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 1 YRKANDEN 
 Sökanden 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 och kringutrustning. 

 allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad ansökningshandlingarna utvisar. 

 Sökanden yrkar vidare: 

  - att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte vunnit laga kraft 

  - att tillståndet inte tidsbegränsas 

 
 2 ORIENTERING OCH BAKGRUND 
 I regeringens proposition ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett 
 livskraftigt vindbruk” (prop. 2005/06:143) sätts målet att den förnyelsebara 
 elproduktionen bör öka till 17 TWh per år från 2016. Riksdagen antog 
 propositionen den 14 juni 2006. I sin proposition (2008/09:163) ”En sammanhållen 
 klimat- och energipolitik – Energi” bedömer regeringen att andelen förnybar energi 
 år 2020 bör vara minst 50 procent av den totala energianvändningen och föreslagit 
 att ett nytt mål för ökningen av den förnybara elproduktionen bör sättas upp i nivå 
 med 25 TWh till år 2020. I samma proposition bedömer regeringen att 30 TWh är 
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 en lämplig planeringsram för vindkraft. Riksdagen antog propositionen den 16 juni 
 2009. 

 Att använda vindkraft för att producera el är miljövänligt och dessutom ett bra 
 komplement till basen i det svenska kraftsystemet, vattenkraft och kärnkraft. I 
 dagsläget produceras ca 2 TWh el med vindkraft, vilket utgör en dryg procent av 
 landets elförbrukning. För att uppnå beslutade och föreslagna mål krävs med andra 
 ord en omfattande utbyggnad. 

 Bergvik Skog AB äger och förvaltar ca 1,9 miljoner hektar produktiv skogsmark. 
 Bolaget bedriver ett miljömedvetet skogsbruk, skogarna är bl a certifierade enligt 
 FSC och PEFC1 och naturvårdsarbetet ska bidra till att den biologiska mångfalden 
 bevaras. År 2007 påbörjade bolaget ett arbete med att utreda vindpotentialen i sitt 
 markinnehav.  

 Det ansökta företaget, det s.k. Svartnäs-projektet, är en del i Bergvik Skog AB’s 
 vindkraftssatsning. 

 
 3 ANSÖKANS OMFATTNING 
 Ansökan avser uppförandet av en vindkraftpark innehållande maximalt 115 
 verkmed en maximal totalhöjd av 180 meter med tillhörande kringutrustning samt 
 kabelanslutningar inom det s.k. Svartnäs-området. Området är beläget ca 20 km 
 nordost om Svärdsjö, runt Svartnäs och Vintjärn i Falu kommun och Dalarnas län 
 invid gränsen till Gävleborgs län. Se nedanstående kartbild och bilagda kartor. 

 

                                                 
1 FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes) 
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 Den tekniska utvecklingen för vindkraftverk går snabbt. Att söka tillstånd för och 
 projektera en vindkraftpark tar lång tid. Därför är det är svårt att vid 
 ansökningstillfället avgöra exakt vilken storlek, typ och i övrigt tekniska 
 utföranden som är kommersiellt tillgängliga när upphandling kan ske. När det 
 gäller vindkraftverk för lokalisering i skogsmark går utvecklingen mot allt högre 
 verk. Idag finns verk med tornhöjder på 105 meter tillgängliga, men utvecklingen 
 av prototyper med tornhöjder uppåt 130 – 150 meter pågår. Högre verk innebär 
 bättre vindförhållanden med högre medelvindhastighet, mindre turbulens och 
 mindre vindgradient. 

 Sökanden ser det som möjligt att uppföra ett hundratal vindkraftverk inom 
 Svartnäs-området. I bifogad miljökonsekvensbeskrivning har bedömningarna skett 
 utifrån 115 stycken vindkraftverk med en storlek av 2 - 4 MW och den inbördes 
 placering, storlek, ljudnivå etc. som sådana verk förväntas medföra. 

 Det är sökandens önskemål att tillståndet inte begränsas vad avser verkens storlek, 
 inbördes placering och tekniska utformning. Sökanden hemställer därför att 
 tillstånd skall ges för maximalt 115 verk inom den angivna arealen under 
 förutsättning att föreslagna villkor kan innehållas och miljöpåverkan inte blir större 
 än vad som redovisas i denna ansökan. Det är sökandens uppfattning att ett sådant 
 synsätt överensstämmer med resurshushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken, 
 d.v.s. att den resurs som tas i anspråk bör utnyttjas optimalt. 

  
 4 ÖVRIGA TILLSTÅND 
 Elanslutningen omfattas av krav på tillstånd enligt ellagen, s k nätkoncession för 
 linje.  

 Vindkraftanläggningen kommer sannolikt att anslutas till antingen Svenska 
 Kraftnäts (SvK) 400 kV luftledning som passerar genom området, eller till 
 Vattenfall Eldistributions 130 kV-station i Hofors.  

 Alternativet att ansluta till Svenska Kraftnäts 400 kV luftledning innebär att en ny 
 transformatorstation, 400/130 och 130/30 kV, uppförs inom området, i 
 anslutning till 400 kV-ledningen. 

 Ett annat alternativ är att uppföra en ny 130 kV luftledning, i en befintlig 
 kraftledningsgata, ca 30 km söderut till Vattenfall Eldistributions 130 kV-station i 
 Hofors. 

 I bägge alternativen behöver två transformatorstationer uppföras inom Svartnäs-
 området för att transformera upp det interna parknätet. En ny, 130 kV luftledning 
 (delvis dragen i en befintlig ledningsgata) kommer också att behöva uppföras i 
 bägge alternativen för att sammanbinda parkens södra och norra delar. 

 
 5 LOKALISERING OCH PLANFÖRHÅLLANDEN 
 En närmare beskrivning av lokaliseringsförutsättningarna, inklusive redogörelse för 
 alternativa lokaliseringar, återfinns i bifogade miljökonsekvensbeskrivning. 
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 5.1 Lokalisering 
 Vindkraftparken är lokaliserad till Dalarnas län och Falu kommun, invid gränsen 
 till Gävleborgs län. Svartnäs-området omfattar ca 11 500 hektar av övervägande 
 skogsmark. Området kan sägas bestå av 8 delområden, som benämns på följande 
 sätt: 

 Himmelsberget 

 Spaksjöberget 

 Mörtåsen 

 Båtpersberget  

 Hynsbacken 

 Enviksberget 

 Räkenberget 

 Ånglarna 

 Miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelad i ett huvuddokument (A) och fyra 
 deldokument med följande geografiska indelning: 

• Del B – Himmelsberget 

• Del C - Spaksjöberget, Mörtåsen och Båtpersberget 

• Del D - Hynsbacken och Enviksberget  

• Del E - Räkenberget och Ånglarna 

 . 
 5.2 Alternativa lokaliseringar 
 Om riksdagens planeringsmål avseende utbyggnaden av vindkraft ska uppnås 
 kommer alla tänkbara lokaliseringar att behöva utnyttjas. Det finns fyra kriterier 
 som måste beaktas för att avgöra om en plats ska kunna anses tänkbar för vindbruk: 

• Vindförhållanden 
• Möjlighet att ansluta till elnätet 
• Tillgång till marken 
• Miljöpåverkan 

 Bergvik Skog AB äger 1,9 miljoner hektar produktiv skogsmark och har letat upp 
 och utvärderat ett antal platser utifrån ovanstående kriterier, och för närvarande 
 finns ett 20-tal platser som utvärderas över hela landet. Av de platser som 
 utvärderats finns en på fastigheterna Orrmo 2:3, 6:2, 9:17 och Lillhärdals-Östansjö 
 14:3 i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Sökanden bedömer att denna 
 lokalisering är sämre, framför allt därför att den kan producera mindre kvantitet 
 förnybar el. 
 5.3 Kommunala planer m.m. 
 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. 
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 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. 
 5.4 Riksintressen 
 Energimyndigheten har utpekat del av Svartnäs-området (Båtpersberget, 
 Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna) som riksintresse för vindkraft (området 
 W012). 

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

  
 6 TEKNISK BESKRIVNING 
 Såsom angivits ovan under punkt 3 är det sökandens önskemål att tillståndet inte 
 skall låsas till någon särskild teknisk utformning eftersom utvecklingen inom 
 vindkrafttekniken för närvarande sker mycket snabbt. 

 Det är sökandens målsättning att välja den bästa tekniska lösning som finns 
 tillgänglig vid tidpunkten för upphandling, Teknik kommer att väljas utifrån 
 funktion, miljömässighet samt ekonomiska aspekter. Det är därför väsentligt att 
 notera att val av teknik ännu inte är slutligt bestämd och uppgifterna i den bifogade 
 miljökonsekvensbeskrivningen, inklusive teknisk beskrivning, skall därför ses som 
 exempel. 

 
 7 MILJÖKONSEKVENSER 
 Mot bakgrund av befintlig kunskap finns inga indikationer på att vindkraft i skog 
 skulle innebära ett miljöhot. Det pågår dock en ständig forskning och 
 kunskapsuppbyggnad på området. Om riksdagens planeringsmål skall kunna 
 uppnås, finns inte möjlighet att avvakta med vindkraftutbyggnaden till dess att 
 pågående studier är avslutade. Dessutom är det sannolikt att inte heller pågående 
 utredningar kommer att ge det slutliga svaret på alla frågeställningar utan 
 ytterligare utredningar kan förväntas följa. 

 Sökanden har i sin bifogade miljökonsekvensbeskrivning utgått från erfarenhet från 
 befintliga utredningar samt kompletterat med egna studier avseende lokala 
 förhållanden.  

 
 8 MILJÖKVALITETSNORMER 
 Den planerade verksamheten står inte i strid med gällande miljökvalitetsnormer. 

 
 9 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
 Sökanden är medveten om sin skyldighet att beakta de allmänna hänsynsreglerna i 
 miljöbalkens andra kapitel. Bestämmelserna kommer att beaktas på följande sätt; 
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 9.1 Kunskapsprincipen (2:2 MB) 
 Sökanden har under de senaste åren erhållit stora erfarenheter och kunskap på 
 vindkraftområdet. Sökanden har därutöver tagit hjälp av erfarna konsulter i 
 vindkraftprojekten. Pågående forskning och utredningar, exempelvis i Vindvals 
 regi, följs kontinuerligt. 

 Kunnig driftpersonal med erfarenhet av att driva och underhålla vindkraftverk 
 kommer att anlitas. 
 9.2 Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga 

 teknik (2:3 MB) 
 Aggregaten nyttjar oljor för smörjning av olika system och som hydraulolja. 
 Aggregaten släpper inte ut några skadliga ämnen vare sig till luft eller mark vid 
 normal drift. 

 Aggregaten skall konstrueras så att hydraul- och växellådsoljor, i de fall 
 växellådsoljor används, vid ett eventuellt läckage inte överförs till omgivande 
 mark. Oljorna samlas upp, i första hand direkt vid växellådan och vid eventuellt 
 större läckage i botten på vindkraftverket. Risken för hydrauloljeläckage bedöms 
 vara liten. 

 Teknikutvecklingen inom vindkraft pågår ständigt och verken blir allt större och 
 ger högre elproduktion. Bästa möjliga teknik, till rimlig kostnad, kommer att 
 upphandlas i projektet. 
 9.3 Lokaliseringsprincipen (2:4 MB) 
 Del av området är av Energimyndigheten utpekat som riksintresse för vindkraft.  

 Marken där vindkraftverken kommer att placeras används huvudsakligen för 
 modernt skogsbruk och bedöms inte påverka detta. 

 Vindkraftverken kommer att synas på långt håll från vissa platser, företrädesvis 
 höjder och öppna ytor (sjöar). På närmare håll, 1 – 2 km, skyms verken av 
 vegetationen från de flesta platser. 

 Det finns bostadsbebyggelse inom och i anslutning till Svartnäs-området, 
 huvudsakligen rör det sig om fritidsbostäder men det förekommer även fastboende. 
 Sökanden har anpassat vindkraftparkens layout till detta, i första hand med 
 avseende på ljud och skuggeffekter, men viss anpassning har även gjorts med tanke 
 på landskapsbilden. 

 Det är fullt möjligt att uppföra 115 vindkraftverk, med tillhörande vägar och 
 kabelförbindelser, utan att göra några betydande ingrepp i skyddsvärd natur. 
 Utöver vissa skogliga värden finns få skyddade natur- eller kulturmiljövärden 
 inom Svartnäs-området. 
 9.4 Resurshushållningsprincipen (2:5 MB) 
 Vindkraft är en förnybar, miljövänlig energikälla vars påverkan på naturen i stort 
 sett är reversibel. Vid rivning av vindkraftverken kan metallinnehållet återvinnas 
 och rotorbladen av plast eventuellt brännas för återvinning av energiinnehållet. 
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 När den aktuella vindkraftanläggningen är uttjänt får berörda myndigheter avgöra 
 om det är miljömässigt bäst att låta fundament och kablar vara kvar eller om dessa 
 bör tas bort. 
 9.5 Produktvalsprincipen (2:6 MB) 
 Leverantörer kommer att anmodas använda biologiskt nedbrytbara hydraul- och 
 växellådsoljor så långt detta är möjligt. Kemikaliehanteringen i övrigt får anses 
 försumbar.  

 I konstruktionerna används material som till största del kan återvinnas. Koppar och 
 stål är metaller som kommersiellt används i stor utsträckning, anses miljömässigt 
 bra och i dagsläget inte kan ersättas av andra material. 

 
 10 INVERKAN PÅ MOTSTÅENDE INTRESSEN 
 10.1 Samråd 
 Samråd har genomförts med statliga och kommunala myndigheter, berörda 
 fastighetsägare, allmänheten och vissa organisationer. En fullständig redogörelse 
 för samrådet återfinns i den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen. 
 10.2 Berörda intressen 
 De intressen som kan tänkas beröras av det sökta företaget är naturvärden, 
 kulturvärden, totalförsvaret, jakt, fiske, luftfart och friluftsliv. 

 Naturvärden 

 Inom, och i anslutning till, Svartnäs-området finns ett antal naturvärden, 
 huvudsakligen skogliga. Utöver de värden som är kända via länsstyrelsen och 
 Skogsstyrelsen har sökanden låtit utföra naturvärdesinventering av de områden 
 man bedömer kan komma att beröras. Det är sökandens bedömning att det är fullt 
 möjligt att uppföra en vindkraftpark enligt denna ansökan utan att på något 
 betydande sätt påverka naturvärdena negativt. 

 Kulturvärden 

 Det finns få kända kulturvärden, fornlämningar e t c som på något betydande sätt 
 kan påverkas negativt. Sökanden har låtit utföra en bedömning av vilka områden 
 som skulle kunna tänkas innehålla ej kända fornlämningar, där särskilda 
 utredningar sannolikt kommer att behöva göras innan några ingrepp utförs. 

 Totalförsvaret 

 I samrådet har Försvarsmakten anfört att de 10 vindkraftverken, som i 
 huvudförslagets layout placerats på Båtpersberget, är helt i konflikt med 
 totalförsvarets intressen. 

 Båtpersberget är utsett till riksintresse för vindkraft av Energimyndigheten och 
 sökanden har valt att låta Båtpersberget ingå i det ansökta området eftersom man 
 inte kan bedöma hur totalförsvarets intressen beaktades vid detta beslut. 
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 Jakt 

 Den jakt som bedrivs i störst omfattning inom området är älgjakt. Därutöver sker 
 björn- och småviltsjakt. Det är sökandens bedömning att vindkraftparken inte utgör 
 något hinder av betydelse för jakten.  

 Fiske 

 Det sportfiske som förekommer i sjöar och vattendrag inom området bedöms inte 
 påverkas, 

 Luftfart 

 Vindkraftverk kan liksom alla höga byggnader och större konstruktioner få 
 betydelse för luftfarten. Risken för kollisioner bedöms dock som mycket liten 
 eftersom flygning på låg höjd inte är tillåten och den aktuella anläggningen inte 
 ligger inom inflygningsområdet till någon flygplats. Transportstyrelsen har i 
 samrådet meddelat att området ligger inom en sektor där bygghöjder upp till ca 
 490 - 550 m ö h kan tillåtas. Vindkraftverken kommer att förses med belysning i 
 enlighet med Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2008:47) om 
 markering av byggnader, master och andra föremål. 

 Friluftsliv 

 I samrådet har ett flertal ägare till bostadsfastigheter, huvudsakligen fritidsboende, 
 påpekat områdets värde för rekreation och friluftsliv. Området innehåller 
 förhållandevis många spår för snöskotertrafik och det finns också en skoterstadion i 
 anslutning till området. 

 Framför allt har Himmelsberget framhållits som värdefullt för bl a friluftslivet, inte 
 minst med avseende på Nysjöns fäbodar vilket även länsstyrelsen och Falu 
 kommun framhållit i samrådet. Sökanden har därför anpassat 
 huvudförslagets layout så att hänsyn tagits till detta.  

 I några fall har också framförts att man bedriver, eller är i färd med att starta, 
 kommersiell turistnäring inom området. Sökanden har emellertid inte träffat några 
 avtal om upplåtelse av sin mark för sådan verksamhet, så bedömningen är att den 
 sker i den utsträckning allemansrätten medger - d v s under samma premisser som 
 övrigt friluftsliv. 

 Svartnäs-området är stort och vindkraftverken, med tillhörande vägar o dyl, medför 
 ett arealmässigt litet intrång i området. Möjligheten att vistas i skogarna, att vandra, 
 åka skidor, snöskoter, plocka bär eller svamp o s v, kommer inte att förhindras 
 p g a vindkraftparken. Det största intrånget utgör sannolikt påverkan på 
 landskapsbilden, från vissa platser kommer större eller mindre delar av Svartnäs-
 parken att vara synliga. 
 10.3 Sammanfattning 
 När vindkraftverken är uppförda och kablarna utlagda kommer anläggningen inte 
 att innebära några olägenheter för enskilda fastighetsägare och anläggningen 
 kommer heller inte att innebära inskränkningar för jakt och det rörliga friluftslivet.  

 Arbetena kommer att utföras med minsta möjliga påverkan på miljön. 
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 11 FÖRSLAG TILL VILLKOR 
 Sökanden föreslår att följande villkor skall gälla för verksamheten; 

1. Vindkraftparken skall utformas och drivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med ansökan och därtill fogade handlingar.  

2. Vindkraftverken skall förses med hindermarkering i enlighet med 
Transportstyrelsens anvisningar. 

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

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

5. Tillfälliga utfyllnader och utgrävningar skall 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. Buller från verksamheten får som riktvärde2 utomhus vid bostäder 
inte överskrida 40 dB(A). 

8. Den faktiska rörliga skuggbildningen vid näraliggande 
bostadsbebyggelse får som riktvärde2 inte överstiga åtta timmar per 
år.  

 
 12 KONTROLL AV VERKSAMHETEN 
 Sökanden föreslår att förslag till kontrollprogram för verksamheten skall tas fram i 
 samråd med tillsynsmyndigheten. 

 
 13 TILLÅTLIGHET 
 Syftet med den ansökta verksamheten är att åstadkomma en driftsäker och 
 långsiktig förnybar energiförsörjning. 

 Etablering av vindkraft i Svartnäs-området strider inte mot några kommunala 
 planer. Del av området är utpekat som riksintresse för vindkraft av 
 Energimyndigheten. Försvarsmakten har framfört att en del av det område som är 
 utpekat som riksintresse för vindkraft (Båtpersberget) är i konflikt med 
 totalförsvarets intressen. 

                                                 
2 Men riktvärde menas ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för verksamhetsutövaren att 
vidta åtgärder så att värdet kan hållas. 
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 Den planerade verksamheten strider inte mot någon miljökvalitetsnorm och 
 bedöms inte kunna vålla skada eller olägenhet av betydelse. 

 
 14 ARBETSTID OCH TIDPLAN 
 Ambitionen är att vindkraftverken ska kunna uppföras under perioden 
 2012 – 2014. I det aktuella området kan det vara svårt att utföra vissa arbeten under 
 vintertid. 

 Den tekniska livslängden för anläggningen uppskattas till 25-30 år. Det är dock 
 fullt möjligt att anläggningen kan drivas under ännu längre tid och sökanden 
 motsätter sig att tillståndet tidsbegränsas. En tidsbegränsning kan inte anses 
 motiverad av miljöskäl. För det fall att anläggningen skulle kunna drivas vidare ett 
 par år längre än den förväntade livslängden, synes det vara ett slöseri med 
 samhällets resurser att riva ut anläggningen i förtid.  

 
 15 AKTFÖRVARARE 
 Som aktförvarare föreslås Annika Hedström, Svartnäs Pensionat & Konferens AB, 
 Svartnäs 212,  79 023 Svärdsjö;  tel 0246-21170. Hedström har förklarat sig villig 
 att åta sig uppdraget.    
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