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Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till gruppstation 
för vindkraft  

 

Beslut 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Dalarnas län lämnar Bergvik Skog AB, 
organisationsnummer 556610-2959, tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken (MB) att inom 
delområdena Mörtåsen, Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna, utmärkt 
på karta i bilaga 1, uppföra och driva en gruppstation med högst 83 vindkraftverk med 
tillhörande fundament, tillfartsvägar, transformatorstationer och ledningar. 

Tillståndet gäller 35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) i ärendet 
med stöd av 6 kap 9 § miljöbalken. 

Villkor för verksamheten 
1. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan 
eller i övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat följer av följande villkor.  

2. Den slutliga utformningen av vindkraftparken, innefattande även vägnät, inom 
områdena Mörtåsen, Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna ska 
bestämmas utifrån ansökans maximala höjd- och verksangivelser efter samråd mellan 
bolaget och tillsynsmyndigheten. Kan bolaget och tillsynsmyndigheten inte enas skall 
Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av bolaget avgöra frågan i särskilt beslut.  

 

 

Anläggning: Vindkraftanläggning Svartnäsområdet 

Fastighet/Kommun: Borgärdet 12:8 m fl / Falu kommun 

Koordinater: 6750453 / 1517125 (Vindkraftverk 58) 

Prövningsgrund:  40.90 (B) enligt Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
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3. Avståndet mellan vindkraftverk och bostads- och fritidshus ska för vindkraftverk som 
är högre än 150 meter uppgå till minst 1000 meter.  

4. Vindkraftverkens totalhöjd får uppgå till maximalt 180 meter över mark, under 
förutsättning att deras höjd över havet inte överstiger den hinderfria ytan för berörda 
flygplatser. 

5. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och färgsättning. 

6. Hinderbelysningen ska utformas så att olägenheter för närboende undviks.  

Anläggningen ska, under förutsättning att lagstiftningen tillåter det eller undantag medges, 
förses med ett radarbaserat kontrollsystem som innebär att hindersmarkeringarna endast 
tänds när flygtrafik närmar sig vindkraftparken.  

7. Vindkraftverk får inte placeras så att de ger upphov till störningar på befintliga 
radiolänkstråk som löper genom området. 

8. Vägar, fundament, transformatorer, ledningar, kablar och annan utrustning ska anläggas 
och placeras på ett sätt som begränsar skador på natur- och kulturvärden och som 
säkerställer att hydrologin inte påverkas, att vattenföringen till närliggande våtmarker inte 
skärs av och att grumling och liknande störningar i vattenmiljön motverkas vid passager 
av vattendrag och liknande.  

9. Tillfälliga utfyllnader och utgrävningar ska efter slutförda anläggningsarbeten återställas 
till så nära ursprungliga förhållanden som möjligt och som medger en återetablering av 
flora och fauna. Upplag av massor i samband med anläggande och avveckling av 
verksamheten ska lokaliseras och utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

10. Före driftsättning av vindkraftverk ska området kring anläggningen förses med tydliga 
varningsskyltar med information om risk för nedfallande is och snö.  

11. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid bostäder inom planlagd fritidshusbebyggelse än 35 dB(A), vid övriga 
bostäder gäller 40 dB(A). Angivet bullervärde får inte överskridas vid någon fastighet på 
grund av den kumulativa effekten som kan uppstå tillsammans med de redan 
tillståndsgivna vindkraftparkerna Jädraås och Tavelberget.   

I samband med samrådet om slutlig placering ska en förnyad ljudberäkning redovisas för 
tillsynsmyndigheten, baserad på vindkraftverkens slutliga positioner och vald verksmodell. 
En första mätning ska redovisas till tillsynsmyndigheten inom ett år från det att 
vindkraftverken, inom bostädernas influensområde, har tagits i drift.  

Ett överskridande av begränsningsvärdet ska åtföljas av omedelbara och tillräckliga 
åtgärder för att begränsningsvärdet ska innehållas vid tidpunkt som tillsynsmyndigheten 
bestämmer. 

12. Maximal belastning av faktisk rörlig skugga vid befintliga uteplatser eller, om sådana 
saknas, ett område om 25 m2 i anslutning till bostadshus, får på grund av vindkraftverken 
inte överstiga åtta timmar per år och 30 minuter på ett dygn. Ingen fastighet får överskrida 
detta värde p g a den kumulativa effekten som uppstår tillsammans med de redan 
tillståndsgivna vindkraftparkerna.  



 BESLUT 3(26) 

 2011-06-22 Dnr: 551-229-10 

  Anl nr 2080-462 

 

 

I samband med redovisningen om slutlig placering ska en förnyad skuggberäkning 
redovisas för tillsynsmyndigheten, baserad på vindkraftverkens slutliga positioner och vald 
verksmodell.  

13. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på invallad tät yta, under tak och i 
övrigt hanteras på sådant sätt att eventuellt spill och läckage inte kan ge upphov till 
förorening av mark, ytvatten och grundvatten. 

14. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör bedömning av om 
villkoren följs och hur verksamheten i övrigt påverkar hälsa och miljö. 
Kontrollprogrammet ska gälla såväl under anläggningsfas och driftsfas som under 
avvecklingsfas. I kontrollprogrammet ska metoder och tillvägagångssätt för kontroll och 
utvärdering anges. Kontrollprogrammet ska i den del som avser anläggning redovisas till 
tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbeten påbörjas. 

Det överlåts åt tillsynsmyndigheten att, om det behövs, besluta angående 
kontrollprogrammet. 

15. Tillsynsmyndigheten ska meddelas när vindkraftparken som helhet tas i drift, senast en 
månad efter det att anläggningsarbeten slutförts. Monterings-, uppställnings-, upplagsytor 
och liknande, som inte behövs för driften av anläggningen, ska återställas inom två år från 
det att anläggningsarbetena har avslutats. Återställning ska ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten och fastighetsägaren.  

16. I god tid innan hela eller delar av verksamheten avslutas ska ett förslag till 
avvecklingsplan lämnas in till tillsynsmyndigheten. Avvecklingen ska därefter ske i samråd 
med tillsynsmyndigheten och vara genomförd i sin helhet vid tillståndstidens utgång. 

Ett vindkraftverk anses vara taget ur drift när elproduktion inte har bedrivits under ett år, 
därefter ska det omgående nermonteras. 

17. Riskavstånd* mellan vindkraftverk och allmänna och enskilda vägar, organiserade 
leder och spår ska klaras om inte annat har överenskommits genom avtal. 

18. Vindkraftverk får inte placeras närmare en fastighetsgräns än vad riskavståndet* 
medger och 2,5 rotordiameter om inte annat har överenskommits med berörd 
fastighetsägare genom avtal. 

* Riskavstånd i meter = (navhöjd i meter + rotordiameter i meter) x 1,5 

Delegation 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap 5 § och 22 kap 25 § tredje 
stycket miljöbalken till tillsynsmyndigheten att meddela närmare villkor beträffande 

• uppläggning av massor 

• utformning och placering av varningsskyltar 

• fastställande av kontrollprogram 

• avveckling av verksamheten 
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Igångsättningstid 
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast fem år efter det att 
tillståndet vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet. Bolaget ska meddela 
tillsynsmyndigheten och Länsstyrelsen när tillståndet har tagits i anspråk. 

Säkerhet 
Detta tillstånds giltighet är enligt 16 kap 3 § MB beroende av att bolaget ställer säkerhet 
uppgående till 300 000 kronor per vindkraftverk för kostnader för efterbehandling eller 
andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten ska ställas i 
form av garanti från bank eller annat kreditinstitut eller pantförskrivning av medel på 
spärrat bankkonto. 

Därefter ska säkerheten sättas om vart femte år uppräknad enligt konsumentprisindex 
med basåret 2011. 

Tillståndet får inte tas i anspråk förrän ekonomisk säkerhet ställts och godkänts av 
Miljöprövningsdelegationen  

Övrigt 
Miljöprövningsdelegationen avslår 

• Bergvik Skog AB:s yrkande om verkställighetsförordnande 

• framställda yrkande om att inte tidsbegränsa tillståndet 

• etablering av vindkraftverk på Båtpersberget och Spaksjöberget 

Särskilda upplysningar 
Miljöprövningsdelegationen vill upplysa om att detta tillstånd inte befriar 
tillståndsinnehavaren från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser 
för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser. 

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen (1988:950). För eventuella ingrepp, 
övertäckning m m krävs tillstånd enligt 2 kap 6 § Kulturminneslagen. I tillståndsplikten 
ingår även ett så stort område kring själva fornlämningen som behövs för att bevara den 
och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet kan enligt 2 kap 11 § Kulturminneslagen besluta om en särskild 
utredning för att ta reda på om en fast fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag. 

Arbeten i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Enligt 19 § förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet är bl a nedläggning av vägtrummor anmälningspliktig 
vattenverksamhet. Enligt 11 kap 12 § miljöbalken kan arbeten utföras utan 
tillstånd/anmälan under förutsättning att det är uppenbart att varken allmänna eller 
enskilda intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena, i annat 
fall ska åtgärden anmälas till Länsstyrelsen. 

Tillståndsinnehavaren skall vidare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för 
att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (26 kap. 19 § 
MB) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
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egenkontroll. Varje år före utgången av den 31 mars skall en miljörapport lämnas in till 
tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § MB). 

Tillståndsinnehavaren skall till tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och utföra eller 
bekosta de undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen 
(26 kap. 21 och 22 §§ MB).  

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB skall den 
som bedriver miljöfarlig verksamhet årligen betala avgift för prövning till länsstyrelsen 
och avgift för tillsyn till tillsynsmyndigheten. 

Redogörelse för ärendet 

Ärendets handläggning 
Ärendet har föregåtts av samråd med Länsstyrelsen Dalarna, Miljöförvaltningen och 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun, intilliggande kommuner och län, 
verksamheter, organisationer, myndigheter, berörda markägare och allmänhet.  

Verksamheten är utpekad att den kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
bilaga 1 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Samrådsredogörelsen, MKB och tillståndsansökan inkom till Länsstyrelsen Dalarna den 
2010-01-13. Ansökan och MKB kompletterades 2010-06-29. Ärendet kungjordes 2010-
08-25 i Dalarnas Tidningar, Dala-Demokraten och Ljusnan samt i Arbetarbladet och 
Gefle Dagblad 2010-08-26. Handlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten vid 
Svartnäs Pensionat & Konferens, Svärdsjö bibliotek och Länsstyrelsen. 

Falu, Rättviks, Ockelbo, Ovanåkers, Bollnäs och Hofors kommuner, Länsstyrelsen 
Gävleborgs län, Trafikverket, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet, SGI, Bergsstaten, SGU, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen 
(Luftfartsavdelningen), Boverket, Svenska kraftnät, Fiskeriverket, Borlänge flygplats, 
Gävle-Sandvikens flygplats, Söderhamns flygplats, Telia Sonera AB, Nordic Iron Ore AB, 
Naturskyddsföreningen i Dalarna och Dalarnas ornitologiska förening har beretts tillfälle 
att yttra sig. Falu kommun har hörts avseende tillstyrkande enligt 16 kap 4 § MB. 

Yttranden har inkommit i ärendet. 

Kommunfullmäktige i Falu kommun har 2010-11-30 beslutat att tillstyrka ansökan med 
undantag för delområde B-Himmelsberget. 

Bolaget har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de yttranden som inkommit. Bolaget 
har i samband med bemötandet återkallat sin ansökan när det gäller delområde 
Himmelsberget. 

Bolaget har därefter kompletterat ansökan med LFV´s hinderutredning för 
Svartnäsområdet.  

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning  
Av ansökningshandlingarna framgår bland annat följande: 
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Lokalisering 

Området är beläget ca 20 km nordost om Svärdsjö, runt Svartnäs och Vintjärn i Falu 
kommun och Dalarnas län invid gränsen till Gävleborgs län och berör många fastigheter.  

Efter att bolaget återkallat den del av ansökan som gäller delområde Himmelsberget 
omfattar området ca 10 500 hektar av övervägande skogsmark. Området kan sägas bestå 
av 7 delområden; Spaksjöberget, Mörtåsen, Båtpersberget, Hynsbacken, Enviksberget, 
Räkenberget och Ånglarna. 

Falu kommuns översiktsplan är från 1991 och innehåller inget specifikt om vindkraft. 
Arbetet med att revidera översiktsplanen har påbörjats, och då kommer även en 
fördjupad del om vindkraft att tas fram. 

Inom Svartnäs-området finns två mindre fritidsbyar, Ryssjön och Långfäbodarna, som har 
gällande detaljplaner. Dessutom finns områdesbestämmelser för Nysjöns fäbodar. Ingen 
av dessa planer/bestämmelser berörs av den ansökta verksamheten. 

Det finns riksintressen för naturvård och kulturmiljövård inom och i anslutning till 
Svartnäs-området.  

Energimyndigheten har utpekat del av Svartnäs-området (delar av Båtpersberget, 
Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna) som riksintresse för vindkraft.  

Ur vind- och elproduktionssynpunkt är det följande ordning mellan de olika delområdena; 
1. Båtpersberget är det bästa området sedan kommer i fallande ordning 2. Mörtåsen 3. 
Enviksberget 4. Spaksjöberget 5. Hynsbacken 6. Räkenberget 7. Ånglarna 

Val av plats 

Ett område i Härjedalens kommun har angetts som alternativ lokalisering. Skälen till att gå 
vidare med huvudalternativet är bl a platsens storlek och vindtillgång, högst elproduktion, 
största möjliga elkraftproduktion med godtagbar påverkan på omgivningen, optimalt 
nyttjande av vindbruk i området, inga riksintressen eller motstående intressen berörs 
påtagligt, strider inte mot översiktsplanen och sökanden har tillgång till marken. 

Allmänna hänsynsreglerna 

Bolaget är medvetet om sin skyldighet att beakta de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalkens andra kapitel. Bestämmelserna kommer bl a att beaktas genom att följa 
pågående forskning, anlita kunnig personal, erhålla egen erfarenhet och kunskap, undvika 
att släppa ut skadliga ämnen till mark och luft, arbeta efter att använda bästa möjliga 
teknik, lokalisering huvudsakligen till mark som används till modernt skogsbruk, anpassa 
layout till bostadsbebyggelse och landskapsbild samt undvika skyddsvärd natur. 

Verksamhetsbeskrivning 

Ansökan avser uppförandet av en vindkraftpark innehållande maximalt 115 verk med en 
maximal totalhöjd av 180 meter med tillhörande kringutrustning samt kabelanslutningar 
fördelade inom 7 delområden: Spaksjöberget, Mörtåsen, Båtpersberget, Hynsbacken, 
Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna. Vindkraftverkens storlek beräknas till 2-4 MW. 
MKB:n baseras på en preliminär parklayout för en vindkraftspark baserat på en 
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anläggning bestående av 115 stycken 2 MW vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 
90 meters rotor, d v s en totalhöjd av 150 meter. Produktionskapaciteten motsvarar 545-
1300 GWh/år beroende på hur stora verk som installeras. 

Efter att bolaget återkallat del av ansökan (Himmelsberget) innefattar projektområdet ca 
10 500 hektar. Vid varje vindkraftverk behöver en yta om ca 2000 m2 iordningställas för 
fundament och montage. Bolaget bedömer att sammantaget kommer ca 50 km nya vägar 
att behöva byggas, ca 25 km befintliga vägar breddas/justeras och ca 35 km förstärkas. 
Bedömda materialmängder är 638 000 ton berg och grus samt 18 200 ton cement. För att 
begränsa transporterna kommer berg och grus att i möjligaste mån tas ut inom 
Svartnäsområdet eller dess närhet. 

De interna nätens kablar kommer att grävas ner. Ny luftledning kommer dels att uppföras 
i den nord-sydliga ledningsgatan som idag innehåller en 220 kV ledning, dels i öst-västlig 
riktning mellan ledningsgatan och transformatorstationen vid Åkroksmyren. Svartnäs-
parken kommer antingen att anslutas till Svenska Kraftnäts 400 kV-ledning som passerar 
området eller till Vattenfalls Eldistributions 130 kV-station i Hofors. 

Vindkraftverken kan komma att transporteras från Gävle hamn via Hamrångefjärden 
alternativt infarten mot Ockelbo och E4:an. Transporterna in till Svartnäsområdet kan ske 
via Ockelbo och Åmot, via Svärdsjö och Vintjärn alternativt via Svärdsjö och Lumsheden.  

Ambitionen är att vindkraftverken ska kunna uppföras under perioden 2012-2014. Den 
tekniska livslängden för anläggningen uppskattas till 25-30 år. Det är dock fullt möjligt att 
anläggningen kan drivas under ännu längre tid. När vindkraftparken är tekniskt utsliten, 
eller om gällande tillstånd upphör kommer vindkraftparken att demonteras. Vindkraftverk 
och torn (av stål) kan nermonteras och återvinnas som skrot. Likaså kan kablar och 
elutrustning återvinnas som skrot. Fundamenten kommer att jämnas av, jämns med 
markytan, och täckas över. Avvecklingen kommer att generera ett relativt omfattande 
transportarbete, dock mindre än under etableringsfasen. 

Risker 

Alla kemikalier, liksom farligt avfall, kommer att lagras på avloppslösa ytor under tak. 
Flytande varor lagras inom invallningar som är dimensionerade för att rymma 1,5 gånger 
den största enskilda volymen som förvaras. Växellådan och de andra delarna som 
inrymmer olja är helt slutna system. Det finns även tryckvakter i oljecirkulationssystemet 
som stoppar vindkraftverket vid plötsligt tryckfall på grund av till exempel slangbrott.  

Den finns risk att is, som under vissa väderleksförhållanden kan byggas på rotorns vingar, 
lossnar och kastas ut från vindkraftverket. Riskzonen för iskast från ett vindkraftverk kan 
beräknas på följande sätt: Maximal kastlängd i meter = (rotordiameter i meter+navhöjd i 
meter) x 1,5. Informations- och varningsskyltar kommer att sättas upp i anslutning till 
vindkraftverken. 

Åskledare kommer att finnas på rotorbladen och vindkraftverken är konstruerade för att 
säkert kunna leda eventuella blixtnedslag ner i marken utan att de ingående delarna eller 
människor tar skada. 
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Vindkraftverk i standardutförande är i regel designade för att producera i temperaturer 
ner till -20ºC.  

Svartnäs vindkraftpark kommer hindermarkeras i enlighet med gällande föreskrifter. 

Miljökonsekvenser 

Inom området finns tätorterna Vintjärn och Svartnäs, en gång livaktiga gruv- och 
järnbrukssamhällen. Det finns också sex mindre byar, som utgörs av gamla samhällen, 
fäbodar och/eller sommarstugeområden.  

Det finns bostadsbebyggelse inom och i anslutning till Svartnäs-området. Intill Mörtåsen 
finns några fritidsbostäder vid Råbacken. En enskild fritidsfastighet, Isala 1:14, ligger mitt 
i delområdet Hynsbacken vid Stora Öratjärnens östra strand. Det finns ett fritidshus inom 
delområdet Ånglarna, vid sjön Bodångeln och omedelbart utanför delområdets södra 
gräns vid Borrsjön. Strax nordost om delområdet Räkenberget ligger Lilla Björnmossens 
by. 

Hinderbelysningen har olika färg och intensitet beroende på om vindkraftverken är över 
eller under 150 meter och hur de är placerade i omgivningen. Ca hälften av 
vindkraftverken kan komma att förses med blinkande, högintensiva vita ljus. 

Svartnäs-området innefattar 10 500 hektar av övervägande skogsmark. På området 
bedrivs storskaligt skogsbruk. Skogen domineras av tall och tallhedar men där finns även 
blandskog med inslag av gran, björk och asp. Området används även för jakt och fiske. 
Vintertid genomkorsas området av ett antal skoterleder.  

Skyddsvärda naturvärden som förekommer inom Svartnäs-området utgörs av två Natura 
2000-områden och ett område som är utsett till riksintresse för naturvård. Dessutom 
förekommer s k skogliga värden, d v s nyckelbiotoper och våtmarker. Endast vissa 
svårtillgängliga skogar har påverkats i mindre grad, såsom exempelvis de östra delarna av 
Ånglarna. 

Inom området förekommer älg och björn, liksom småvilt.  

Fågelinventeringen med inriktning på örnrevir, rödlistade arter och barriäreffekt för 
flyttande fåglar har utförts. Inga kungsörnar eller rödlistade arter observerades samt att 
Svartnäs-området uppvisar en så låg potential som led för flyttande fåglar att en utredning 
av barriäreffekten är ointressant. Området ligger uppenbarligen utanför den led som går in 
strax söder om Gävle och leder upp mot västra Dalarna och vidare upp genom 
fjällvärlden. 

Förekomsten av fladdermöss bedöms vara mycket liten utifrån födotillgång, dagplatser 
och yngelplatser. Området uppvisar inga markanta ledlinjer för flyttande fladdermöss. 

Den gamla banvallen från järnvägen Vintjärn-Åg-Svartbäcken, liksom gruvfälten i 
Vintjärn, är utsett till riksintresse för kulturmiljövården. Den utgör en transportled från 
1800-talet av stort pedagogiskt värde med väl bibehållna industrianläggningar som visar 
järnets väg från malm till färdig produkt. Inom Svartnäs-området finns förhållandevis få 
kända fornlämningar. Efter en arkeologisk förstudie av området har 19 områden 
identifierats som kan kräva ytterligare undersökningar i samband med etableringsfasen. 
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Yrkande 

Bolaget yrkar tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i ett område 
runt Svartnäs och Vintjärn, ca 20 km nordost om Svärdsjö, bestående av upp till 115 
vindkraftverk med en maximal höjd av 180 meter inklusive därtill hörande anläggningar, 
kringutrustning samt kabelanslutning. Bolaget har återkallat sin ansökan när det gäller 
delområde Himmelsberget. 

Sökanden yrkar vidare att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga 
kraft samt att tillståndet inte tidsbegränsas. 

Det är sökandes önskemål att tillståndet inte begränsas vad avser verkens storlek, 
inbördes placering och tekniska utformning. 

Bolaget föreslår att följande villkor skall gälla för verksamheten : 

1. Vindkraftparkens slutliga utformning skall bestämmas utifrån ansökans maximala höjd- 
och verksangivelser efter samråd mellan sökanden och tillsynsmyndigheten. Kan 
sökanden och tillsynsmyndigheten inte enas skall Miljöprövningsdelegationen efter 
ansökan av sökanden avgöra frågan i särskilt beslut.  

2. Vindkraftverken ska förses med hindermarkering i enlighet med Transportstyrelsens 
anvisningar. Skulle det i framtiden bli tillåtet enligt svensk lagstiftning att använda sig av 
radarbaserat kontrollsystem för att bl a tända hindermarkeringarna ska tillståndshavaren 
installera och använda sig av sådant kontrollsystem inom skälig tid sedan detta blivit 
tillåtet. Detta under förutsättning att uppförda vindkraftverk har en höjd som överstiger 
150 meter. 

3. Den slutliga placeringen av vindkraftverk, elutrustning samt dragning av vägar och 
kablar ska ske med så litet ingrepp i naturmiljön som möjligt. 

4. Den slutliga placeringen av vindkraftverk, elutrustning samt dragning av vägar och 
kablar ska ske med hänsyn till eventuella fornminnen. 

5. Tillfälliga utfyllnader och utgrävningar ska efter slutförda anläggningsarbeten återställas 
till så nära ursprungliga förhållanden som möjligt och som medger en återetablering av 
flora och fauna. 

6. Före driftsättning av vindkraftverken ska varningsskyltar sättas upp med information 
om risk för nedfallande snö och is. Utformningen och placeringen av skyltarna ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

7. Tillsynsmyndigheten ska meddelas när vindkraftparken som helhet tas i drift. 

8. Buller från verksamheten får som riktvärde utomhus vid bostäder inte överskrida 40 
dB(A). 

9. Den faktiska rörliga skuggbildningen vid näraliggande bostadsbebyggelse får som 
riktvärde inte överstiga åtta timmar per år. 
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Yttrande 
Yttranden som inkommit i ärendet återges här mycket kort. Aktbilagans nummer i ärendet 
anges inom parantes vid varje yttrande. 

Synpunkter har inkommit mellan samråd och remisstiden från Solweig Gezelius (15, 22), 
Svartnäs Intresseförening (19) och Prästlönetillgångar i Västerås stift (20). 

Solweig Gezelius (15, 22) har bl a synpunkter om fågelinventering, örnar, fiskgjusar, 
pärlugglorna, lappugglan, falkparen, vitryggiga hackspettar, fladdermöss, grodor, stekel, 
gräshoppa, förstörd livsmiljö för alla de här djuren och industrilandskapet. 

Prästlönetillgångar i Västerås stift vill inte att Bergvik Skog placerar något vindkraftverk 
närmare än 2,5 rotordiameter från fastighetsgränsen om inte Prästlönetillgångar i Västerås 
stift har godkänt det. 

TeliaSonera (34), Svenska Kraftnät (54), Bollnäs kommun (80), Räddningstjänsten Dala Mitt (95), 
Sandvikens kommun (108), Gestrike Airport (115) har inte något att erinra mot planerade 
vindkraftverk. 

Bergsstaten (27) meddelar att ett 20-tal vindkraftverk planeras inom gällande 
undersökningstillstånd enligt minerallagen. Enligt bergmästarens bedömning är inte 
uppförandet av vindkraftverk en verksamhet som förhindrar eller påtagligt försvårar ett 
utnyttjande av mineralresurserna i området, speciellt med hänsyn till att potentiell 
järnmalmsfyndighet i området ligger på större djup från markytan. 

Sam Sjöberg (28) Borgärdet 12:12, Ryssjön, planerar att bo där permanent, vill njuta av 
natur och tystnad. 

Energimyndigheten (31) anser att en bedömning av de kumulativa effekterna med Jädraås 
Vind AB kan behöva göras. 

Gunilla Sjöberg (32) Nilslarsberg 2:2, anger att vindkraftverk kommer endast några hundra 
meter från hennes hus, vilket är bevisat en hälsofara, hon störs redan av ljusen från 
befintliga verk. 

Bjarne Murkais (33, 68, 90) har synpunkter om lågfrekvent ljud, konsekvenserna av 
akustisk strålning och vindturbinsyndromet, maxhöjden bör fastställas till 150 meter – fast 
rött sken. 

Jan Bodén (40) Stoppa omedelbart den planerade utbyggnaden. 

Försvarsmakten (42, 116) Vindkraftverk 46-55 är i konflikt med riksintresse för 
totalförsvaret och bör utgå ur projektet. Flyttas vindkraftverken i någon riktning mer än 
30 meter, måste Försvarsmakten få in en ny remiss. 

Maurit Thunberg (44) Nilslarsberg 7:4, berörs av planen för Spaksjöberget, tillstånd bör ej 
ges för uppsättande av verk närmare än 1000 m till hennes hus och ljudnivån får inte 
överstiga 30 dB. 

Eric Öhnell (45) Spaksjön samt Dan och Karin Öhnell (50) Svartnäs och Spaksjön, kräver att 
ansökan avslås för vindkraft som placeras i närheten av bebyggelse p g a hälsoaspekten 
(buller, lågfrekvent ljud, vibrationer, ljus, olycksfallsrisker), vindkraft är oekonomiskt, 



 BESLUT 11(26) 

 2011-06-22 Dnr: 551-229-10 

  Anl nr 2080-462 

 

 

naturvärden och historiska värden, totala antalet vindkraftverk i den här delen av Falu 
kommun, fastighetsvärden. 

Ture och Siv Rosenling (46) Nilslarsberg 57, besvär över den del som berör Spaksjöberget, 
vindkraftverken kommer nära, vill att avståndet till vindsnurrorna är minst 1000 m och att 
ljudet dämpas till 30 dB. 

Ockelbo kommun (51, 61) Den totala påverkan på landskapsbilden kommer att bli markant i 
Källsjön, Rönnbacken och Stora Björnmossen. Upplevelsevärdet för det rörliga 
friluftslivet i de västra delarna av kommunen kommer att förändras markant då 
landskapsbilden byts från det lugna vildmarksområdet till att angränsa till en 
vindkraftpark. En kort redogörelse över slutsatsen om ljudutbredningen bör redovisas. 
Fågelinventeringen har riktat in sig på etableringsområdena vilket slutat vid 
kommungränsen. En av de mest skyddsvärda fågelmyrarna i Nordvästra Gästrikland, 
Halvvägsmurarna, ligger enbart en kilometer från etableringsområdet vid Mörtåsen. 
Kommunens västra delar utgörs av gammal ”finnskog”, två finnbyar är Källsjön och 
Rönnbacken. 

Annelie Jansson (53) Båtpersberg, låt våran utsikt vara fin låt oss vistas i naturen vi vill titta 
på solnedgången bakom bergen detta fina skådespel och den totala tystnaden fantastiskt 
vackert, fastigheterna är osäljbara. 

Ryssjöns slädhundsklubb, Mona Sjöö (55) har haft klubbstuga i 20 år, gör preparerade spår för 
draghundskörning, spårsystem från 3 km till 17 km, 200 medlemmar, tänk på vår 
verksamhet vid era beslut. 

Familjen Skye Rysjöns station, JS Adventure, Vildmarksstationen, Rysjöns Vänner, Dalarnas 
Indianmuseum (56) synpunkter om bl a turistiska verksamheter, konsekvenserna för 
verksamheten blir stora, lägre fastighetsvärde, tystnaden och mörkret försvinner, 
rekommendationerna för området upphör p g a vindkraften, svårt att utveckla bygden då 
den förvandlats till industrilandskap, lägre besöksantal, vår turistiska verksamhet drivs 
inom allemansrätten, motstående intressen såsom skoterleder, skidspår, hundspår, 
turistiska områden saknas på karta i bilaga 1A, vindkraftverk inom skyddsavstånd till väg 
och skoterled, Bergvik har ej svarat tillräckligt på bl a ljusen, totala påverkan på fåglar och 
fladdermöss, företagens rörelse i området, kräva att Bergvik redogör för vilka verk och 
placering av verk de ska ha, Ryssjöns fritidsområde och Långfäboden är planlagt 
fritidshusområde – 35 dBA ska gälla, inga störande transporter mellan 22-06, inga 
störande byggnationer under fåglarnas häckningstider, hinderbelysning, störningar på TV, 
radiosignaler och trygghetslarm, kumulativ ljudutbredning, vilken period avses 40 dB, hur 
ska ljudnivån kontrolleras, Vindkraftssjukan, Fåglar, tror inte linjetaxeringen är gjord på 
riktigt sätt, det vimlar av fladdermöss, kultur, fastighetsvärdet, Bergvik har inte 
hörsammat frågor från samrådet i MKB, med mera. 

Carl Anders Svensson och Lena Wingqvist Svensson (58) Nilslarsberg 8:6 och 8:3, Det är flera 
saker i Bergviks ansökan som oroar dem, placering, ljud och skuggeffekter, kumulativa 
effekter från redan tillståndsgivna vindkraftparker, friluftsliv, 
landskapsbilden/vildmarkskaraktären. Himmelsberget och Spaksjöberget mest känsliga. 
Det finns fladdermöss i området. 
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Jan-Erik och Barbro Haga (59) Bengtsheden 18:38, den planerade vindkraftparken kommer 
att kraftigt förändra miljön vid deras fritidsställe, de närmaste vindkraftverken kommer att 
störa ljudmässigt, värdeminskning av fritidsstället, reserverar sig mot den planerade 
utformningen. 

Finnsam (60) Allemansrätten sätts i praktiken ur spel, Svartnäs ingår i ”Finnskogsriket” där 
kultur och naturturism utvecklas med områdets unika egenskaper som grund. Dessa stora 
skogsområden är med sin stillsamma infrastruktur, och helt befriade från ett påträngande 
industrilandskap, unika för Europa. 

Kjell Hedström (62, 67) Förfulning, ljud, fåglar/fladdermöss, fastighetsvärdena, osämja i 
området, skaffa kunskap före för om det blir sjukdomar och problem efteråt är det de 
folkvaldas ansvar. 

Ylva och Kjell Åström (63) Nilslarsberg 7:11, accepterar inte vindkraft närmare än 1000 
meter från huset. 

Roslyn Carlsson och Göte Karlsson (65, 75)) Nilslarsberg 2:3, fastboende, oroliga över antal 
verk, ljud, lågfrekvent ljud, hinderbelysning, skuggor, effekt på TV och mobilmottagning, 
friluftslivet, utförandet av fågelinventeringen, fladdermöss och många andra sällsynta 
fåglar finns i Nilslarsberg, vindkraft industriområde, brandrisken, oro för vattenfrågan då 
dricksvattnet kommer från Spaksjöberget. 

Spaksjöns stugförening (66) protesterar mot den planerade utbyggnaden, miljöförstöring, 
skuggning, ljud, fågelinventering inte korrekt, det finns 38 fritidshus i Spaksjön, 
värdeminskning på hus, tillåt inte vindkraft utanför området som är av riksintresse. 

Riksantikvarieämbetet (69) Områden inom vilka vindkraftverk får uppföras måste preciseras. 
Placering av vindkraftverk i eller närmare riksintresset för kulturmiljövården än som 
framgår av de preliminära placeringarna kan ge större påverkan på detta riksintresse.  

Föreningen Finnskogsriket (70) En paus bör tas i exploateringar av trakten för utvärdering av 
effekterna från den tillstyrkta Jädraåsparken, besöksnäringen påverkas, att förvandla unika 
natur- och kulturmiljövärden till industriparker är absurt, samhällsnyttan blir negativ. 

Skogsstyrelsen (71) Vill kunna yttra sig på enskilda verks placeringar, området mellan Hyn 
och Spaksjön ligger inom områden som Falu kommun troligen kommer att klassa som ej 
lämpliga områden för vindkraft, Hynsbacken hyser Finnkölens och Skrubbs fäbodar. 
Räkenberget, verk 99 ligger nära ett av Skogsstyrelsens biotopskydd, vägen får ej dras 
genom biotopskyddet. Ånglarna, kölens fäbod och Sallakmyren ligger nära verk 64 och 65 
förskjutning av verksplaceringar in på detta område bör undvikas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (72) Kommer planeringen av vindkraftverken att 
ändras kan en ny utvärdering behöva göras. 

Nordic Iron Ore (73) Har två undersökningstillstånd i området, motsätter sig exploatering 
av området då en eventuell gruvdrift direkt, genom industriområdets placering och 
gruvdrift, eller indirekt, genom sprickbildning och rasrisk, skulle påverka de nu planerade 
vindkraftsanläggningarna. 
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Trafikverket (74, 118) Om det är aktuellt att ändra ytan för vindkraftverkens placeringar ska 
Trafikverket informeras om detta. Avstånd till vägområdet ska vara minst 
vindkraftverkets totalhöjd. Reklam bör inte tillåtas på vindkraftverk. Vindkraftparken 
ligger inom eller i direkt angränsning till flygplatserna Borlänge och Gävle MSA-
påverkande yta. Lokaliseringsbedömning ska göras av LFV. Enligt komplettering (118) 
ligger vindkraftparken i sin helhet utanför Söderhamns flygplats MSA-yta. 

Dalarnas ornitologiska förening (76, 94) anser att MKB är undermåligt gjord då endast fem av 
områdena är inventerade, ska kompletteras och gälla hela vindkraftparken, det finns 
rödlistade arter i området. 

Naturskyddsföreningen i Falubygden (82, 97) Positiv till vindkraft men med sans och måtta. 
Vill inte att det byggs några vindkraftverk eller dras vägar inom områden som kommunen 
har fastställt som höga naturvärden. Anser inte att parken ska kompenseras med ett antal 
vindkraftverk på andra platser, området blir ändå extremt belastat. Precisera tekniska krav 
som ska uppfyllas på verken. Avsättning av medel bör ske till åtgärder för den biologiska 
mångfalden. 

Fiskeriverket (83) Inför slutgiltigt val av vägutformning/sträckning och anläggande av vägar 
anser Fiskeriverket att sökanden bör samråda med Länsstyrelsen och berörda 
fiskevårdsområdesföreningar angående de vattendrag och sjöar som kan komma att 
påverkas. 

Jarl Almström (84) Båtpers 6:8, frågan om uppmätta vindhastigheter är avgörande för 
etablering av vindkraft i allmänhet och vindkraftparker i synnerhet, byggtiden med 
stenkrossanläggningar och grustäkter, fastighetsvärde, buller och lågfrekvent ljud, iskast, 
det finns många fladdermöss. 

Tomas Franklin (85) Svartnäs, ansvar för maskinen, vindkraftverk, uppfyller 
fordringar/krav, miljöbalkens portalparagraf, maskindirektivet, ljudnivå. 

Nysjöns stugförening (86) deras önskemål är att få bort Himmelsbergsetableringen. 

Torbjörn Rynéus (87) Etableringen på och vid själva Himmelsberget är helt olämpligt. 

SGU (88) Inom Ånglarna är gravitationsfundament troligen nödvändiga. Viss tillförsel av 
betongballast kan bli nödvändig. Beviljade undersökningstillstånd finns inom området. 
Berörda tillståndshavare bör kontaktas angående placering av verken. Berörda 
tillståndshavare är Nordic Iron Ore AB samt Bergvik Skog Väst AB. Vidare prospektering 
bör tillåtas inom området. 

Set Karlsson (89) Spaksjöberget 5:6, motsätter sig uppbyggnad av vindkraftpark närmare än 
1 km från ovan nämnda fastighet och ljudstyrka överstigande 30 dB. 

Ellen och Rolf Carlsson (91) Nilslarsberg, fågelinventeringen är bristfällig, fiskgjuse, tornfalk, 
kungsörn och fladdermöss finns i området, ljudet, ljuset, fastighetsvärdet, dricksvattnet. 

Elisabeth Erlandsdotter Barkar m familj (96) Skogsskifte i Räkenberget, Familjen är mikro- 
och elöverkänsliga, Räkenberget deras frizon från strålning, vindkraftverk strålar, 
försiktighetsprincipen och Bioinitiativ rapporten. 
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Svartnäsbygdens Vildmarksförening (19, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 52, 53, 57, 64, 77, 78) 
anser att planerad utbyggnad av vindkraftverk på bergen runt Svartnäs med omgivande 
byar och fritidsbyar ska stoppas. Med omkringliggande vindkraftparker blir det 180 
vindkraftverk i deras område. De anser att vindkraftverken kommer för nära deras 
bebyggelse och att naturen och de vackra rekreationsområdena blir ödelagda. Den 
planerade utbyggnaden av vindkraften är på bekostnad av både miljö och ekonomi. Vårt 
område kan inte på några villkor klara flera vindkraftverk. De kräver att Båtpersberget, 
Mörtåsen, Hynsbacken, Enviksberget, området runt Gräsbackatorp, Himmelsberget och 
Spaksjöberget tas bort ur planen. PBL´s hänsynsregler för området runt Svartnäs ska 
strikt tillämpas. Landskapskonventionen. Bullerutredning som visar att Bergvik 
ljudangivelser i tillståndsansökan är felaktiga och missvisande. Om tillstånd ges till 
Svartnäsprojektet är det frågan om en rättsskandal utan dess like. Krav på vad som ska 
ingå i Bergviks tillstånd, 31 punkter som berör bl a installerad effekt, buller, Wind Turbin 
Syndrome, hälsorisker, fåglar, järnvägssträckan, fastighetspriserna, föreningslivet, 
transporter, landskapsbilden, Bertil Persson bullerutredning som bl a visar att 
Spaksjöberget, Båtpersberget, Hynsbacken, Mörtåsen är olämpligt för vindkraft. Film med 
ljud på intilliggande vindraftverk. Kräver att beslut tas att Bergvik flyttar ansökan till 
alternativ placering, kräver att utredning sker för lågfrekvent ljud, kräver att utredning för 
ljusblinket sker. 

Falu kommun, miljönämnden (99) tillstyrker att vindkraftverk får uppföras inom delområdena 
Mörtåsen, Båtpersberget, Spaksjöberget, Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och 
Ånglarna, med ett antal påpekanden bl a att de avstyrker ansökan när det gäller delområde 
Himmelsberget och att tillståndet ska få tas i anspråk innan beslutet vunnit laga kraft. De 
anger även bl a att det bör prövas om ett ökat antal vindkraftverk, med åtföljande 
förtätning, kan ske i den planerade vindkraftparkens sydöstra del som är utpekad som 
riksintresse för vindkraft, tillståndet bör tidsbegränsas till 40 år, godkännande innan 
arbetena får påbörjas. 

Länsstyrelsen Gävleborg (102) Det är mycket viktigt att hänsyns- och skyddsåtgärder vidtas i 
samband med anläggande av infrastruktur, att vägar anläggs på ett sådant sätt att 
vattenföringen till närliggande våtmarker inte skärs av och vägdiken så att dagvattnet från 
vägarna inte orsakar grumling av naturliga vattendrag. 

Helsinge Airport (104, 120) har inget att erinra mot en vindkraftetablering under 
förutsättning att de geografiska lägena överensstämmer med de vindkraftverk som 
utvärderats av LFV och presenterats i LFV skrivelse. 

Hans Höglund (105), Förvandla Svartnäs med omnejd till ett vindkraftområde är att förgöra 
och förstöra Falu kommuns sista sammanhängande vildmark, den stora vindkraftparken 
på 116 verk ca 1 mil söder om Svartnäs räcker. 

Falu kommun, Kommunfullmäktige (110, 113) Kommunfullmäktige beslutar  
- att tillstyrka Bergvik Skogs ansökan om vindkraftanläggning i Svartnäs med omnejd, 
med undantag för delområdet B-Himmelsberget 
- att avstyrka Bergvik Skogs ansökan vad gäller delområdet B-Himmelsberget samt 
- att vad gäller delområdet Spaksjöberget uttala att man ställer sig tveksam till att området 
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tål en exploatering i denna omfattning och Falu kommun vill därför att Länsstyrelsen 
särskilt prövar detta område. 

Dala Airport Borlänge (123) Flygplatsen har tagit del av LFV´s synpunkter kring 
etableringen, de har funnit att etableringen påverkar flygplatsens MSA område, 
vindkraftverk 38-45 finns inom området. 

Ovanåkers kommun (30), SGI (79), Naturvårdsverket (93) har avstått från att yttra sig. 

Bolagets bemötande av yttranden 

Bolaget har bl a anfört följande: 

- Bergvik Skog återkallar sin ansökan när det gäller Himmelsberget. I övrigt vidhåller 
bolaget sin ansökan vilken således kvarstår oförändrad exempelvis när det gäller det 
totala antalet vindkraftverk och åtaganden för hänsyn till omgivning respektive 
miljön. 
- Bertil Persson redovisar beräkningar med systematiska fel och redovisar för höga 
beräknade ljudnivåer jämfört med Naturvårdsverkets beräkningsmetod 
- utifrån fågelinventeringen och fladdermusrapporten kan slutsatsen dras att Svartnäs-
området är ett lämpligt område för vindkraft ur fågelsynpunkt, då området hyser 
ytterst få arter med skyddsbehov. 
- närliggande Natura 2000-områden har inte konstaterats innehålla några skyddsvärda 
djurarter som verksamheten kan ha en negativ inverkan på. 
- bestrider att Spaksjöberget och Båtpersberget ska undantas från vindkraftutbyggnad. 
Samtliga områden har mycket goda förutsättningar för etablering och drift av 
vindkraft, både vad avser vindförhållanden och avsaknad av motstående intressen. 
- bestrider kravet om att ingen förtätning av vindkraftverk får ske i övriga områden. 
- om angränsande fastighetsägare så begär kommer bolaget att placera 
vindkraftverken på ett avstånd från fastighetsgränsen som motsvarar halva det 
avstånd som ska hållas mellan vindkraftverk av turbulensskäl. Detta avstånd är 2,5 
rotordiameter. 
- boken om Wind Turbine Syndrome har inte granskats i vetenskapliga etablerade 
tidskrifter. Bevisen för negativ hälsopåverkan av akustisk strålning är ytterst 
tveksamma på nivåer som är aktuella för ljud från vindkraftverk. 
- vindkraftverken kommer inte att ha någon inverkan på grundvattenbildningen och 
vattentillgången i brunnarna. 
- vindkraftverken utformas så att verken inte stör radiosignaler, larm, trygghetslarm m 
m. 
 - en kontrollräkning av lågfrekvent ljud från Svartnäs-parken visar att Socialstyrelsens 
riktvärde inte överskrids. Det finns idag inga studier som visar att lågfrekventa ljud 
från vindkraftverk påverkar människor och djur på ett negativt sätt. 
- bestrider att vindkraftverkens maxhöjd bör fastställas till 150 meter. 
- etablering och idrifttagande av en vindkraftpark i Svartnäsområdet kommer inte att 
försämra livskvaliteten för boende och verksamhetsutövare i Svartnäs och Vintjärn 
med omnejd. 
- det finns ingenting som visar på hälsovådlighet av att vistas och bo i närheten av 
vindkraftverksamhet. 
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- bestrider att 35 dB(A) ska gälla för alla fastigheter. 
- bestrider att verk som står stilla i 12 månader ska tas bort. 
- efterlyser ett förtydligande av försvarsmakten. 
- sökanden accepterar inte kravet om att vindkraftverken inte får uppföras närmare än 
1000 meter från bebodd fastighet.  
- vindkraftverksamhet måste ges företräde framför ett eventuellt framtida 
kommunikationsstråk. 
- Nordic Iron Ore har inte erhållit någon bearbetningskoncession enligt Minerallagen 
i området. Bergvik Skog anser därmed att vindkraftverksamhet måste ges företräde 
framför en eventuell framtida gruvdrift. 
- bestrider att det skulle vara sökandes ansvar att inom projektområdet rätta till 
befintliga vägtrummor. 
- den planerade vindkraftparken i Svartnäs påverkar inte Helsinge flygplats MSA-yta. 
- MKB avsnitt 2.1.2 i respektive del B, C och D anges producerad el felaktigt i 
MWh/år i stället för GWh/år. 
- bolaget har genomfört en höjning av Gestrike flygplats MSA-yta 
- bolaget accepterar de restriktioner som MSA-ytornas höjdkrav avser och kommer 
att beakta dessa i fortsatt projektering. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Kommunalt tillstyrkande 

Av 16 kap 4 § MB framgår att tillstånd till en anläggning för vindkraft endast får ges om 
kommunen där anläggningen är avsedd att uppföras tillstyrkt det. Falu kommun, 
Kommunfullmäktige, har tillstyrk ansökan i den omfattning ansökan har efter att bolaget 
återkallat Himmelsberget. 

Energipolitisk bakgrund 

Sveriges regering och riksdag anger mycket tydligt att produktionen av förnyelsebar energi 
ska öka och att en stor del ska tillkomma genom utbyggnad av vindkraft. I syfte att klara 
klimatutmaningen och främja en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning har 
riksdagen beslutat om nya mål för den svenska energipolitiken (prop 2008/09:163). Här 
framgår bland annat att år 2020 ska andelen förnybar energi utgöra minst 50 % av den 
totala energianvändningen. En nationell planeringsram för vindkraft har också fastställts 
till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020.  

Lokalisering 

Enligt 2 kap 6 § MB ska en plats väljas för verksamheten som är lämplig med hänsyn till 
miljöbalkens mål och som innebär en god hushållning av mark- och vattenområden (kap 
3 och 4). Platsen ska väljas så att syftet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljö. Nyttan med en enskild vindkraftsetablering 
ska vägas mot de skador och olägenheter etableringen medför för andra intressen. 

Tillståndsgivet verksamhetsområde omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Detaljplaner för fritidsbebyggelse som däremot berörs är 
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Långfäbodarna (antagen 1978-06-29), Ryssjöns norra strand (antagen 1980-05-13) och 
Flaknäsudden vid Ågsjön (antagen 1983-12-14).  

Falu kommuns översiktsplan tar inte särskilt upp vindkraften men i sitt 
planeringsunderlag för Vindbruk har kommunala intresseområden för vindbruk angetts. 
Förutom delområdet Spaksjöberget ingår de andra 7 delområdena i de kommunala 
intresseområdena för vindkraft.  

Platsen bedöms ha goda förutsättningar för produktion av vindenergi. Området är delvis 
ett av flera områden som Energimyndigheten angett som riksintresse för vindkraft enligt 3 
kap 8 § MB. Riksintresse för natur- och kulturvård finns inom projektområdet.  

Det är flera intressenter som vill bygga vindkraftverk i områden runt Svartnäs. Förutom 
den nu aktuella ansökan på 115 vindkraftverk så har 116 vindkraftverk fått tillstånd sydöst 
om området samt 5 vindkraftverk är redan byggda väster om området. Det finns två 
påbörjade tillståndsärenden rörande vindkraft i närheten, Mombyåsen sydsydöst om 
området med 12 planerade vindkraftverk (de har lämnat in tillståndsansökan) och 
Enviksberget direkt öster om området (de har påbörjat samrådsprocessen) med max 10 
planerade vindkraftverk. 

Miljöprövningsdelegationen är medveten om att en etablering av de totalt över 200 
planerade, tillståndsgivna och byggda vindkraftverken i omgivningarna runt Svartnäs 
kommer att innebära en stor förändring av landskapet, i både när- och fjärrzonen. 
Etableringen av dessa vindkraftverk kommer att påverka landskapsbilden, miljön för de 
boende i området, flora, fauna, natur- och kulturvärden. 

Miljökvalitetsnormer 

Tillstånd får enligt 16 kap. 5 § miljöbalken inte meddelas för en ny verksamhet som 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds. Verksamheten medverkar inte till att 
någon miljökvalitetsnorm överträds. 

Miljökvalitetsmål 

Verksamheten medverkar till möjligheten att uppnå de nationella och regionala 
miljömålen.  

Miljöprövningsdelegationen bedömning av de olika delområdena 

Spaksjöberget 

Delområdet ingår inte i riksintresseområdet för vindbruk och ingår inte heller i 
kommunens intresseområden för vindkraft. 

Kommunfullmäktige i Falu kommun har i sitt yttrande angett att det är tveksamt om 
området tål en exploatering i ansökans omfattning. Området bedöms bli exploaterat på 
gränsen till vad området tål. Delområdet gränsar till bostadsbebyggelse i nordväst, sydost 
och i norr. Åtskilliga av dessa hus skulle vid oreglerad drift drabbas av rörliga skuggor 
överstigande mer än 8 timmar per år. Några av dessa hus ligger nära den beräknade 
ljudnivåkurvan på 40 dB(A). 
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Den gamla bruksmiljön i Svartnäs besitter stora kulturhistoriska värden. Svartnäs har nära 
koppling till Malmleden med ett flertal minnen från järnbrukstiden såsom masugn, 
bruksbostäder, magasin och kyrka. Från kulturmiljösynpunkt bör en etablering med 
mindre påverkan på upplevelsen av kulturmiljön i Svartnäs övervägas.  

Det finns flera byar som påverkas av ljud, skuggor och förändrad landskapsbild i 
Spaksjöbergets närhet. Många boende i närområdet har också motsatt sig en etablering. 

Miljöprövningsdelegationen anser att den omfattande utbyggnaden av vindkraft inom 
området inte är förenligt med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 2-6 §§ MB och 
miljöbalkens mål. Omfattning är heller inte förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser i 3 och 4 kap MB p g a påverkan på 
landskapsbilden och bruksmiljön i Svartnäs med stora kulturhistoriska värden, och 
verksamhetens samlade påverkan på människorna som bor och verkar i området. 
Området är inte utpekat som intresseområde eller av riksintresse för vindkraft. Efter en 
avvägning mellan olika intressen finner Miljöprövningsdelegationen att tillstånd inte ska 
meddelas för delområdet Spaksjöberget  

Båtpersberget 

Området ligger inom riksintresseområde för vindbruk angivet av Energimyndigheten.  

De nordligaste vindkraftverkens närhet till Svartnäs samhälle förändrar påtagligt 
landskapsbilden i byn. Liknande synpunkter som i Spaksjöberget har framkommit vad 
gäller kulturmiljön i Svartnäs och vad den samlade påverkan som den omfattande 
etableringen skulle innebära för de boende i området . 

Delområdet med vindkraftverken nr 46-55 är dessutom i konflikt med totalförsvarets 
riksintresse. Försvarsmakten har i kompletterande yttrande tydliggjort att området 
omfattar riksintresse för totalförsvaret och att det föreligger uppenbar risk att en 
etablering av vindkraftverk inom området skulle innebära påtaglig skada på riksintresset. 
Enligt 3 kap 9 § MB ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. I 
3 kap 10 § MB anges att om området behövs för en anläggning för totalförsvaret ska 
försvarsintresset ges företräde även om området är angivet som riksintresse för annat 
ändamål.  

Miljöprövningsdelegationen anser att verksamheten inom delområdet Båtpersberget inte 
är förenligt med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap 2-6 §§ MB och miljöbalkens mål. 
Verksamheten är inte förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
och vattenresurser i 3 och 4 kap MB p g a konflikt med totalförsvarets riksintresse 
påverkan på landskapsbilden och bruksmiljön i Svartnäs med stora kulturhistoriska 
värden, och verksamhetens samlade påverkan på människorna som bor och verkar i 
området. Efter en avvägning mellan olika intressen finner Miljöprövningsdelegationen att 
tillstånd inte ska meddelas i delområdet Båtpersberget. 

Mörtåsen och Hynsbacken 

Delområdena Mörtåsen och Hynsbacken ingår inte i riksintresseområdet för vindbruk 
men de ligger inom kommunens intresseområden för vindkraft. 
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Bostäderna på Råbacken, norr om Mosjön och Lars-Hindersgårdarna kommer främst att 
påverkas av etableringen på Mörtåsen i form av skuggor och buller. Mörtåsen är det näst 
mest lämpade område ur vind- och elproduktionssynpunkt efter Båtpersberget. Rationellt 
skogsbruk har bedrivits inom större delen av området.  

Det är främst ett fritidshus intill Stora Öratjärnen som påverkas av förändrat landskap, 
buller och skugga samt de boende i Ryssjön som kommer att få byn i stort sett omringad 
av vindkraftverk från delområdena Hynsbacken, Enviksberget och Räkenberget. 
Hynsbacken kommer som nr 5 av de 7 delområdena ur vind- och elproduktionssynpunkt. 

Miljöprövningsdelegationen anser att delområdena Mörtåsen och Hynsbacken har, 
förutom landskapsbildspåverkan, en relativt begränsad påverkan för omgivningen.  

Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att det nationella intresset för att öka 
produktionen av förnyelsebar el och kommunens utpekande av området som 
intresseområde för vindbruk ändå motiverar områdena som lämpliga för 
vindkraftutbyggnad fast de inte är angivna som riksintresse av Energimyndigheten. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att arealen där vindkraft får etableras kan minskas 
något jämfört med verksamhetsområdet eftersom den planerade lokaliseringen endast är 
koncentrerad till den västra delen inom Hynsbacken och till berget Mörtåsen. 

Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna 

Delområdena Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna ligger delvis inom riksintresse för 
vindbruk. Den föreslagna lokaliseringen av vindkraftverken ligger till största delen inom 
detta riksintresse. Delområdena ligger också inom kommunens intresseområden för 
vindkraft. 

De föreslagna områdena för vindkraftsanläggningen berör synligt riksintresse för 
kulturmiljövården (K 80 21) Malmleden. Malmleden ger på ett ovanligt pedagogiskt sätt 
förståelse för järnhanteringens olika delar i Vintjärn, Åg och Korså. De ingående 
miljöerna har stora upplevelsevärden. 

Detta riksintresse består inte enbart av de tre utpekade järnframställningsmiljöerna i 
Vintjärn, Åg och Korså utan även i hög grad av kommunikationsleden som förbinder 
dessa platser. För besökaren till dessa ingående delmiljöer är även upplevelsen av det 
storslagna skogslandskapet vid färden utmed Malmleden väsentlig. Det omgivande 
vidsträckta skogslandskapet är också en viktig del av upplevelsen av det landskapsrum, i 
vilket de ödsligt belägna bruksmiljöerna ingår. 

Vindkraftetableringen påverkar, genom sin storlek och exponerade läge på höga punkter i 
landskapet, upplevelsen av kulturvärdena i riksintresseområdet, även om själva 
vindkraftverken byggs utanför det avgränsade riksintresseområdet.  

Särskilt den etablering som är tydligt synlig från vägbanken vid Ågsjöns västra strand, 
Räkenberget, vid Ågs bruk innebär en negativ påverkan på upplevelsen av riksintresset. 
Den till vägbank omgjorda järnvägsbanken ingår som en upplevelsemässigt viktig del av 
bruksmiljön i Åg. Vägbanken utgör entré till den riksintressanta hyttmiljön i Åg. För 
förståelsen av kommunikationsledens roll i förhållande till bruksmiljön är denna viktig. 
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Miljöprövningsdelegationen har därför av kulturmiljöanslaget nyligen bidragit till 
renovering av den aktuella vägbanken.  

Det finns höga naturvärden främst i delområdena Ånglarna och Enviksberget som hänsyn 
måste tas till vid den slutliga placeringen. 

Inom flera av delområdena finns oskadade myrar, sumpskogar och bäckar, och det är 
viktigt att hydrologin inte skadas av vägförstärkningar eller nybyggnationer. Det är också 
viktigt att inte bara själva verksplaceringarna utan också vändplatser och mötesplatser 
planeras så att de inte skadar de identifierade naturvärdena. 

Långfäbodarna, Ryssjön, Lilla Björnmossen, fastigheterna vid Bodångeln och öster om 
Räkenberget kommer främst att påverkas av buller, skuggning och landskapspåverkan. 
Detaljplan för fritidsbebyggelse finns för Långfäbodarna (antagen 1978-06-29), Ryssjöns 
norra strand (antagen 1980-05-13) och Flaknäsudden vid Ågsjön (antagen 1983-12-14).  

Miljöprövningsdelegationen anser att det angivna riksintresset för vindkraft ska beaktas 
inom dessa områden. Miljöprövningsdelegationen anser att lokaliseringen av vägar, 
fundament och uppställningsplatser kan etableras med hänsyn till de höga naturvärdena i 
området så att skador på naturvärdena minimeras. Störningarna för de boende i området 
får inte överstiga gällande riktvärden. Enligt tillståndsansökan kommer Ryssjön och 
Långfäbodarna att få förhöjda bullervärden. Bolaget måste justera placeringen av de 
närmaste vindkraftverken för att klara villkoret. Miljöprövningsdelegationen bedömer att 
arealen där vindkraft får etableras kan minskas något jämfört med verksamhetsområdena 
eftersom den planerade lokaliseringen främst är koncentrerad till området som är angivet 
som riksintresse för vindbruk.  

Samlad bedömning  

Miljöprövningsdelegationen anser att verksamheten inom delområdena Mörtåsen, 
Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna med de villkor som föreskrivits 
och utifrån att bolagets redovisade lokalisering av vägar och vindkraftverk i stort sett följs 
kan förenas med de allmänna hänsynsreglerna och miljöbalkens mål. Vid en avvägning 
mellan de olika intressena bedöms verksamheten inom dessa delområden också vara 
förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser.  

Miljöprövningsdelegationen anser att tillstånd endast ska ges för de antal vindkraftverk 
som är redovisade inom respektive delområde. Om bolaget vill göra en förtätning inom 
ett delområde kan ansökan om ändringstillstånd bli aktuellt, alternativt en ny 
tillståndsansökan. 

Med hänsyn till landskapets struktur (topografi, vegetation och skala) gör 
Miljöprövningsdelegationen bedömningen att inverkan på landskapsbilden, ur ett 
helhetsperspektiv, får anses vara acceptabel även om vissa områden kommer att påverkas. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att inga av de närliggande riksintressena för 
naturvård och Natura 2000-områdena kommer att påverkas fysiskt och att den visuella 
påverkan inte är av sådan omfattning att det påtagligt kommer att skada syftet med 
riksintressena. 
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Placering inom områdena 

De exakta placeringarna av vindkraftverken ska i stort överrensstämma med angivna 
positioner enligt tillståndsansökan. Kartan i bilaga 1 tydliggör inom vilka områden det 
enligt tillståndet kan vara godtagbart att placera vindkraftverk med iakttagande av villkor 
och efter samråd med tillsynsmyndigheten. Kartans avgränsning kommer 
från tillståndsansökans redovisade positioner, Falu kommuns planeringsunderlag för 
vindbruk och Energimyndighetens riksintresse för vindbruk.  

Tidsbegränsning 

Av 16 kap 2 § första stycket MB framgår att tillstånd enligt miljöbalken får lämnas för 
begränsad tid. Oavsett om tillståndet tidsbegränsas finns det möjlighet att återkalla och 
ompröva tillstånd enligt 24 kap MB, dock bara under vissa särskilt angivna förutsättningar 
(se särskilt 24 kap 3, 5 och 6 §§). Ett tillstånd som inte är tidsbegränsat gäller därför, som 
huvudregel, tillsvidare. Eftersom vindkraft kräver stora arealer skulle detta begränsa 
möjligheten att i framtiden ändra användningen inom stora markområden. Förutom att 
energi från vindkraft är förnybar brukar det framhållas som en fördel att vindkraften är 
reversibel. Tidsbegränsning kan alltså ses som ett sätt att inte låsa samhällsutvecklingen. 

Ett motiv till möjligheten att tidsbegränsa ett miljöbalkstillstånd är att den tekniska 
utvecklingen och ökade kunskaper leder till att miljökraven ändras och skärps. Den 
snabba tekniska utvecklingen av vindkraftverk innebär dessutom att det i framtiden kan 
bli möjligt att mer effektivt utnyttja tillgänglig vindresurs. Den tekniska livslängden för ett 
vindkraftverk beräknas till ca 20-30 år. En lämplig begränsning bör därmed motsvara 
maximal driftstid. Miljöprövningsdelegationen anser att tidsbegränsningen kan sättas till 
35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft under förutsättning att även nedmontering 
och återställning utförs under tillståndstiden. 

Verkställighet 

Miljöprövningsdelegationen får om det finns skäl besluta att ett tillstånd får tas i anspråk 
även om beslutet inte vunnit laga kraft (19 kap 5 § och 22 kap 22 § första stycket MB). Ett 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet berör många olika intressen och kan vara ingripande 
och bör därför normalt inte få tas i anspråk innan det vunnit laga kraft. Undantag från 
denna huvudregelkant kan t ex vara att det saknas motstående intressen av vikt eller att 
det är fråga om en pågående verksamhet som åter bedöms vara tillåtligt (jfr Bengtsson 
m.fl., miljöbalken en kommentar, del II, s 22:51 f). 

Miljöprövningsdelegationen anser i likhet med Falu kommun att 
verkställighetsförordnande inte ska meddelas för nyetablering av en verksamhet som 
innebär påtagligt ingrepp i naturmiljön. De skäl bolaget anfört ändrar inte detta 
ställningstagande och bolagets yrkande avslås därför. 

Säkerhet 

I Miljööverdomstolens dom från den 19 november 2008, mål nr M 2210, tas frågan om 
säkerhet upp. I domen uttalade Miljööverdomstolen: ”Syftet med säkerheten är att skydda 
samhället från risken att behöva stå kostnaden för efterbehandling i en situation där 
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verksamhetsutövaren inte kan fullfölja sina åligganden. Med denna utgångspunkt finner 
Miljööverdomstolen att säkerheten ska täcka hela kostnaden för nedmontering utan 
beaktande av eventuellt skrotvärde för aggregaten.” Det framgår också att verksamheten 
inte får tas i drift innan säkerhet ställts. 

Miljöprövningsdelegationen anser att den föreslagna säkerheten för att täcka kostnaden 
för nedmontering samt återställning av ytor bör vara skälig med tanke på att 
nedmonteringen kan komma att ske om ca 35 år.  

Motivering av villkor 

Villkor 1 
Det allmänna villkoret innebär att det som bolaget har angett i tillståndsansökan, MKB, 
kompletteringar och bemötanden ska följas. 

Villkor 2  
Tillvägagångssättet för samråd angående slutlig placering av vindkraftverk följer i stort 
bolagets yrkande. 

Villkor 3 
Uppförandet av vindkraftparken innebär ett påtagligt inslag i det vidsträckta 
skogslandskapet i både när- och fjärrzonen i omgivningarna runt Svartnäs.  
Miljöprövningsdelegationen har genom att ange ett minimiavstånd till vindkraftsverk över 
150 meters höjd gjort en avvägning enligt 2 kap 3 § i miljöbalken som något kommer att 
minska olägenheten av den visuella påverkan som höga vindkraftverk kan ha i bostäders 
närområde. 

Villkor 4 
Höjden 180 meter är enligt bolagets yrkande. Miljökonsekvenser har beskrivits utifrån 150 
meter och 180 meter. Höjden 180 meter har legat till grund för omräkningen av MSA-ytor 
för Gestrike Airport och Dala Airport. Yttranden som har inkommit i ärendet har avsett 
den ansökta höjden på 180 meter. Av bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd framgår att det är antalet vindkraftverk tillsammans med 
vindkraftverkens totalhöjd som avgör om en vindkraftpark kräver tillstånd eller anmälan. 
Miljöprövningsdelegationen föreskriver därför ett villkor med avseende på 
vindkraftverkens totalhöjd.  
Den planerade vindkraftparken påverkar Dala Airport MSA område. Dala Airport 
godkänner vindkraftetableringen under förutsättning att bolaget bekostar en ändring av 
proceduren och publiceringen av dessa förändringar alternativt placerar vindkraftverken 
på en lägre totalhöjd. Bolaget har accepterat de restriktioner som MSA områdets höjdkrav 
avser och kommer att beakta det i den fortsatta projekteringen. Villkoret ska säkerställa att 
etablering av vindkraftverk inom Dala Airport MSA område inte negativt kan påverka 
flygsäkerheten, eventuell regularitetspåverkan och tillgänglighet samt framtida 
utvecklingsplaner. 

Villkor 5 
En enhetlig och diskret utformning och färgsättning av vindkraftverken är en åtgärd som 
begränsar avtrycket i landskapet.  
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Villkor 6 
Hindermarkeringen ska utformas så att olägenheter för närboende minimeras. Bland 
annat bör ljuset skärmas av från marknivån, ljusstyrkan reduceras nattetid och för de 
vindkraftverk som inte utgör vindkraftparkens yttre gräns i den mån det är möjligt enligt 
gällande regelverk.  

Villkor 7 

Miljöprövningsdelegationen anser att störningar på radiolänkstråken inte kan accepteras 
och föreskriver därför hänsynstagande i detta villkor.  

Villkor 8 
Förutom att arbetet ska ske med så litet ingrepp i naturmiljön och med hänsyn till 
eventuella fornminnen ska även hänsyn tas så att hydrologin i området inte påverkas och 
grumling uppstår i intilliggande vattendrag.  

Villkor 9 
Villkoret förtydligar vad som gäller vid placering av upplagen av massor och att samråd 
ska ske med tillsynsmyndigheten.  

Villkor 10 
Villkoret följer bolagets yrkande. 

Villkor 11 

Villkoret är uppdelat på 35 och 40 dB(A) beroende på om bostäderna ligger inom eller 
utom planlagt fritidsbebyggelse enligt Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för externt 
industribuller. Detaljplan för fritidsbebyggelse som bedöms beröras är Långfäbodarna 
(antagen 1978-06-29), Ryssjöns norra strand (antagen 1980-05-13) och Flaknäsudden vid 
Ågsjön (antagen 1983-12-14).  

Villkoret omfattar även de fastigheter som p g a de kumulativa effekterna, från de 
närliggande vindkraftparkerna på Tavelberget och runt Jädraås, kan få bullervärden som 
överskrider riktvärdet. Ansvaret att åtgärda bullernivån för dessa eventuella fastigheter 
ligger i detta tillstånd.  

Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att kontrollen av bullervillkoret bör kunna 
hanteras inom ramen för kontrollprogrammet, eftersom ljudnivåerna enligt bolagets 
beräkningar ligger under föreskrivna värden vid samtliga bostäder. Ljudutbredningen är 
dock beroende av vindkraftverkens placering och källjud, två omständigheter som idag 
inte är kända. Bolaget ska därför redovisa en förnyad ljudberäkning för 
tillsynsmyndigheten utifrån beslutade positioner och vald vindkraftmodell samt göra en 
första ljudmätning inom ett år från det att vindkraftverken har tagits i drift. 

Vid mätning av ljud från etablerade verk är det viktigt att först noga tänka igenom syftet 
med mätningen så mätningarna ger de svar som önskas. Det finns två huvudprinciper: 
Kontroll av ljudet som alstras vid vindkraftverket (emissionsmätning) eller bestämning av 
ljudnivån i en viss punkt i omgivningen (immissionsmätning). I många fall kan det vara 
lämpligt att kombinera dessa mätningar. Det är viktigt att mätningar och planering av 
eventuella åtgärder sker i samråd med boende och tillsynsmyndigheten.  
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För mätningar av emissionen hos ett vindkraftverk används en metod som standardiserats 
av International Electortechnical Commission (IEC). Den finns närmare beskriven i 
rapporten Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement 
techniques". IEC 61 400-11, second edition (Ed 2.1) 2006-1, se även svensk standard SS-
EN 61 400-11. 

Immissionsmätningar bör utföras vid en vindstyrka vid navhöjd som motsvarar 
referensförhållanden (med navhöjd menas avståndet mellan marken och propellrarnas 
nav). I vissa fall kan det vara lämpligt att utföra mätningar även vid andra förhållanden. 
Råd och anvisningar ges i rapporten Mätning av bullerimmission från vindkraftverk. S. 
Ljunggren, 1998, Elforsk rapport 98:24. 

Det lågfrekventa ljudet har inte reglerats i detta tillstånd utan det överlåts till bolaget att 
kontrollera i egenkontrollen och till tillsynsmyndigheten att begära mätningar och 
beräkningar om behov föreligger eller om det framkommer ny forskning. 

Villkor 12 
Villkoret följer delvis bolagets yrkande. Villkoret ska även innehålla uppgifter om kontroll. 
Valet av kontrollvillkor måste dock anpassas till förhållandena i det enskilda fallet. 
Skuggutbredningen är beroende av vindkraftverkens placering, en omständighet som idag 
inte är känd. Bolaget ska därför redovisa en förnyad skuggberäkning för 
tillsynsmyndigheten utifrån beslutade positioner och vald vindkraftmodell.  

Villkoret omfattar även de fastigheter som p g a den kumulativa effekten, från de 
närliggande vindkraftparkerna på Tavelberget och runt Jädraås, kan få skuggtider som 
överskrider 8 timmar per år och 30 minuter per dag. Ansvaret att åtgärda skuggtiden för 
dessa eventuella fastigheter ligger i detta tillstånd.  

Med störningskänslig plats avses uteplats eller yta som används för rekreation, vila eller 
arbete i anslutning till bostäder. 

Villkor 13 
Uppstår läckage i ett vindkraftverk kommer det i första hand att hamna i maskinhuset. 
Risken för att kemikalier ska spridas till omgivningen bedöms därför vara mycket liten. 
Det förutsätter dock att kemikalier och avfall hanteras på ett säkert sätt. 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att kemikaliehanteringen inte begränsas till 
vindkraftverken. Det är därför viktigt att hanteringen sker på ett säkert sätt även vad gäller 
annan utrustning och att uppställning av fordon, tankning m m sker på ett sådant sätt att 
läckage inte riskerar att förorena yt- eller grundvatten. Ett villkor föreskrivs därför 
angående hantering och förvaring av kemikalier och farligt avfall. Villkoret gäller såväl 
vindkraftverk som transformatorstationer och övrig utrustning. 

Villkor 14 
Miljö- och hälsopåverkan till följd av verksamheten ska undersökas och bedömas 
fortlöpande och systematiskt, i enlighet med reglerna om egenkontroll i förordning 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll, se även särskilda upplysningar (bilaga 
2). Ett tillstånd ska, om det finns villkor som kräver detta, alltid förses med bestämmelser 
om utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens som utvärderingsmetod 
(22 kap 25 § punkt 3 MB). 
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Bolaget ska för att underlätta det egna utförandet och tillsynsmyndighetens granskning av 
kontrollen upprätta ett kontrollprogram som hålls aktuellt. Miljöprövningsdelegationen 
överlåter utformningen av kontrollprogrammet till bolaget i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska beskriva dels hur försiktighetsmått efterlevs 
och dels hur nödvändig mätning och beräkning ska utföras, utvärderas, dokumenteras och 
rapporteras. Av det kontrollprogram som beskriver anläggningsfasen ska också framgå 
slutlig lokalisering av vindkraftverk, vägar och annan infrastruktur. Även avvecklingsfasen 
bör översiktligt beskrivas, något som måste konkretiseras när avvecklingen närmar sig. 
Kontrollprogrammet ska dock redan från början innehålla uppgifter om hur 
anläggningens olika delar ska omhändertas efter nedmontering, vad som är 
återanvändningsbart, vad som kan återvinnas eller energiåtervinnas och vad som går till 
deponi.  

För de fall bolaget och tillsynsmyndigheten inte kommer överens anser 
miljöprövningsdelegationen att tillsynsmyndigheten bör ges rätt att besluta om vad 
kontrollprogrammet ska innehålla. 

Villkor 15 och 16 
Tillfälligt utnyttjade ytor, som inte behövs för driften av vindkraftparken, ska återsällas 
inom två år efter att anläggningsarbeten avslutats. Om hela vindkraftparken inte kommer 
att uppföras samtidigt bör återställning genomföras successivt i de delar som uppförts. 

Miljöprövningsdelegationen anser att det är viktigt att utrustning monteras ned och 
avlägsnas och att området anpassa till omgivningen när elproduktionen upphört. Arbetet 
kan, i likhet med anläggningsarbetet, ge upphov till störning och påverkan på 
omgivningen och ska därför ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Miljöprövningsdelegationen vill här påpeka att ett långvarigt driftstopp, där 
verksamhetsutövaren kan visa att man arbetar för att åtgärda problemen, inte bör tolkas 
som att verksamheten permanent tagits ur drift. 

Villkor 17 och 18 
Det behöver tydliggöras att den som äger en fastighet i närheten, äger en väg eller är 
ansvarig för spårdragning har godkänt vindkraftetablering inom riskavståndet.  

Eftersom intilliggande fastighetsägare kan ha intresse av att etablera vindkraft får en 
etablering inte försvåra för ytterligare vindkraftetableringar. Ett allmänt begrepp är att det 
krävs 5 rotordiametrar mellan två vindkraftverk för att de inte ska ta vind från varandra. 
Det är således inte tillåtet att etablera ett vindkraftverk närmare en fastighetsgräns på 2,5 
rotordiametrar om inte annat har kommit överens enligt ett avtal.  

Miljöprövningsdelegationens sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis konstaterar Miljöprövningsdelegationen att verksamheten inte strider 
mot gällande planbestämmelser och gör bedömningen att anläggningen i de tillståndsgivna 
delarna inte medför en sådan påtaglig skada på landskapsbilden eller de värden som utgör 
grunden för utpekandet av riksintressen i omgivningen att det är ett hinder för 
tillåtligheten. Med hänsyn till de skyddsåtgärder som sökanden åtagit sig och de 
begränsningar och villkor som ställs i detta tillståndsbeslut uppfyller den föreslagna 
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lokaliseringen kraven på val av plats i 2 kap 6 § MB. Verksamheten bedöms vara förenlig 
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. Tillstånd 
ska därför lämnas till verksamheten inom de områden som anges enligt bilaga 1.  

Detta beslut delges även genom kungörelse. Upplysningar om hur man överklagar, 

se bilaga 

Beslut i detta ärende har meddelats av Miljöprövningsdelegationen. I beslutet har Inger 
Svanström, ordförande, och Alf Turesson, miljösakkunnig, deltagit. Adina Grälls har varit 
föredragande. 

 

Inger Svanström  Alf Turesson 

 

Bilaga 

Karta över etableringsområdet (bilaga 1) 

Sändlista (bilaga 2) 

 

 

 


