
 

 

 

Uppdaterad information om vindkraft vid 
Smygheden, Skellefteå kommun 

Vi vill hålla er informerade 
Du får den här informationen eftersom du antingen bor i närheten eller för att du på 
annat sätt berörs av den planerade vindparken vid Smygheden i Skellefteå kommun.  
 
Det har nu gått cirka ett och ett halvt år sedan vi bjöd in till samråd angående den 
planerade vindparken vid Smygheden. Processen med att upprätta 
miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan har av några olika anledningar dragit ut på 
tiden och OX2 vill därför informera de närboende och särskilt berörda om hur arbetet 
med den planerade vindparken fortlöper. 
 

Färre vindkraftverk inom samma område 
Sedan samrådet inleddes 2019 har vi fortsatt arbetet med att utreda möjligheten att 
bygga vindkraft vid Smygheden. Utredningar och inventeringar har genomförts och 
slutsatserna från dessa har visat att det projektområde som redovisades vid samrådet 
2019 fortsatt är möjligt att ansöka om tillstånd för. Den förändring som skett är att 
planerat antal vindkraftverk har minskat från tio till nio vindkraftverk sedan 2019. 
Minskningen av antalet vindkraftverk grundar sig i resultat från utförda 
fågelutredningar. Det är alltså inga stora förändringar som skett inom projektet sedan 
samrådet inleddes 2019.  
 
Sist i detta dokument finner du två kartor som redogör för den layout som redovisades 
vid samrådet år 2019 och den layout som OX2 nu har för avsikt att gå vidare med i en 
ansökan.  
 

Genomförda utredningar 
Inför ansökan har vi låtit genomföra ett stort antal inventeringar och utredningar i 
området: 
• Artskyddsutredning (Ecogain) 

• Fladdermusutredning (EnviroPlanning) 

• Kungsörnsutredning (Ecogain) 

• Utredning av Lom och rovfåglar (Ecogain) 

• Utredning av häckfågel (Fågelperspektiv) 

• Kulturmiljöutredning (Arkeologicentrum) 

• Naturvärdesinventering 2015 (Entjärn Natur, nuvarande Ecogain) 

• Naturvärdesinventering 2019 (Ecogain) 

• Ljudberäkningar (Akustikkonsulten) 

• Skuggberäkning (OX2) 
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• Synbarhetsanalyser (för vindkraftverk och dess hinderbelysning i Smygheden och kumulativa 
effekter av närliggande vindparker) (Norconsult) 

• Rennäringsutredningar Svaipa och Mausjaur samebyar är under upprättande (Ecogain och 
SWECO).  

 

Ansökan har dragit ut på tiden 

Fynd gjorda i de genomförda utredningarna tillsammans med inkomna 
samrådsyttranden har bidragit till att processen blivit längre än vad som förutspåddes i 
inledningen av samrådet. Det som främst orsakat förseningen är följande: 

• Vidare utredning om den planerade vindkraftsanläggningens eventuella 
påverkan på totalförsvarets intressen. Samråd har skett med Försvarsmakten 
och nuvarande layout orsakar ingen påverkan på Försvarets intressen.  

• Fördjupad utredning av fågel i området.  

• Upprättande av rennäringsutredningar och förnyade samrådsmöten med båda 
de berörda samebyarna Svaipa och Mausjaur under 2020.  

 
OX2 planerar att färdigställa ansökan om tillstånd för den planerade vindkraftparken 
under våren 2021.  
 

Vill du bidra med information eller synpunkter? 
Så länge arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivning och ansökan pågår så är 
det möjligt att inkomma med information eller synpunkter på projektet. Det finns alltså 
fortfarande möjlighet att yttra sig, eller komplettera tidigare yttranden. Det kan handla 
om förutsättningar som ändrats sedan förra samrådet inleddes, att ni är nyinflyttade eller 
av annat skäl inte svarat på samrådet tidigare, eller annat som ni tycker är relevant att 
beakta. 
Om ni har någon information eller synpunkter som ni anser att vi bör ta del 
av önskar vi att ni inkommer med det innan den 26 mars 2021. Märk ditt 
yttrande med "Samråd vindkraft Smygheden" och skicka det till 
linnea.forssen@ecogain.se eller posta dem till: 

Ecogain AB 
Att: Linnea Forssén 
Workplays 
Hamngatan 19 
831 34 Östersund 
 
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 
  



OX2  3/4 
  

 

Figur 1. Utformning/layout vid samrådet 2019. 
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Figur 2. Utformning/layout vid ansökan. 


