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1. Syfte
Områdesbestämmelserna syftar till att säkerställa översiktsplanens syfte att
säkerställa kvaliteter som tystnad och naturupplevelser samt att bevara områden
med låg elektromagnetisk strålning.
Läge och areal
Området är beläget ca 15 km sydväst om Kilafors tätort. Arealen är ca 1900 ha
Markägare
All mark inom bestämmelseområdet är privatägd.

2. Tidigare Ställningstaganden
Uppdrag
Samhällsbyggnadskontoret fick 11 november 2015 i uppdrag av Miljö- och
byggnämnden att ta fram dessa bestämmelser.
Översiktliga planer
Översiktsplanen för Bollnäs kommun, antagen 14 december 2014 redovisar ett
område, opåverkat område, där syftet är att säkerställa kvaliteter som tystnad
och naturupplevelser samt att bevara områden med låg elektromagnetisk
strålning. I översiktsplanen redovisas dessutom ett antal områden för
riksintresse vindbruk, två av dessa områden korsar det opåverkade området och
står därmed i konflikt. Kommunens utgångspunkt i ÖP:n är att det opåverkade
området har företräde.

3. Förutsättningar och förändringar
Många människor, särskilt de med överkänslighet för strålning, är idag mycket
oroade över den ökade förekomsten av strålningskällor i samhället. Det som i
första hand bedöms påverka den elektromagnetiska strålningen är master med
tillbehör. Men även elproducerande anläggningar (vindkraftverk) och nya större
kraftledningar. Pågående markanvändning som exempelvis skogsbruk, väg- och
järnvägsdrift drabbar området under kortare perioder och bedöms inte beröras.
För att få uppföra nya master krävs bygglov som prövas av myndigheten. När
sådan prövning är aktuell inom eller i närheten runt området så ska
strålningsnivåerna på området bedömas och konsekvensutredas. Dessutom ska
alternativa placeringar och konsekvenser om masten i fråga inte går att uppföras
samrådas med det sökande företaget. Därefter måste nyttan vägas mot de
negativa följderna.
Kommunens möjligheter att styra vindkraftsutbyggnad regleras dels i ÖP:n och
sedan har även kommunen möjlighet att lägga fram ett veto vid utbyggnad av
vindkraften. Utbyggnad kräver dock oftast nya kraftledningar och deras
sträckningar är okända i dagsläget och eventuellt kan en konflikt uppstå med det
lågstrålande området. Konsekvenser och liknande får prövas om det blir
aktuellt.
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Det är mycket viktigt att påpeka att det finns många möjliga strålningskällor
som inte regleras i områdesbestämmelserna, t ex elstängsel och bärbara
telefoner. Områdesbestämmelserna kan endast vara ett stöd i
lokaliseringsbedömningen av byggnader och vissa anläggningar men
försiktighetsprincipen bör alltid råda vid nyexploatering.
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