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Begäran om ytterligare komplettering för Moskogen
vindkraftpark, Åre kommun
Beslut
Miljöprövningsdelegationen i Västernorrlands län förelägger med stöd av 22 kap 2 §
jämförd med 19 kap 5 § miljöbalken, JP Vind AB (nedan Bolaget) att komplettera
rubricerad ansökan enligt nedan.
Kompletteringarna, digitalt samt i åtta exemplar, ska skickas till Länsstyrelsen i
Jämtland snarast möjligt, dock senast den 7 januari 2013.

Beskrivning av ärendet
JP Vind AB har inkommit med kompletteringar för Moskogen vindkraftpark. För att
Miljöprövningsdelegationen ska kunna ta ställning till ärendet behöver ansökan
kompletteras ytterligare enligt vad som framgår nedan.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Naturinventering
Bolaget har under år 2012 återinventerat planerat område och även åtagit sig att följa de i
inventeringen gjorda ändringarna. Dock saknas uppdaterad layout för området i enlighet
med utförd inventering. Miljöprövningsdelegationen anser därmed att aktuell parklayout
utifrån gjorda inventeringar, förslagvis en för södra delen och en för norra delen i A3
format ska kompletteras. Kartorna ska även omfatta legend, skala och vara daterade.
Exempelvis anges i inventeringen att vägen till vindkraftverk nr 34 ska gå söder om
tjärnen men enligt kartan går vägen norr om tjärnen. För verk 40 anges det i
inventeringen att området är en nyckelbiotop som helt ska undvikas men enligt
kartmaterialet är ett verk placerat där. Denna otydlighet skapar förvirring och gör
materialet svårtytt. Det är mycket viktigt vid en prövning att det inte finns några
oklarheter om vad och vilka område som ska undvikas. Vid en kungörelse är det således
viktigt att det material som finns för granskning både för allmänheten och myndigheter
inte kan misstolkas.
Rennäring
Bolaget anger att de kommer att anpassa projektet efter rennäringen för att den inte
långsiktigt ska lida skada. Bolaget har föreslagit att vägar och vindkraftverk byggs under
maj till september då inga renar finns i området. Bolaget måste förtydliga om detta är ett
åtagande.

Upplysning
Miljöprövningsdelegationen vill informera om att ärendet både för vindpark och
kraftledning, med anledning av förekomst av örn, möjliga tjäderspelplatser, ugglor samt
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våtmarksfåglar, kan behöva prövas enligt 4 §, 2 och 4 punkterna i Artskyddsförordningen.
Prövning enligt Artskyddsförordningen sker av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Frida Uebel
sakkunnig
miljöprövningsdelegationen

Erika Holgersson
Miljöhandläggare
063-146388
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Hanna Wallén, naturenheten
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