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Forsviden Vind AB, Gotlands kommun, tillstfrnd till miljiifarlig verksamhet

Naturskyddsforeningen Gotland (foreningen) dverklagar Miljoprdvningsdelegationens (Mpd)
beslut 2018-06-19 till uppftirande och drift av anliiggning ftlr vindkraft - Forsviden sddra vind-
kraftpark.

NatarskytfulsJbreningen Gotland yrkar stt anshkan avslfis i sin helhel

Fdreningen yttrade sig2017-02-07 6ver ans6kan och yrkade att denna skulle avslis i sin helhet
pfl grund av att projektet har oliimplig placering och utformning. Foreningen vidhiller sin upp-
fattning och refererar till sitt yttrande och anfor diirutdver loljande motivering.

Sidnumrering och rubriker hiinvisar till Miljdprdvningsdelegationens beslut.

Fdreningen kritiserar att Mpd i sin redovisning av dvriga remissinstansers instiillning pi sidan
69 inte redovisar Naturv6rdsverkets instiillning och att L?insstyrelsens instiillningbara iterges
till delar. Som framgir av sidan 30-31 anser Naturvflrdsverket att omridet generellt har mycket
hdga naturviirden och ett ostdrt l2ige vilket ska beaktas vid beddmningen av platsens liimplighet.
Verket konstaterar att flera vindkraftverk har en placering som kan komma i konflikt med art-
och omridesskyddet. Foreningen konstaterar att Naturvf,rdsverket iir mycket kritiskt till projek-
tets utformning vilket Mpd borde ha beaktat bathe i sitt beslut. Llinsstyrelsen skriver pi sidan 33

att vid awdgningen mellan riksintressena frr naturvird och energiproduktion finns en mOjlighet
att tillita intr6nget i riksintresseomridet ftjr naturvird, ft)rutsatt att verkens h6jd begriinsas till
maximalt 150 m. Fdreningen ser deffa som ett villkorslost stiillningstagande av Ltinsstyrelsen
som inte heller redovisas i Mpd:s beslut.

Mpd beddmer pi sidan 70 att riksinhessena f6r vindbruk och naturvird iir ftirenliga pA platsen
och att en awiigning enligt 3 kap miljdbalken diirmed inte behdvs. F6reningen kritiserar Mpd:s
beddmning och anser att den helt saknar grund. Som framgar av bflde Naturvirdsverkets och
Linsstyrelsens ythanden medfor projektet betydande negativ piverkan p6 bl a riksintressena
ftir natur- och kulturvird och r<irligt friluftsliv. Fdreningen konstaterar att det miste gOras en
mycket noggrann avviigning mellan dessa motstiende intressen i det aktuella fallet, vilket Mpd
inte har giort.
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Foreningens instiillning iir som tidigare att riksintresset fbr naturvard i detta fall viiger tyngre tin
riksintresset filr energiproduktion, vilket ytterligare stiirks av det faktum aff bolaget bara erhillit
tillstAnd till 11 av 17 verk och att Liinsstyrelsen yrkat att verkens hdjd och dtirmed Sven deras

energinytta miste begriinsas jtimfort med bolagets ansokan.

Mpd bedomer pi sidan 71 att bestdmmelserna i 3 och 4kap. miljdbalken inte utgdr hinder mot
aff uppfi)ra 11 vindkraftverk med hdjden 210 m. Fdreningen konstaterar att Mpd inte redovisat
nigon analys som underlag fdr denna beddmning vilket ?ir speciellt anmiirkningsviirt med hiin-
syn till omrfldets natur- och kulturviirden, landskapsbild, Natura 2000-omride samt piverkan pi
turism och rdrligt friluftsliv.

Mpd bortser ocksi helt frin Naturvfirdsverkets och fiireningens pipekande om att miljobalkens
3 kap 2 $ foreskriver att stora markomrflden som inte alls eller endast obetydligt 6r piverkade av
exploateringsftiretag eller andra ittgrepp i miljdn si lingt som mdjligt ska skyddas mot itgiirder
som pAtagligt kan piverka omridenas karaktiir.

Under avsnittet Artskydd - pdverkan pd orn striver Mpd att s6som praxis har utvecklats anses

numera ett skyddsavstind om 2-3 k{n mellan boplatser ftir 6rn och vindkraftverk vara nddviin-
digt fttr att minska riskerna fdr hotade arter att ftirolyckas eller st6ras av vindkraftverk. Mpd
bortser diirmed fran Mark- och miljddomstolens beslut i fallet Forsvidar och Boge (mfll M 528-
l5 och M 5993-15). Domstolen konstaterade diirvid att "vid beddmningen om en vindkraftparks
lokalisering kan godtas med hiinsyn till artskyddsftirordningen ska hiinsyn inte bara tas till mtij-
ligheten att inneh&lla de buffertzoner I skyddsavstf;nd som rekommenderas i Naturvirdsverkets
rapport 6467 Vrrrdl<taftens effekter pi f6glar och fladderm6ss, utan det miste gOras en helhets-
bed6mning i friga om etableringens piverkan pi omridet som ftgellokal."

Domstolen pekade i domama pfl niiromridets betydelse ftir <irn bide med hiinsyn till hiickning,
flygstrik samt fiidosdk och att uppftirandet av vindkraftverk, ftirutom risken fiir kollision, skulle
fragmentera omridet och orsaka bani5reffekt som riskerar aff stdra drnarna och trtinga bort dem

frin boplatser och fiidosdksomriden. Samma beddmningar gdrs i ett flertal domar t ex MMOD
l|.{7639-11 och M 10072-12 samt MMD M3905-12, M 260-13, M2571-13,M1423-14,M
2728-15,}{2627-15, M 528-15, M 5993-15 och2326-16

Ett tillstind till en vindkraftpark i Forsviden skulle enligt ftireningens mening strida mot syftet
med Mark- och miljddomstolens avslag i fallet Forsvidar, eftersom det avsig att skydda ornarna
som htickar inom Forsvidar och som rdr sig Over det vidstr?ickta omrddet Forsvidar - Forsviden
med omgivningar. Det iir t ex viil kiint att havsdmar som hdckar inom Forsvidar fodos6ker vid
Tingstiide triisk och Bogeviken vilket innebdr att de flyger rakt genom Forsvidenomridet och
diirvid riskerar att kollidera med vindkraftverken och stdras eller triingas bort.

F6reningen vill ocksi framh&lla riskerna med att iiven enstaka Ornar dddas av vindkraftverk och
aff de lediga reviren dvertas av inflyttade rirnar, vilket pA sikt leder till drdnering av bestiendet
pf, regional eller hdgre nivfl. Jiimfiir t ex utvecklingen pi 6n Smdla i Norge.

I Vindvals rapport Vindkraften i samhcillet (2016) konstateras att skyddszoner pi tvi kilometer
inte inneblr nigot absolut skydd utan endast en riskminskning, samtidigt som 6mar regelbundet
ror sig 6ver betydligt storre omriden iin de anviinda skyddszonerna. Det biista ftir den regionala
kungs<irnsstammen pi Gotland vore enligt rapporten att placera verken i nigra ffi omriden med
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sfl ffi kungsdrnsrevir i niirheten som md,jligt. Av rapporten framgir att enbart skyddsavstind inte
klarar bevarandet av exempelvis rirnar eller andra skyddsviirda arter i alla liigen. Foreningen in-
stiimmer med dessa beddmningar och konstaterar samtidigt att Forsviden hyser en stor tiithet av
<irnar och att beskrivningen "s& ffi kungsdrnsrevir som mdjligt i niirheten" inte alls stiimmer pi
detta omrflde. Jtimftir t ex Gotlands Ornitologiska Fdrenings yttrande 6ver ansdkan20l7-02-05.

Fdreningen menar mot bakgrund av ovanstiende att Mpd:s beslut inte uppfuller de krav som
loljer av Figeldirektivet eller Art- och habitatdirektivet och av tidigare domslut. I motsats till
Mpd anser ftireningen att tillst&nd inte kan ges till de sdkta verken av skiil som anges ovan.

Bolagets inventering av cirn omfattar bara n6gra dagar i mars i syfte att upptiicka evenfuell spel-
flykt. Bolaget skriver uttryckligt pi sidan 45 att inventeringarna inte syftar till att registrera
drnarnas rdrelser inom omridet utan endast till att identifiera eventuella hiickningar. Foreningen
vill d?irvid referera till Boverkets Vindlvafthandboken som pi sidan 62 anger att det iir nddvtin-

digt med en kartering av ftgelfaunan i omridet under minst ett 5r lbr att kunna bed6ma pAverkan

pi ffigelfaunan och att inventeringar av t ex flyttstrfllq hiickningslokaler och fodosdksomrAden i
och omkring en foreslagen vindkraftpark alltid brir redovisas i en miljdkonsekvensbeskrivning.
NaturvSrdsverket skriver pfl sidan 76 i syntesrapporten 6740 Vindlvaftens pdverkan pdfiglar
ochJladdermoss (2017) att det 6r rinskviirt med fler 2in ett irs inventering innan vindkraftverken
iir i drift. Eftersom rirnar 16r sig pA helt olika siitt under t ex hiickning, uppft)dning av ungar i boet
och niir ungarna iir flygga iir det uppenbart att observationer av flygviigar m m miste omfatta en

stdrre del av 6ret iin vad bolaget har redovisat. Aven Liinsstyrelsen konstaterar pi sidan 45 att
inventeringarna iir gjorda under allffor kort tid ft)r att det ska vara mdjligt att beddma hur kungs-
och havsrirn rdr sig i omr6det. Fdreningen instiimmer i kritiken och menar att bolagets invente-
ring och mkb inte uppffller miljdbalkens krav enligt 6 kap. 3 $ pi att m6jliggdra en samlad
bedbmning av verksamhetens effekter pi miljiin.

Under avsnittet Hushdllningsbestcimmelser skriver Mpd pfl sidan 7 4 att vindkraften iir en viktig
energikiilla ftir att uppni Sveriges mil om ftrnybar energi. Fdreningen vill diirvid pfrpeka att
milet om 20 TWh vindkraft pi land ir 202A kommer att nas med befintlig vindkraft plus en

liten andel av redan tillstindsgivna projekt, enligt statistik fren Svensk Vindenergi. SamhZills-

intresset av ett fbtal verk vid Forsviden iir diirftir litet eller obefintligt. Foreningen anser att riks-
intresset ftir natur- och kulturvdrd samt rdrligt friluftsliv ska ha ftiretriide framftir riksintresset ftir
energiproduktion.
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