraftverkens rotorblad i högre utsträckning än andra fåglar. De
påverkas också i högre grad av individbortfallet då de reproducerar sig långsamt.
Enligt Bolaget kommer någon enstaka örn varje år att förolyckas på grund av
kollision med vindkraftverken. Sökanden har tidigare bedömt att den lokala
populationen kan komma att påverkas negativt.
Exempel finns både inom Sverige och utomlands där placeringarna medfört en
ökad risk för dödlighet på grund av dåligt placerade vindkraftverk. Sökanden har
använt sig av teoretiska modeller för att räkna ut risken för att en örn hamnar i
vägen för rotorn.
Utöver dessa uträkningar menar Bolaget att man måste ta hänsyn till att örnarna
väjer för vindkraftverken för att få ett rättvisande resultat. Uppgifter finns dock
som tyder på att havsörn i vissa fall inte väjer för vindkraftverk, varför den
väjningsfaktor som används i kollisionsbedömningarna kan vara betydligt lägre än
vad som anges. Det underlagsmaterial som sökanden använt vid beräkningarna
hänvisar också till denna osäkerhetsfaktor. Havsörnar kan däremot ändra sitt
beteende när verken är uppförda, på så sätt att de utsätter sig för större risker.
Örnarna kan utnyttja termiken vid vindkraftverken för att hangglida ovanför
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verket och även jaga efter fallvilt i verkets närhet. I och med detta, och det faktum
att det sker många flygningar inom verkens rotorområde på grund av en
ojämförbart hög närvaro av havsörn vid Biotestsjön, bedömer Länsstyrelsen att det
finns risk för en stor diskrepans i den kollisionsrisk som Bolaget har presenterat.
Länsstyrelsen bedömer därför att det finns en uppenbar risk för att betydligt fler
örnar än Bolaget har antagit kan komma att förolyckas om parken placeras vid
Biotestsjön. Med beaktande av försiktighetsprincipen i miljöbalkens hänsynsregler
måste denna risk tas i beaktande.
Detta individbortfall kan påverka den lokala populationen negativt och minska
häckningsframgången regionalt. Det kan försvåra den långsamma spridningen av
havsörn som sker inåt landet. Det kan även utgöra en risk för hela beståndet i
landet att en vindkraftpark placeras i den miljö som havsörnen väljer i första hand.
Om populationen i framtiden skulle reduceras på grund av händelser som inte kan
förutses nu, t.ex. spridning av miljögifter (den genomsnittliga kullstorleken är
fortfarande lägre än före år 1950, vilket kan bero på påverkan av andra miljögifter
än de som tidigare decimerat beståndet), kommer de kvarvarande individerna med
stor sannolikhet att häcka vid dessa kuststräckor, och födosöka vid Biotestsjön. Så
länge Biotestsjön har denna höga attraktionskraft på havsörnsindivider i regionen
bör inte verksamheter som riskerar att skada dessa placeras här.
Arten upptas i bilaga 1 till fågeldirektivet (79/409/EEG). Direktivet förpliktigar
medlemsländerna att skydda alla vilda fåglar och deras habitat. Havsörn är listad i
annex 1 vilket innebär att särskilda skyddsområden för arten ska pekas ut.
Havsörn är listad i tre internationella konventioner vilka Sverige har ratificerat.
Två av dessa är relevanta i detta ärende. I Bernkonventionens bilaga för arter som
behöver skyddas strängt ingår havsörn. Konventionen syftar till att skydda vilda
arter av djur och växter samt deras naturliga miljö inom Europa. Arten är listad i
Bonnkonventionens bilaga 1 för starkt hotade flyttande arter och i dess bilaga 2
för flyttande arter för vilka det finns behov av internationella avtal för dess
bevarande.
Arten är rödlistad av Artdatabanken i kategorin NT Nära hotad. Antalet häckande
par i hela ostkustpopulationen uppskattas vara ca 300 par. Hela beståndet i Sverige
är i storleksordningen 500 par. I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för havsörn är
visionen att det ska finnas 1000 par i landet för att arten ska häcka i hela sitt
naturliga utbredningsområde, vara livskraftig och kunna klara sig utan stödåtgärder. Individer från Finland födosöker och övervintrar vid Biotestsjön. I
Finland är havsörnen rödlistad som VU, Sårbar.
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Upprätthållandet eller återställandet av gynnsam bevarandestatus är det övergripande målet för alla livsmiljöer och arter av gemenskapsintresse. Havsörn
tillhör de fågelarter som enligt fågeldirektivet har ett sådant gemenskapsintresse.
Havsörn omfattas därför av flera projekt för att återställa gynnsam bevarandestatus, vilket den inte har idag vare sig i landet eller i Europa. Det är därför viktigt
att den långsamma spridning som sker från den förhållandevis stora populationen
vid Upplandskusten kan fortgå för att bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus
i landet.
Länsstyrelsen anser avslutningsvis att de domar som sökanden presenterar i
ansökan inte direkt är applicerbara på förhållandena vid Biotestsjön, då detta
område har en unik täthet av havsörn och hyser både övervintrande och häckande
havsörn.
Avvägning
Generella riktlinjer för vindkraft gör gällande att kustområden är en mindre bra
placering utifrån naturvärdessynpunkt med tanke på de många fågelarter och andra
naturvärden som finns i en sådan miljö. Där uppstår en konflikt i och med att
vindförhållandena kan vara bra vid kusten. Därför måste fördelen med en sådan
lokalisering vägas mot eventuella nackdelar för naturmiljön. Utifrån ett sådant
resonemang kan en kustnära placering av en vindkraftpark vara tillåtlig om det är
så att påverkan på miljön blir måttlig. I andra fall blir påverkan så stor att nyttan
av det extra tillskott av el som parken genererar inte kan sägas överväga skadan
som sker på miljön. I och med denna vindkraftparks tänkta etablering är risken för
påverkan så stor att nyttan inte överväger skadan.
Enligt 2 kap. 6 § MB ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett
mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön. I och med att sökanden valt en plats som uppenbart kommer att
skada höga skyddsvärda miljövärden bedömer Länsstyrelsen att etableringen
strider mot detta lagrum och att tillstånd därmed inte kan lämnas.
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen gör sammanfattningsvis bedömningen att tillstånd inte kan beviljas
då den föreslagna verksamheten strider mot lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 §
MB.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av naturvårdshandläggare
Petter Söderberg, miljöskyddsenheten.

Roger Gustafsson

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

Ing-Marie Askaner
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