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Beslutande Erik Andersson (C), ordförande 
Jörgen Lind (M) 
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Övriga deltagande Titti Hedin Kvick, sekreterare 
Lena Bergman, förvaltningschef 
Tomas Johnsson, stadsarkitekt 
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Gisela Åberg, naturvårdshandläggare 
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§ 8 5  
Remiss ändringsansökan Stöllsäterberget (M-2017-1018) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Det bifogade förslaget till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande 
antas. 

Beskrivning av ärendet 
Wpd Scandinavia AB har sedan 2015 tillstånd till att uppföra 15 st 
vindkraftverk med en totalhöjd av 200m inom projektområde Stöllsäterberget 
i Malung-Sälens kommun. Då teknikutvecklingen gått fort framåt sedan 
tillståndet gavs har nu wpd Scandinavia AB ansökt om att få anlägga mindre 
antal verk (12st) och istället höja dessa till 250m. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i den så 
kallade slutremissen för detta ärende. Tidigare yttrande tagna på delegation 
från miljönämnden bifogas tjänsteutlåtandet. 

Dagens sammanträde 
Naturvårdshandläggaren redogör för ärendet. 

Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att det 
bifogade förslaget till yttrande antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-09-18 
Förslag till miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande 

Bilaga 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande 

Justerarö UMragsbeslyrkantiiä 
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Mottagarens beteckning: 551-15323-2018 

Yttrande i slutremiss ang. ansökan om ändring av beviljat tillstånd för 
vindkraftsparken Stöllsäterberget (wpd Scandinavia AB) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att underlaget i ansökan är bristfälligt och 
inaktuellt med avseende på fågelutredningarna vilket medför att nämnden inte kan ta 
ställning till om en höjning av verken är acceptabel enligt Miljöbalkens bestämmelser 
eller ej. 

Som argument för detta ställningstagande lämnar nämnden följande yttrande: 

1. Det framgår inte av underlagen hur den totala sveparean kan komma att ändras 
vid höjning av verken. Sveparean påverkar kollisionsrisken markant och det bör 
framgå i ansökan om det är det bara är navhöjden som höjs eller om 
rotordiametern ökar. 

2. Fågelutredningen som ansökan bygger på genomfördes 2013 dvs. sex år sedan. 
Forskning (t.ex. rapport 6734 från Naturvårdsverket) på framförallt rovfåglars 
flyghöjd och flyttningsrörelser har skett efter 2013. Nämnden anser därför det inte 
relevant att använda en sex år gammal utredning som underlag för ansökan. 

3. I fågelutredningen framgår att de positioner som sträckande rovfåglar 
observerades ifrån bara besöktes en gång. Detta trots att det under bara någon 
timme observerats flertalet individer. 

4. Eftersom inventeringen genomfördes för så längesedan kan det ifrågasättas hur 
wpd säkerställer att inga rovfåglar bildat revir i området sedan 2013. 

I det fall miljöprövningsdelegationen gör en annan bedömning än miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden vill nämnden yrka på följande: 

5. Att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får delegation på att ta beslut om vilka verk 
som ska tas bort. Detta bör framgå av villkoren i ett ev. tillstånd 

6. Att övriga villkor som framgår av redan beviljat tillstånd bör kvarstå, dock med 
följande ändring: i de villkor där tillsynsmyndigheten har delegation bör det framgå 
att tillsynsmyndigheten har det slutliga avgörandet i frågan. 

Bedömning 
Nämnden gör bedömningen att ansökan är bristfällig gällande framförallt 
rovfågelaspekten att nämnden inte kan ta ställning i frågan om en höjning av verkan bör 
tillåtas eller ej. 

Detta ställningstagande grundar sig främst på att den fågelutredning som sökanden 
använder i ansökan är föråldrad och inaktuell samt innehar flertalet brister. Området är 
ett av de viktigaste för sträckande rovfågel i denna del av landet. Ändock har de 
positioner där rovfåglar observerats bara besökts en gång under bara några timmar. Det 
förklaras heller inte hur wpd kan säkerställa att inga nya revir tillkommit i området sedan 
2013. Både förutsättningarna och forskningen på området har/kan ha ändrats sedan 
inventeringen gjordes, detta borde tas upp i ansökan. 



I det fall Miljöprövningsdelegationen bedömer att wpd Scandinavia AB får ändrat 
tillstånd vill Milö- och stadsbyggnadsnämnden att delegationen till tillsynsmyndigheten 
(TM) förtydligas. I tidigare tillstånd har TM delegation på slutlig utformning och placering 
av verken. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att denna delegation också ska 
innefatta vilka verk som ska tas bort. Detta bör framgå av ett ev. tillstånd. Likaså vill TM 
ha det slutliga avgörandet i de frågor där TM har delegation. Formuleringar som t.ex. att 
placering ska beslutas i "samråd med tillsynsmyndigheten" borde undvikas. 




