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Yttrande över ansökan om tillstånd, Vindpark Utposten 
2, Bottenhavet, Gävle kommun

Länsstyrelsen har av mark- och miljödomstolen getts möjlighet att lämna 
synpunkter med anledning av ansökan om tillstånd i nedan angivna ärende:

Mål: M 3133-20

Angående: Ansökan enligt 9 och 11 kap MB (1998:808) om att uppföra, driva 
och montera ned Vindpark Utposten 2, Gävle kommun 

Sökande: Utposten 2 AB

Översända handlingar: Ansökan, MKB, Samrådsredogörelse alla med 
bilagor; Kompletteringar aktbilagor 25-47

Yttrande
Länsstyrelsen yrkar på att ansökan ska avvisas

Länsstyrelsens motivering
Länsstyrelsen bedömer att ansökan med tillhörande MKB inom två områden 
saknar de uppgifter som krävs för att det ska vara möjligt att ta ställning till om 
verksamheten kan tillåtas. Länsstyrelsen menar att detta krävs enligt 
Miljöbalken 2 kap. 2 § och att kunskap, som är av väsentlig betydelse, ska 
inhämtas och ingå i underlaget i prövningen.

Marin kulturmiljö: En marinarkeologisk utredning, steg 1 (kartering med side 
scan sonar och utvärdering av denna data av marinarkeologisk kompetens, i 
enlighet med RAÄs vägledning) saknas för ansökningsområdet. Resultaten från 
en marinarkeologisk utredning utgör ett viktigt kunskapsunderlag i 
tillståndsprocessen och krävs för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om 
verksamheten kan tillåtas. Underlaget är också oumbärligt för att bedöma vilka 
villkor som behövs för att skydda forn- och kulturlämningar i tillräcklig 
omfattning. 
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Med hänvisning till Aktbilaga 26 i ansökan, Fornlämningspotential och frågan 
om tidpunkt för marinarkeologisk utredning, vill Länsstyrelsen framhålla att 
kunskapskravet enligt Miljöbalken måste uppfyllas innan myndigheten tar 
ställning till frågan om verksamheten kan tillåtas eller ej. I en ansökan där det 
finns en färdig plan för placering av vindkraftverk, transformatorstationer, 
kablar mm, kan man genomföra en utredning som endast omfattar de ytor (med 
viss marginal) där ingrepp planeras. Finns det däremot ingen framtagen plan för 
parkens infrastruktur, måste utredningen istället omfatta hela 
ansökningsområdet. I bägge fallen gäller emellertid att utredningen behöver 
genomföras innan tillståndsansökan kan behandlas. 

Länsstyrelsen har framfört behovet av underlag och angivit vilken kvalitet som 
erfordras både i samråds- och kompletteringsfas detta har dock inte hörsammats 
av sökanden.

Marina naturvärden: Det saknas en kartläggning av marina naturvärden 
(flora, fauna och naturtyper) i ansökningsområdet med en tillräckligt hög 
detaljeringsgrad och upplösning för att kunna göra en bedömning av eventuell 
påverkan på den marina miljön. Länsstyrelsen anser att ett tillräckligt underlag 
för påverkan på marina naturvärden behövs innan det går att ta ställning till om 
verksamheten kan tillåtas. En naturtypsklassificering med tillräckligt hög 
upplösning för hela det område som kan påverkas av verksamheten och med en 
Helcom Hub-indelning i klass 4 eller bättre, alternativt motsvarande 
information uttryckt på annat sätt skulle utgöra ett sådant underlag. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det inte kan anses räcka med 43 
videotransekter (med en total yta av cirka 1075 kvadratmeter) för att bedöma 
påverkan på marina naturvärden i ett område motsvarande 36 kvadratkilometer. 
Utbredningskartor framtagna med modelleringar eller genom annan inventering 
skulle kunnat avhjälpa bristerna. 
Av det ingivna underlaget inklusive kompletteringar gör Länsstyrelsen fortsatt 
bedömningen att det inte går att avgöra hur en etablering av vindkraftsparken 
Utposten 2 påverkar marina naturvärden i området.
Länsstyrelsen har framfört behovet av underlag både i samråds- och 
kompletteringsfas.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av avdelningschef Joakim Hellgren med 
vattenverksamhetshandläggare Patrik Stenroth som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har även Enheten för kulturmiljö och Enheten för skydd av 
natur deltagit. Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.


