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Mötesstruktur

• Alla mikrofoner och kameror är avstängda under 
presentationen. Sätts på vid frågestunden. 

• Frågor ställs i chatten.

• För att en fråga ska besvaras så måste frågeställaren ha 
angett namn. 

• Mötet spelas in för att underlätta att föra anteckningar. 
Inspelningen kommer inte publiceras någonstans. 

Presentation 
1 h

Paus 10 min

Frågor 

45 min

Slutord 5 min



Chattfunktionen och namninställning

Obs, chatten används enbart för frågor. Inte för diskussioner 
mellan deltagarna. Enbart moderatorn ser frågorna. 

För att byta namn på dig själv. Håll muspekaren över dig själv 
och välj ”rename”. 



Tack för att ni bidrar till ett trevligt möte med god ton!



Agenda för samrådet

• Presentation av bolaget och konsulten

• Samrådsformalia

• Mål för vindkraft

• Tillståndsprocessen och möjligheter att påverka

• Projektbeskrivning 

• Kommunala planer 

• Påverkan på människor, samhälle och miljö

• Tidplan

• Vi svarar på frågor 



Projektledare: Hanna Lind

Konsult

• Wind Sweden bistår Fu-Gen i tillståndsprocessen.

• Litet konsultbolag med 10 anställda och bas i Falkenberg. 

• Erbjuder seniora konsulttjänster från medarbetare med många års erfarenhet av 
vindkraftsprojektering. 

Miljökonsult: Linda Strandlund VD: Jeanette Lindeblad



Andreas Johansson,
operativ chef

Christina Hillforth,
sverigechef

Erik Persson,
senior rådgivare

Verksamhetsutövare

• Projektbolaget Fu-Gen Blåsmark Vind AB är verksamhetsutövare.

• Fu-Gen Blåsmark Vind AB ägs av Fu-Gen Energi AB som projekterar, driver och 
underhåller vindkraft. Fu-Gen Energi AB har bytt namn från Fibonacci Vind AB. 

• www.fugen-ren.com

http://www.fugen-ren.com/


Vision

Aktivt driva energirevolutionen genom lösningar som ger ett
positivt bidrag till klimatförändringarna

för våra kommande generationer 

To drive the energy revolution by creating solutions 
with a positive contribution to climate change 

for our future generations 



Background & Target 

Fu-Gen Energi AB etablerades för att utveckla och producera förnybar vindkraft till 
den nordiska energimarknaden

Dagens vindkraftsteknologi möjliggör elproduktion till en kostnad runt 30 öre/kWh, 
vilket gör det till ett av de mest kostnadseffektiva kraftslagen i energisystemet. 

Vår mål är att etablera en aggregerad tillståndsportölj på  >1000 MW till år 2025



2020 Q4

Strategi

KLUSTER

PORTFÖLJEN

LÅNGSIKTIGHET

Vi strävar efter närliggande projekt och verkar för att 
skapa positiva synergier inom Fu-Gen gruppen.

Låg risk profil – områden under utveckling, 
konstruktionsfärdiga projekt och producerande parker. 

ÄGARNA Ägarna investerar i projekt som bidrar till långsiktig 
avkastning. 

Vi agerar med fokus på långsiktigt ägande och förvaltning 
av den etablerade portföljen. 

INNOVATION Vi söker ständigt nya lösningar i teknologins framkant 
som kan bidrar till framtiden energissytem.



Avgränsningssamråd

• Avgränsningssamråd genomförs med bl.a. myndigheter, 
företag, samebyar allmänhet och särskilt berörda.

• Syftet med avgränsningssamrådet enligt 6 kap miljöbalken är 
att specificera omfattningen (avgränsningen) på den MKB 
som ska lämnas in med tillståndsansökan 

• Avgränsningssamrådet skall behandla verksamhetens:

➢ lokalisering omfattning och utformning

➢ de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig 
eller till följd av yttre händelser

➢miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning

De synpunkter som kommer in under samrådsprocessen ska i hög grad styra 
innehållet i MKB’n och verksamhetsutövaren ska i en samrådsredogörelse 
visa på vilket sätt man tagit hänsyn till synpunkterna. 



Tillståndsprocessen

Samråd och 
utredningar

MKB
Tillstånds-
ansökan

Komplet-
teringar

Kungö-
relse

Beslut

Säg vad du tycker! Säg vad du tycker!

Möjlighet att överklaga

• Tillståndsmyndighet: Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen
• Piteå kommun måste tillstyrka 
• Överklagan görs till Mark- och miljödomstolen



Nationella mål för vindkraft

• Ett 100 % förnybart elsystem år 2040

• Nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045

• Nettoexportör av el till övriga Norden och Europa

Utbyggnad av vindkraften är en nyckelkomponent för 
möjligheten att klara dessa mål



Projektöversikt

• 16 km sydväst om Piteå

• 4,5-5 km väster om 
Hemmingsmark och 
Blåsmark

• 1,3 km till närmaste 
bostad

• 900 ha projektområde



Historik

• 25 verk fick tillstånd 2012. 
Max totalhöjd 150 m. 

• Ansökan om ändringstillstånd 
för höjning till 200 m år 2016. 
Avslag. 

• Tillståndets giltighet löpte ut 
2018.

• Höjder över 150 m har 
tidigare avstyrkts av 
kommunen p.g.a. högintensiv 
hinderbelysning.  



Ny parkutformning

• 15 verk

• 230 m totalhöjd

• Parkoptimering

• Minskat antal, högre höjd

• 84 MW installerad effekt 
(tidigare 82,5)

OBS: Exempelutformning, 
positioner och vägar kan 
ändras. 



Kommunala planer

• Översiktsplan 2016.

• Tematiskt tillägg om vindkraft 
2014.

• Markerat som ”område lämpligt 
för vindkraft” område L8 
lämpligt för vindbruk.

• Särskilda punkter som ska 
beaktas i området: Bebyggelse 
och boendemiljö i närliggande 
byar, kulturmiljön vid 
Bodhällorna och riksintresse för 
rennäring. 



Förutsättningar för vindkraft

Markanvändningen i projektområdet domineras av skogsbruk, som kan fortsätta att 
bedrivas även efter att vindkraftsparken är byggd. Huvuddelen av fastigheterna i 
projektområdet ägs av lokala markägare. Stora arealer skog har avverkats under de 
senaste 30 åren, vilket gjort att området idag domineras av ungskog med låga 
naturvärden.



Vindförutsättningar

• Vinden har mätts med mast och SODAR (3 år)

• Mycket goda vindförhållanden

• Medelvinden 8 m/s vid navhöjden 155 meter

• Beräknad elproduktion med 15 verk på 230 
meters höjd: 295 000 MWh/år 

• Jämför med elproduktion för 25 verk på 150 
meters höjd: 220 900 MWh/år 
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Närliggande projekt

Kumulativa effekter:

• Landskapsbild

• Rennäring

Kumulativa ljudeffekter 
med Markbygden 
etapp 3 är osannolika 
men kan inte uteslutas 
(6 km). 



Påverkan på människa, 
samhälle och miljö



Skyddade områden

Natura 2000

Samtliga biflöden till Åbyälven är 

klassade som Natura 2000 och får inte 

påtagligt skadas. 

Kortast avstånd mellan verk och 

Natura 2000: 430 m. 

Kräver särskild hänsyn under 

byggnation för att förhindra 

hydrologisk påverkan. 



Registrerade naturvärden

• Området är fattigt på 
registrerade naturvärden 
(Skogsstyrelsen). 

• Det finns dock flera större 
områden som klassats 
enligt den Nationella 
Våtmarksinventeringen 
(VMI). Bygger 
huvudsakligen på 
flygfotoanalys med låg 
exakthet. 



Inventerade Naturvärden

• Inventering år 2009 och 
2010

• Genomfört av Enetjärn
Natur AB (numera Ecogain)

• Bedöms fortfarande vara 
aktuell. 

• Mer exakt än kartan från 
Våtmarksinventeringen.

• Delvis våtmarker med höga 
naturvärden. 



Fågel

Vissa artgrupper är känsliga för vindkraft. Främst påverkan genom kollisioner, 
habitatförlust, störningar och barriäreffekter. 

2010-2011 genomfördes inventeringar av örn, våtmarksfågel och hönsfågel. Resultaten 
är gamla men används i viss mån som referens för att styrka nya resultat. 

Under 2019 genomfördes en omfattande fågelinventering. Man tittade specifikt på: 

• Örn (ingen häckning)

• Övriga rovfåglar (inga känsliga arter inom rekommenderade skyddsavstånd)

• Lom (häckning utanför skyddsavstånd)

• Hönsfågel (anpassningar efter stor orrspelplats och tjäderhabitat)

• Våtmarksfågel (trivial fågelfauna)



Skyddszoner fågel

200 m runt Storfloxan

600 m runt Stortrindan 
(orrspel)

300 m runt Nörd-
Björntoberget (tjäderspel)



Fladdermöss

Vissa fladdermusarter är känsliga för vindkraft, framför allt 
arter som jagar på hög höjd. 

Ingen fladdermusinventering har genomförts i området 
tidigare då risken för förekomst av hotade arter bedömts som 
liten. 

Verksamhetsutövaren planerar för att antingen genomföra en 
inventering i sommar eller köra vindkraftverken med frivillig 
fladdermusdrift. 



Kulturmiljö

En kulturhistorisk 
inventering genomfördes i 
området 2012 av arkeolog 
Lennart Klang. 

Huvudsakligen övriga 
kulturhistoriska lämningar

Bodhällorna pekas ut som 
en särskilt värdefull 
kulturhistorisk miljö.

Två gropar som kan vara 
fornlämningar finns. 

Möjliga
fornlämningar

Bodhällorna,
fäbodlämning



Kulturmiljö

Tillfartsväg



Riksintressen 3 kap. MB

Hela området är av riksintresse 
för vindbruk.

Inom 10 km finns även:

• RI rennäring

• RI kulturmiljövård



Riksintressen 4 kap. MB

Natura 2000 utgör riksintresse i 
sin helhet. 

Åbyälven med biflöden är 
klassad som riksintresse för 
skyddade vattendrag 
(Västerbotten) –skyddar mot 
vattenkraftsutbyggnad.



Landskap

Kuperat barrskogslandskap med många myrar och några bäckar i de låga
terränglägena.

Ett storskaligt, kuperat mosaiklandskap.

Regionen kännetecknas av moss- och risrika barrskogar med god tillväxt.

En stor del av landskapets höga värden i denna del av Norrbotten är samlade
utefter älvdalarna kring Åbyälven, Piteälven och Byskeälven.

Storskaliga landskap är som regel mer ”tåliga” för vindkraftsetablering än
småskaliga landskap med stor rumslighet.



Synbarhetsanalys och fotomontage

Synbarhetsanalys

• Modell som bygger på terräng och marktäckedata. 

• Visar var i landskapet någon del av 0-15 vindkraftverk kommer att synas. 

• Har gjorts för Vestas V150 med 230 m totalhöjd. 

• Visar att synligheten blir störst vid bortre sidan av öppna områden som åkrar, 
ängar, sjöar och våtmarker. Tät skog skymmer sikten. 

Visualiseringar

• Fotomontage från 13 punkter. 

• 8 fotopunkter samma som vid ändringsansökan 2016. 5 punkter kompletterade 
(Piteå stad och Skellefteå kommun). 

• Panoramamontage kompletterade med beskurna montage för att öka tydligheten 
på liten skärm.  





Fotomontage
Namn Avstånd till 

närmaste verk (km)

Andersmyran 2,6

Granträskmark 4

Hemmingsmark 4,7

Blåsmark 5,6

Bodsjö 6,2

Vallsberget 9,3

Kalahatten 9,6

Knöppeln 7,5

Storstrand 14,6

Finnträsk 15

Gagsmark 11,6

Klubbfors 13,5

Kust hotell 17



Andersmyran 2,6 km





Granträskmark 4 km





Hemmingsmark 4,7 km





Blåsmark 5,6 km





Bodsjö 6,2 km





Vallsberget 9,3 km





Kalahatten 9,6 km





Knöppeln 7,5 km





Storstrand 14,6 km





Finnträsk 15 km





Gagsmark 11,6 km



Klubbfors 13,5



Kust hotell 17 km





Ljud

Max 40 dBA utomhus vid bostäder

Beräkningsförutsättningar:

• Exempelverk: Vestas V150, 230 m 
totalhöjd. 

• 8 m/s på 10 m höjd

• Källjud vid rotor 104,9 dBA

Resultat:

• Högsta beräknade ljud vid bostad: 
36,6 dBA (punkt B)



Rörliga skuggor

Den faktiska skuggtiden får enligt 
praxis inte överstiga 8 h/år

Beräkningsförutsättningar

• Ingen hänsyn till skymmande 
vegetation

• Solstatistik och produktionsstatistik 
ger ett förväntat värde

• Exempelverk Vestas V150, 
totalhöjd 230 m

Resultat

• Längsta beräknade skuggtid vid 
bostad: 7,43 h/år.



Rennäring

• Projektområdet ligger inom Östra 
Kikkejaures vinterbetesmarker.

• I södra delen av ett större trivselland 
och uppsamlingsområde. 

• Riksintresse finns norr om området 
samt en flyttled längs sydvästra 
gränsen. 

• Osäkerheter gällande kumulativa 
effekter till följd av Markbygden. 

• Fu-Gen har ett avtal med samebyn 
och har haft ett flertal samråd om 
projektet.



Hinderbelysning

Transportstyrelsens föreskrifter:

>150 meter totalhöjd: högintensivt, vitt, blinkande ljus 

Hinderbelysningen har tidigare varit en viktig fråga i projektet huvudskäl 

till kommunens avstyrkan till högre höjder. 

Fu-Gen kommer att föreslå ett villkor om att behovsstyrd hinderbelysning 

ska användas trots att tekniken inte är tillgänglig idag. 



Tidplan

Vår-sommar 2021: 

• Samrådsprocess med allmänhet och förnyat 
samråd med myndigheter

• Arkeologiska undersökningar

• Ev. fladdermusinventering

• Detaljprojektering

• Bearbetning av synpunkter

Höst 2021: 

• MKB och tillståndsansökan

2022:

• Kompletteringar, handläggning och beslut

Skriftliga synpunkter lämnas 
senast den 18 juni och skickas 
till Linda Strandlund: 
linda@wind-sweden.com

mailto:linda@wind-sweden.com


Frågestund

• 10 min Paus

• 45 min Frågor

• 5 min Slutord från Fu-Gen



Tack för er 
uppmärksamhet!



Framtiden är förnybar I www.wind-sweden.com


