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Kompletterande information inom ramen för pågående 
samråd gällande OX2:s planerade vindkraftsprojekt vid 
Källbomark, Skellefteå kommun 

I slutet av maj skickade vi ut information om förändringar i projektet (daterat 2020-05-25) till adressater 
som ingått i den tidigare samrådskretsen från 2019. Då det har uppkommit en del frågor kring det 
materialet väljer vi att komplettera och förtydliga informationen med detta utskick. Den här informationen 
skickas även till adressater som tillkommit inom samrådskretsen sedan utskicket 2019. 

Om samrådet 

Samrådet för projektet påbörjades under våren 2019 och är en pågående process. Ett samråd pågår 
formellt till dess att sökanden, i det här fallet OX2, lämnar in en tillståndsansökan till tillståndsprövande 
myndighet. 

Sedan samrådet påbörjades och under projekteringens gång har projektområdets storlek minskat och 
antalet möjliga vindkraftverk har blivit betydligt färre. Den planerade verksamhetens omfattning och 
preliminära miljöbedömning som presenterades i samrådshandlingen (daterad 2019-08-15) har därför 
behövt revideras. Detta PM har tagits fram som ett komplement till samrådshandlingen och utgör en 
sammanfattning av de förändringar som projektet har genomgått sedan samrådet påbörjades och 
innehåller en ny preliminär miljöbedömning. 

Den 29 augusti 2019 hölls ett samrådsmöte i Källbomarks byagård. OX2 har för avsikt att genomföra 
ytterligare ett samrådsmöte på plats i Källbomark. På grund av rådande omständigheter till följd av 
covid-19 har detta dock inte varit möjligt under våren 2020. Ambitionen och förhoppningen är att kunna 
genomföra ett fysiskt samrådsmöte under hösten 2020 istället och vi återkommer med inbjudan till det 
om och när det blir aktuellt. Under tiden genomförs samrådet skriftligen. 

Det här har hänt i projektet 

Under våren 2020 har projektområdet arbetats om och omfattar nu cirka 820 hektar, jämfört med  
cirka 2300 hektar 2019. Den nya utformningen av projektområdet utgörs huvudsakligen av den 
nordöstra delen av det gamla projektområdet som beskrivs i samrådshandlingen daterad 2019-08-15. 
Dock har ett mindre område om cirka 55 hektar tillkommit. Totalt rymmer det nya projektområdet upp till 
nio vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 290 meter. Karta 1 påvisar det ursprungliga 
projektområdet i förhållande till det nya projektområdet. 

Projektområdet som helhet utgörs framför allt av produktiv skogsmark med inslag av myrmark. 
Middagsmyran sträcker sig i nordväst-sydöstlig riktning genom den nytillkomna delen av 
projektområdet. Där finns även en mindre traktorväg. 

Den nytillkomna delen av projektområdet omfattas av de tidigare genomförda inventeringarna av 
havsörn och kungsörn, lom- och rovfåglar, övriga våtmarksfåglar, skogshöns och fladdermöss. 
Kompletterande inventeringar av natur- och kulturvärden kommer däremot att utföras under sommaren 
2020. 

Förändringen av projektet har skett till följd av opinion samt med hänsyn till resultat som framkommit i 
olika fältinventeringar, framför allt avseende naturvärden, skogshöns och lom. Vidare har Skellefteå 
kommun en restriktiv inställning till byggnation av vindkraft utanför de områden som pekats ut som 
lämpliga för vindkraft i det tematiska tillägget om vindkraft till kommunens översiktsplan. 
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Reviderad bedömning av förväntad miljöpåverkan 

Det nya projektområdet innebär att antalet möjliga vindkraftverk kraftigt har reducerats och därmed 
kommer också miljöpåverkan att minska jämfört med det större projektområdet. 

En ny exempellayout har tagits fram som rymmer nio vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt  
290 meter, se karta 3. För att kunna göra en reviderad bedömning av förväntad miljöpåverkan har 
därför nya beräkningar tagits fram avseende skugga, ljud och synbarhet. Vidare har även nya 
fotomontage tagits fram. Resultatet från beräkningarna av ljud och skugga samt de nya fotomontagen 
finns att ta del av på projektets webbplats https://ox2.com/sv/projects/kallbomark/. På webbplatsen finns 
även tillgång till samrådshandlingen (daterad 2019-08-15) som innehåller mer information om den 
planerade verksamheten. 

Det nya projektområdet och revideringen av exempellayouten innebär inte att begränsningsvärdet för 
ekvivalent ljudnivå på 40 dB(A) utomhus vid bostäder riskerar att överskridas. Exempellayouten riskerar 
inte heller att överskrida Boverkets rekommenderade riktvärden för skuggor för störningskänslig 
bebyggelse (8 timmar per år eller 30 minuter per dag). Vill du läsa mer om rekommenderade 
begränsningsvärden för ljud och rekommenderade riktvärden för skugga så hänvisas till upprättad 
samrådshandling (daterad 2019-08-15). 

Det nya projektområdet är beläget på ett större avstånd från Åbyälvens dalgång och byarna Källbomark 
och Gagsmark med omgivande bebyggelse. Se fotomontagen för den nya layouten från Källbomark, 
Norra Gagsmark och Jävre Högberget på projektets webbplats. I kommande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer ytterligare fotomontage att presenteras. 

Exempellayouten kan komma att förändras till tillståndsansökan lämnas in. OX2 har dock för avsikt att 
placera vindkraftverken utanför skyddsvärda områden och objekt. 

För att minimera påverkan av transporter och trafik till projektområdet genom Källbomark och 
närliggande byar planeras dess tillfartsväg ansluta direkt vid E4 via den så kallade Gagsmarksvägen. 
Inom projektområdet nyttjas de befintliga vägarna i stor utsträckning och de få nya vägarna som 
planeras är förlagda utan genomfartsvägar till Källbomark. 

Såhär lämnar du synpunkter 

Du kan lämna dina synpunkter antingen muntligen eller skriftligen. Vi önskar dina synpunkter senast 
30 november 2020. Med anledning av att vi hoppas kunna genomföra ett fysiskt samrådsmöte i 
Källbomark under hösten är yttrandetiden väl tilltagen. Märk ditt yttrande med "Samråd vindkraft 
Källbomark" och skicka dem till charlotte.naucler@ox2.com eller posta dem till: 

Ecogain AB 
Att: Charlotte Nauclér 
Västra Norrlandsgatan 10D 
903 27 Umeå 

Har du frågor om projektet? 

Kontakta OX2:s projektledare Sven Levin om du har frågor. 
sven.levin@ox2.com 
070 - 341 74 75 

Med vänliga hälsningar, Sven Levin, projektledare OX2 
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Karta 1 över det ej gällande projektområdet från 2019 i blått och det nya gällande projektområdet i svart. 

PROJEKTOMRÅDEN

Källbomarks vindkraftsanläggning

Skala: 1:36,000 (A4)

0 2.51.25
km

Gällande projektområde

Ej gällande projektområde

Källa: Lantmäteriet Framtagen av: AH

Datum: 2020-06-11
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Karta 2 över ej gällande exempellayout från 2019. 
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EJ GÄLLANDE EXEMPELLAYOUT
Källbomarks vindkraftsanläggning

Skala: 1:36,000 (A4)

0 2.51.25
kmÇ Vindkraftverk - exempellayout

Projektområde

Källa: Lantmäteriet Framtagen av: AH

Datum: 2020-05-20

OBS! Ej gällande projektområde och exempellayout. 
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Karta 3 över den nya gällande exempellayouten. 
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GÄLLANDE EXEMPELLAYOUT

Källbomarks vindkraftsanläggning

Skala: 1:36,000 (A4)

0 2.51.25
km

Ç Vindkraftverk - exempellayout

Projektområde

Vägar - exempellayout
Tillfartsväg

Ny väg

Förstärkning befintlig väg Källa: Lantmäteriet Framtagen av: AH

Datum: 2020-05-20

OBS! Gällande projektområde och exempellayout. 


