
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Box 1104

131 26 NACKA STRAND

Yttrande/överklagande i mål M 4212-11          Den 7 December 2011

Klagande: 

Sam Sjöberg Borgärdet 12:12 Elsy Wiren Borgärdet 27:31
Karin Sjöberg Borgärdet 12:12 Pia Bianchetti Borgärdet 27:32
Per Skye Borgärdet 14:34 Sven Håkansson Borgärdet 27:32
Anna Skye Borgärdet 14:34 Eyvind Löfqvist Borgärdet 27:20
Marie Bäcklund Borgärdet 13:49 Leif Söderlund Borgärdet 27:33
Bernt Eriksson Borgärdet 13:49 Siv Söderlund Borgärdet 27:33
Conny Larsson Borgärdet 13:35 Hasse Persson Borgärdet 27:8
Bjarne Murkais Borgärdet 27:29 Marie Arnberg-Persson Borgärdet 27:8
Lena Broberg Borgärdet 27:30 Ruth Gottschalk Borgärdet 27:10
Göran Henningsson Borgärdet 27:34 Joachim Gottschalk Borgärdet 27:10
Ulla Henningsson Borgärdet 27:34 Hans Bäckström Borgärdet 27:11
Lars Bergs Borgärdet 27:21, 27:22 Anna Leksell Borgärdet 27:11
Laila Bergs Borgärdet 27:21, 27:22 Rene Gerrietsen Borgärdet 27:17, 27:15
Annika Eriksson Borgärdet 27:23, 27:24 Hans ju. Gerrietsen Borgärdet 27:14, 27:16
Bengt Tibbling Borgärdet 27:23, 27:24 Marion Gerrietsen Borgärdet 27:13
Solveig Brodin Borgärdet 27:25 Linie Gerrietsen Borgärdet 27-:12,-9,-18,-19
Ove Brodin Borgärdet 27:25 Hans Gerrietsen Borgärdet 27-:12,-9,-18,-19

Överklagat Beslut: Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut avseende tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken till gruppstation för vindkraft.

Vindkraftanläggning Svartnäsområdet, Dnr 551-229-10 Mål M4212-11

Inledning.

Miljöprövningsdelegationen har begränsat vindkraftanläggning Svartnäsområdet till 83 verk inom 
delområdet Mörtåsen, Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna och hänvisar till en 
karta, bilaga 1, till beslutet. 35 dBA för detaljplanelagt fritidsområde, Riskavstånd till vägar 
organiserade leder och spår. 

Klagande kräver fri sikt, Hynsbacken stänger in Ryssjöns fritidsområde med alla verk direkt i 
solnedgången vintertid som sommartid. Verken kommer 140 m över kraftledningen som vi ser, 
avståndet blir 1,3-2,0 km till Ryssjöns fritidområde. Dessutom ser vi Tavelbergets 5 verk ca 7 km bort. 
Denna lokalisering stänger all vår fria sikt och kommer att ge skuggor 1 timme om dagen året om vid 
solnedgång. Verken ligger dessutom endast med 700 meter avståndet till sjöstranden och kommer att 
ge ljudproblem över sjön. 

Yttrande om Bergviks Skogs som har låtit bli att redovisa effekten av lokaliseringen på Hynsbacken. 
Deras bild över Ryssjön från vägen det är 1 km längre ifrån än fritidsområdet. Bergvik redovisar inte 
vari hänsynen till boendet består av. Utan upprepar vad deras förluster är om Bergvik måste visa 
hänsyn till boende. Bergvik räknar förluster över något dom inte äger.

Hynsbacken är vår enda fria utsikt. Ryssjöns fritidsbosättning på 29 fastigheter blir omringad av verk. 
Öster om området planeras Enviksberget, sydost planeras Räkenberget  och väster om oss planeras 
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Hynsbacken där vi redan har 5 verk synliga från Tavelberget. I Bergviks överklagan kräver de 32 verk 
på Hynsbacken. Söderut har vi Ryssjöklacken. Miljöprövningsdelegationen skriver att Ryssjön 
kommer att få byn i stort sett omringad av vindkraftverk. Förutom landskapsbildspåverkan , en relativt  
begränsad påverkan för omgivningen.

Denna totala inringning är en brutal katastrof för vår valda livsmiljö, för buller skuggor och ljusblink. 

Bergvik har aldrig beskrivit hur hänsyn tagits till boende utan redovisat önskemål efter ekonomisk 
vinning. Alla hinder redovisar Bergvik Skog som ekonomiska förluster och gömmer sig bakom uttryck 
som att vi boende skall tänka på samhällsnyttan. Bergvik Skog menar att vi skall satsa vår hälsa och 
livsmiljöer. 

Var ligger hänsynen till djurlivet och fågellivet med fridlysta arter som fladdermöss och örn? MKB:n 
(miljökonsekvensbeskrivningen) som Bergvik redovisar har inte sett något. Detta har Bergvik medvetet 
gjort eftersom Länsstyrelsen inte har inventerat någonting i detta hörn av länet..

Vi bor här före önskemål om industrialisering av hela ytan med miljöfarlig verksamhet. (Förstår inte 
den meningen alls...) Området är mättat med redan beviljade verk på Tavelbergets 5 st verk intill 
Hynsbacken och Jädraåsparken med 116 verk, varav 60 i Falu kommun intill oss.

Bergviks önskan om en optimalt utformad park visar att parken är helt fel placerad i samhällen som 
Vintjärn, Ryssjön, Lilla björnmossen, Långfäbodarna, Båtpers, Svartnäs, NilsLarsberg, 
Larshindersgårdarna, Spaksjön, Råbacken, Mosjöns fritidsområde och Vällingbeck. Mellan dessa 
områden ligger enskilda fastigheter. Dessutom finns i området etablerade draghundsspår, 
preparerade skidspår, vandringsleder, cykelleder. Kulturskyddade finnbosättningar, Natura 2000 
områden. Allt detta blir inte tillgängligt om Bergviks Skogs önskan tillgodoses. Allt hamnar inom 
riskområde.

Falu kommuns översiktsplan visar inget om miljöfarlig verksamhet som vindkraft i området. 
Kommunen har inte haft synpunkter över området utan har under alla år låtit området utveckla 
vildmarksliv och själva tagit fram vandringsleder åt kommuninvånare och turismen för området. 
Området har alltid haft ett rikligt djurliv. Då Bergvik skogs MKB blev känt har vi ortsbor ihop med Falu 
fågelklubb under ett år haft observationer över Örn och fladdermöss på av oss välkända platser. 

Däremot har en del av Båtpersberget,  Enviksberget och Räkenberget visat riksintresse för vindkraft. 
(Förstår inte meningen... ”Däremot” vad menas med det?)  Det innebär att vindförhållandena är 
gynnsamma. Inget om lämplighet mot övriga aspekter som bosättningar, djurliv, fågelliv och övrigt att 
ta hänsyn till. Bilaga 1 visar Örn, och bilaga 2 visar Fladdermöss. Örn och Fladdermöss blir hårt 
drabbade med vindkraftverk i deras revirområde.

Övriga delar i området som Bergvik Skog sökt på har i efterskott kommunen i en vindbruksplan 
uttryckt en viljeinriktning för området. Denna typ av viljeinriktningar skall enligt tidigare domar betraktas 
som ett yttrande från kommunen, MÖD 2009:4

Miljööverdomstolen konstaterade att en översiktsplan är ett viktigt dokument vid 
lokaliseringsprövningen, men att kommunens allmänna vindkraftspolicy i princip inte har större tyngd 
än ett yttrande från kommunen.

Bergvik skog uttrycker i sin överklagan : För att få en optimal utformad park med högsta möjliga 
mängd producerad vindenergi per verk yrkar bolaget sammantaget därför: här rabblas önskelistan 
med större boxar än ansökan och fri placering med fler verk i boxarna än vad som ansökts för.

Ursprungligt i ansökan har Bergvik angivit höjden till max 150 m, 2MW-verk, men nu gäller tydligen 
180 m höga upp till 4 MW-verk. Alla ljudkurvor och skuggningskurvor är redovisade enligt ansökan. Se 
bilaga 3 som redovisar hur ljudutbredning med  3 MW-verk inbäddar hela området med ljudnivåer över 
40 dB(A).

Vi har stort förtroende för Miljööverdomstolen (Mark- och Miljödomstolen?) att se det ingen tidigare har 
velat se. Vi är 600 boende i området som har bott kvar eller flyttat hit till avskildheten av en anledning 
och det är TYSTNADEN och skogen med djurlivet och alla dessa sagolika vyer. Man kan inte endast 
värdera ljud och skuggor och blinkljus från uteplatsen på fastigheten. Vårat liv kan inte låsas till 
genomfartsvägen och fastigheten, hänsynen till oss måste få ett bredare perspektiv. 

Ute i världen finns mycket kunskap om vindkraft och dess risker för boende då det gäller ljus, 
lågfrekvent ljud, buller och hur turismen försvinner från området. 
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Kommunen har som målsättning att skapa 30dBA gräns för bostäder i städer.  Efter frågor från oss 
framkommer att kommunen förutsätter att vårt tysta område består.

Vi begär syn över Ryssjön situation då det gäller ljud och hur Verken är placerade framför våra 
fastigheter. Bilaga 4 Visar Bergvik skogs sökta 32 verk på Hynsbacken framför 5st på Tavelberget 

Bergvik Skog påpekar att området präglas av produktionsskog. Det är sant, men här pratar vi om 
enorma maskiner som är 180 meter höga (Turning Tourso 192m) och fyller horisonten. Vem äger 
horisonten????

Yttrande över Bergvik skogs exploatering av miljöfarlig verksamhet i delområden.

Spaksjöberget, Båtpersberget:

Miljöprövningsdelegationens beslut och skäl är helt rätt. Hynsbacken måste få samma beslut då 
förutsättningarna för skälen är lika.

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Beslutet av miljöprövningsdelegationen att godkänna Bergvik skogs miljökonsekvensbeskrivning är 
förhastat. Svartnäsbygdens vildmarksförening(SVF) har påpekat för kommun och länsstyrelsen brister 
i utredningen om utrotningshotade och fridlysta djurarter. Länsstyrelsen har ingen inventering av 
området på några djur eller växter utan tar tacksamt emot uppgifter. Under 1 års tid har SVF och Falu 
Fågelklubb utfört observationer. Vi ortsbor rapporterar till fågelklubben, fågelklubbens observationer 
har gått till länsstyrelsen. Se Bilaga 1 Örn. I MKB skriver Bergvik skog ”inga förutsättningar för 
fladdermöss”. Vi i SVF har varit i kontakt med kommun och Länsstyrelsen. Svaret är att detta område i 
kommunen är ett svart hål inga observationer har utförts. Med hjälp av ortsbor har SVF fått rapporter 
om fladdermöss, i vissa fall finns foton, som det är gott om sen generationer tillbaka. Se bilaga 2 
fladdermöss.

Villkor för verksamheten

Accepterar beslutsvillkoren 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 och 18

Yrkar ändring av villkor 2, 3, 11, 12, 15 och 17

Villkor 2

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

Begär Syn för att påvisa närheten till Hynsbacken från detaljplanerat fritidsområdet Ryssjöns 29 
fastigheter på norra stranden av Ryssjön.

Resterande gruppområden har av miljöprövningsdomstolen minskats i ytan. Yrkar på att ytorna i 
grupperna minskas ytterligare och därmed tydligaregör hänsynstagandet för människor att leva här. 

På Bergvik skogs överklagan yrkas på avslag i sin helhet. Hela Bergviks inlaga bygger på vad dom 
förlorar i intäkter av önskelistan som inte innehåller något om hänsyn till boende, djurliv, fågelliv, 
kulturvärden eller naturen. 

Klagande yrkar på att avslag för gruppstation med vindkraftverk på Hynsbacken med hänvisning till att 
området inte ingår i riksintresse för vindbruk. Finns inte i översiktsplan som gäller för området. 
Kommunen har efter att ansökan av Bergvik skog inkommit anvisat området som en viljeinriktning i en 
vindbruksplan. 

Viljeinriktningens riktlinjer är att:

• Detaljerad utredning om platsens förutsättningar skall alltid ske avseende exempelvis 
vindmätning, natur- och kulturvärden och närhet till bostäder och fritidshus.

• Vid placering av vindkraftverk i skogsmark skall hänsyn tas till högt liggande 
bebyggelsegrupper då dessa har god utsikt över landskapet.

• Etablering vid sjöar och vattendrag skall undvikas.
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Placering av verk på Hynsbacken innebär att Ryssjöns fritidsområde 29 fastigheter blir inneslutet och 
får alla verk framför horisontlinjen i sydväst och väst. Därmed hamnar allt i solnedgången vinter som 
sommartid. Några fastigheter har redan i dag Tavelberget 5 verk i solnedgången med ljusblink som 
reflekteras i sjön under den mörkare tiden på dygnet. Tavelbergget ligger 6-7 km från området vid 
vissa tillfällen hör dom.

Bilaga 3 visar fotomontage av Bergviks ansökan om 32 verk på Hynsbacken med ett avstånd på 700 
m till sjön. Detta kommer att ge en kaskad av ljud ut över sjön som inte reducerar ljudet skuggor och 
ljusblink till andra stranden. Fotomontaget visar antal verk och hur höjden blir 140 meter över 
kraftledningsstolparna 40 meter som ligger över skogen. Verken kommer till en höjd av 560-750 möh. 
Ryssjöklacken söder om Ryssjön har en höjd av 483 möh. Ryssjöns fritidsområde ligger på 375-420 
möh. Miljöprövningsdelegationen har insett att fritidsområdet i Ryssjön kommer att få bebyggelsen 
omgärdad av vindkraftverk från delområdena Hynsbacken, Enviksberget och Räkenberget. 

Dom ansökta verken på Hynsbacken bryter mot hänsynsreglerna för boende, djur och natur. Verken 
kommer 0.7-1,5 km till sjökanten sen återstår 400 meter till området. 

Bergvik har inte redovisat ljudkurvor utan säger att målsättningen är att klara ljudet inom markerat 
område. Vi i Ryssjöns fritidområde kommer att utsättas för ljud, skuggor och ljusblink från alla håll. 
Skuggproblemen kommer att uppstå dom två sista timmarna varje dag vid solnedgången. Därefter 
kommer ljusblinket med ljusreflex i sjön. Ljud och buller kommer ryssjön att utsättas för dygnet runt 
oavsett varifrån det blåser. Detta är inte att ta hänsyn till boende. Bergvik skog kräver endast hänsyn 
till deras förluster.

Klagande yrkar avslag på Bergviks ansökan om etablering av Hynsbacken för övrigt i den erkänt tysta 
miljön i Svartnäsbygden som har en etablera vildmarksturismen med alla vandringsleder som 
kommunen hänvisar till i sina turistkartor även natura 2000 områden. Finnskogsriket redovisar 
dessutom om kulturplatser vandringsleder sevärdheter osv.

Villkor 3

Avståndet mellan vindkraftverk och bostads- och fritidshus ska för vindkraftverk som är högre 
än 150 meter uppgå till 1000 meter.

Miljöprövningsdelegationen och även kommunen hävdar 1000 meter som minsta avstånd.

Skälet är att den visuella olägenheten för de boende skulle minska. 
Bergvik skog anser att landskapsanalys som bolaget tagit fram utvärderats på ett korrekt sett. 

Bergvik har en konsult till flera uppdrag han har en beroende ställning till uppdragsgivaren. 
Avståndet 1000 meter är för kort. Bergviks utvärderade landskapsanalys lyder för Hynsbacken sid 30 i 
bilaga 2 till utvecklad överklagande, mål M 4212-11

; Hynsbacken har en långsträckt och svagt välvd hjässa, väl synlig under några minuter strax öster om 
vägen upp mot Svartnäs. Berget utgör också fondmotiv utmed vägsträckningen vid Ryssjön Där är 
verken synliga på ca 3 km:s avstånd. Det som på kartan är prickar framträder, sett utöver Ryssjön, 
som tunna streck upp över skogen. Självklart drar dessa blickar till sig om man råkar befinna sig i 
stillhet. Under en bilfärd är man själv i rörelse och dessa kan endast anas rakt västerut. Tiden man 
upplever vindkraftverk från bilfönstret är alltså under några sekunder: 

Hur kan Bergvik skog kalla detta för tidsenligt och korrekt sätt. 
Hur kan miljöprövningsdelegationen acceptera detta som en landskapsanalys.
Nu måste vi igen påpeka att vi är 29 fastigheter som bor från 200-1000 km närmare verken än vägen. 
Rättele på avstånd som är från verk till väg 2,7 km. Det som sägs i Bergviks såkallade 
landskapsanalys är att man har verken i ansiktet om man råkar befinna sig i stillhet. Vi bor där!!!!!    Se 
bilaga3 igen.

Vi klagande yrkar på avslag för etablering av vinkraft på Hynsbacken.
Detta med avstånd är viktigt och ett tydligt sätt att visa hänsyn till boende. Detta har övriga världen lärt 
sig av egen erfarenhet efter lång tid av vindkraftbruk 3km för verk över 150meter och 5 km för verk 
över 200meter. 
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Vindkraftparken i Svartnäs är sökt på bergen med samhällen i dalgångarna där. Ljudutbredningen blir 
påtaglig. Vi har utfört ljudkurvor efter naturvårdverkets riktlinjer och kan visa hur hela bygden innesluts 
av otillåtna ljudnivåer. Bilaga 3
För att få någon riktlinje kräver vi 35 dB(A) som gränsvärde och avstånd 2 km.
Bergvik har visat ljudkurvor för 2MW-verk 150 meters höjd.
 
Villkor 11

Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder inom planlagd fritidsbebyggelse 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 
tillsyningsmyndigheten, baserad på vindkraftverkens slutliga positioner och vald verksmodell . 
En första mätning ska redovisas till tillsyningsmyndigheten inom ett år från det att 
vindkraftverken, inom bostädernas influensområde, har tagits i drift.

Ett överskridande av begränsningsvärdet ska innehållas vid tidpunkt som 
tillsyningsmyndigheten bestämmer.

Klagande accepterar begränsningsvärdet 35 dB(A) för planlagt fritidshusbebyggelse.  Hela 
Svartnäsbygden uppfyller kraven för begränsningsvärdet 35 dB(A) i tyst område, inga industrier ingen 
genomfartstrafik utan området präglas av stora skogar i vildmarkskaraktär med alla vilda djur, örn med 
stora revirområden. Falu kommun rekommenderar i sina turistanvisningar att uppleva tystnaden i 
Svartnäsområdet. 

Vindbruksplan, som är ett yttrande från kommunen påtalar den extrema tystnaden i området. 
Klagande begär syn av området.

Yttrande över Bergviks överklagan av villkor 11. Bergvik har inte förstått naturvårdsverket anvisningar 
för buller och ljud. Det går inte att jämföra ljud från fast industriverksamhet mot ljud från miljöfarlig 
vinkraftsverksamhet som avger konstant ljudnivå dygnet runt med kumulativt ljudförstärkning mellan 
delområdena och befintliga verk i Jädraåsparken 116 verk och Tavelverket 5 verk intill Hynsbacken. 
Ljuden träffar alltid bebyggelse oavsett varifrån det blåser. 
Bergvik skog bygger hela sin park med delområden som redovisar ljudkurvor och skuggor på 2 MW-
verk 150 meter höga redovisar hur ljudkurvor rundar bostäderna eller stannar i sjön. Under resans 
gång så ökar Bergvik antalet verk i delområdena ökas även i höjd till 180 meter och till 4 MW-verk, 
med bibehållen ljudkurva i redovisningen. Detta är hyckleri med faktaredovisning. Materialet som 
redovisas ligger som underlag till bedömning och det är helt avgörande för våra fortsatta liv i området. 

Villkor 12

Maximal belastning av faktiska rörlig skugga vid befintliga uteplatser eller, om sådana saknas, 
ett område om 25 m2 i anslutning till boningshus, 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 
vindkraftsparkerna.

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

Klagande överklagar Miljöprövningsdelegationen beslut av Bergviks skuggkurvor i delområdena då 
dessa är felaktiga i ansökan. Yrkar på avslag av ansökan 
Skuggkurvorna är på 2MW-verk och 150 m höga, som ligger med i handlingarn och har påverkat 
Miljöprövningsdelegationens värderingar av sitt beslut. För de nu sökt är 180 meter höga 4 MW-verk. 
Spaksjöberget :  11 st söks nu tidigare 11 st avslag i Miljöprövningsdelegationen
Båtpersberget:   10 st söks nu tidigare 10 st avslag i Miljöprövningsdelegationen
Enviksberget:       7 st söks nu tidigare 7 st
Ånglarna:            25 st söks nu tidigare 25 st
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Mörtåsen:           32 st söks nu tidigare 10 st
Hynsbacken:       32 st söks nu tidigare 13 st
Räkenberget:      49 st söks nu tidigare 28 st

Yttrande över Bergvik skogs. Det kan inte accepteras att delområdena ökas i yta och i vissa 
delområden ökas antalet med det dubbla och mer därtill. Skamligt tricks av Bergvik skog. Påminner 
om gamla tiders träbaroner.
Kräver att ansökan avslås i sin helhet 
Bergvik skog tar inte demokratins spelregler på allvar utan tror sig kunna manipulera hur de vill. Det 
gäller ljud skuggor antal höjd kraft fotomontage och hela MKB som utförts från bil och på kammaren. 

Villkor 15
Tillsyningsmyndigheten 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 
anläggningsarbetena har avslutats. Återställning ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten 
och fastighetsägaren.

Klagande överklagar detta flummiga beslut alla vet att fastighetsägaren är Bergvik skog som arbetat 
med kommunens tillsyningsmyndighetens personal i generationer.  Kräver att tillsyningsmyndigheten 
deltar vid CE-märkningen av maskinen som efter godkännande kan sättas i drift. Återställandet inom 2 
år från driftsättning. 

Villkor 17
Riskavståndet* (*Riskavstånd i meter = (navhöjd i meter + rotordiameter i meter) x 1,5) mellan 
vindkraftverk och allmänna och enskilda vägar, organiserade leder och spår ska klaras om inte 
annat har överenskommits med berörda fastighetsägare genom avtal.

Klagande vill få en rättele i mått för riskavstånd. I riskavstånd skall ingå höjdskillnaden mellan verket 
markhöjd och närmaste allmänna och enskilda vägar, organiserade leder och spår. Höjdskillnaden 
x1,5 läggs till för riskavstånd.

Delegation
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap 5 § tredje stycket miljöbalken till 
tillsyningsmyndigheten att meddela närmare villkor beträffande 

• Uppläggning av massor
• Utformning och placering av varningsskyltar
• Fastställande av kontrollprogram
• Avveckling av verksamheten

• Detta är otydligt. Tillsyningsmyndigheten kan inte vara rätt att instans för att hantera 
uppläggning av massor för bergkrossanläggning och betongstation. Fodras inte bygglov, 
marklov för dessa stora anläggningar för massahantering.

• Utformning och placering av varningsskyltar skall utföras. Ansvarig till att uppfyllandet av CE-
märkningen ansvarar inte tillsyningsmyndigheten.

• Villkoren för avstämning av kontrollprogram utförs av opartisk, 
• Villkoren för avvecklingen av verksamheten skall utföras av opartisk. Miljöfarligt material skall 

hanteras med bortforsling och borttagning av betongfundament.

Säkerhet
Säkerhet på 300 000 kr per verk för efterbehandling är en löjeväckande låg summa för nedmontering 
av en utsliten miljöfarlig maskin, borttagning av betongfundament. Återställande av marken till 
skogsbruk. Borttagning kablar, elcentraler, luftledningar och återplantering av skogen. Allt detta kostar 
med dagens pengar upp mot en miljon.

Klaganden hävdar att säkerheten skall sättas till 1 miljon per verk.

Verkställighetsförordnande
Miljöprövningsdelegationen har beslutat att verkställighetsförordnande inte skall ges.
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Klagande hävdar att detta är ett riktigt beslut. 
Bergvik skogs ansökan av vinkraftverk runt alla små samhällen i Svartnäsbygden. Eftersom 
lokaliseringen saknar hänsynstaganden med tanke på buller, skuggor, ljusblänk total avskärmning av 
den utsikt som vi klagande har i dag.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Tillståndsgivet verksamhetsområde omfattar inte av detaljplan eller områdesbestämmelse. 
Detaljplan för fritidbebyggelse som däremot berörs är Långfäbodarna (antagen 1978-06-29), 
Ryssjöns norra strand (antagen 1980-05-13) och Flaknäsudden vid Ågsjön (avtagen 
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.

Klagande överklagar denna skrivning av miljöprövningsdelegationen. Klagande hänvisar till MÖD 
2009:4 anger tydligt värdet av en vindbruksplan. 

MÖD 2009:4

Tillstånd till gruppstation med vindkraftverk ----- Fråga om betydelse för prövningen av att  
lokaliseringen av en gruppstation med vindkraftverk stred mot en av kommunen antagen 
vindkraftspolicy, men inte mot översiktsplanen. Miljööverdomstolen konstaterade att en översiktsplan 
är ett viktigt dokument vid lokaliseringsprövningen, men att kommunens allmänna vindkraftspolicy i  
princip inte har större tyngd än ett yttrande från kommunen.

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

Klagande överklagar denna skrivning av miljöprövningsdelegationen. Här ges intryck att hela området 
är av riksintresse för vindbruk. Så är det inte utan Riksintresset rör Båtpersberget, Enviksberget, 
Räkenberget och del av Ånglarna. Att det finns riksintresse är inte de samma som att lokaliseringen är 
OK. Riksintressen för natur och kulturvård måste också innebära att det går att ta sig dit. 
Örnrevirområdena som ligger i området sedan flera generationer är inte med i värderingen. Vilket 
Bergvik skog inte noterade troligen för att kommunen har noll koll på området.

 Miljöprövningsdelegationens bedömning forts. sista stycket.
Miljöprövningsdelegationen är medveten om att en etablering av de totalt över 200 planerade, 
tillståndgivna och byggda vindkraftverken i omgivningen 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.

Miljöprövningsdelegationen bedömning av de olika delområdena

Spaksjöberget.
Miljöprövningsdelegationen anser att den omfattande utbyggnaden av vindkraft inom området 
inte är förenligt med de allmänna hänsynsreglerna i 2kap 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
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Efter en avvägning mellan olika intressen finner Miljöprövningsdelegationen att tillstånd inte 
ska meddelas för delområdet Båtpersberget.

Mörtåsen och Hynsbacken.
Delområdet Mörtåsen och Hynsbacken ingår inte i riksintresse för vindbruk men de ligger inom 
kommunens inresseområde for vindkraft.
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 området ur vind- och elproduktionssynpunkt efter Båtpersberget. Rationellt 
skogsbruk har bedrivits inom större delen av området.

Det är främst ett fritidhus intill Stora Öratjärnen som påverkas av förändrat landskap, buller 
och skuggor 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.
Miljöprövningsdelegations 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 etablera kan minskas något jämfört med verksamhetsområdet 
eftersom den planerade lokaliseringen endast är koncentrerad till den västra delen inom 
Hynsbacken och till berget Mörtåsen.

Klagande överklagar miljöprövningsnämndens bedömning då den är tagen ur brisfällig och 
vilseledande underlag.

• Kommunens intresseområde är uttryckt i en viljeinriktning i en vindbruksplan framtagen efter 
Bergvik skogs ansökan. En viljeinriktning skall ses som ett yttrande från kommunen. Det går 
inte att jämställas med en översiktsplan som genomarbetas med alla intressen i en kommun.

• Boende i Ryssjön kommer att drabbas våldsamt av buller och skuggor från Hynsbacken, 
Enviksberget och Räkenberget. Skuggor och ljusblink från Hynsbacken och Enviksberget. 
Landskapsbilden försvinner för oss boende i Ryssjön då Hynsbackens vindkraftverk fyller vår 
fria sikt över sjön och över Hynsbacken där vi idag ser vindkraftverken på Tavelberet. 

• Blir det som Bergvik Skog ansöker om, får vi dessa vindkraftverk som det enda vi kommer att 
se från våra fastigheter. Vindkraftverken kommer 80 meter högre en Ryssjöklacken i söder 
och kommer att fylla den i dag fria sikten som vi har i Sydväst och Väster. Detta blir en total 
vandalisering av landskapsbilden.

•  Ljudnivån över sjön kommer att bli hög se redovisade kartor. Hänsynsreglerna måste gälla för 
oss i Ryssjön. Att Bergvik sattsar på fel lokalisering kan vi i Ryssjön inte betala vår hälsa med. 
Bergvik Skog får vända sig till alternativt område. 

• Miljöprövningsdelegationens bedömning, en relativt begränsad påverkan för omgivningen. 
Detta är en totalt felaktig bedömning, den är ej begränsad den är total se bilaga  

• Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att det nationella intresset för att öka 
produktionen av förnyelsebar el. Detta uttryck förefaller som en fras man gömmer sig bakom 
då bedömningarna är felaktiga. Det är ej meningen att detta uttryck skall sätta hänsynsregler 
ock lokaliseringshänsyn ur spel.

Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna

Enviksberget ligger för nära bostäder Här uppfylls inte hänsynsreglerna. Reglerna måste uppfyllas 
även om området ingår i område med riksintresse för vindbruk.
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Räkenberget och Ånglarna  är helt fel lokaliserad att förlänga Jädraåsparken finns inget andhål av ljud 
och buller. Allemansrätten tas ifrån oss människor.

Klagandes yrkanden
Hela Svartnäsparken är en helt fel lokaliseringsplats mitt i alla dessa små byar. Även om man säger 
att det finns riksintresse för vindkraft på vissa berg eftersom det blåser bra där. Men detta är inte alltid 
rätt lokalisering med tanke på etablering av dessa vindkraftverk kommer att påverka landskapsbilden, 
miljön för de boende i området, flora, fauna, våra fridlysta fåglar, skydd för våra örnar och 
fladdermöss, natur- och kulturvärden.
Totalt i hela området planeras för 531 vindkraftverk totalt i Finnskogsriket varav Svartnäsparken är den 
park som ligger i byarna. www.finnskogriket.com visar med kartor 531 st vindkraftverk i finnskogsriket, 
där Svartnäsbygden ingår. Dessutom visas kulturplatser leder osv. Bifogar kartblad över 
finnskogsriket.
Delområde Hynsbacken är helt fel lokaliserat och fördärvar landskapsbilden totalt då verken kommer 
att upplevas som hängande över sjön då de står 700-1500 meter från sjön ljudet kommer att bli 
bedövande ut över vattnet Se bilaga 4. Klagande yrkar avslag för vindbruk på Hynsbacken. Hänvisar 
till Bergvik skogs alternativplats.

Nedan visas exempel på att sökande och Kommunen själv ska ta hänsyn till människor hälsa och 
miljön. Alternativa placeringar är viktigt då det visa sig att miljööverdomstolen ser det som boendet ser 
att placeringen har betydande påverkan på landskapsbilden. Bergvik skog har undvikit att visa detta 
utan visar vad man upplever från bilen vid passering. 

MÖD 2009:48

Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Kattegatt utanför 
Falkenberg----- Miljödomstolen avslog ansökan om tillstånd eftersom sökandebolaget inte 
visat att den sökta platsen är den där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta 
intrång och olägenhet med hänsyn till människors hälsa och miljön.

MÖD 2001:38

Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen 
(MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och 
kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om 
hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § 
miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan 
på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om 
marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen 
var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa 
lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att 
den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med 
minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.

MÖD 2009:48

Tillstånd till anläggande och drift av gruppstation för vindkraftverk i Kattegatt utanför 
Falkenberg----- Miljödomstolen avslog ansökan om tillstånd eftersom sökandebolaget inte 
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visat att den sökta platsen är den där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta 
intrång och olägenhet med hänsyn till människors hälsa och miljön.

MÖD 2001:38

Tillstånd enligt miljöskyddslagen att anlägga två vindkraftverk----- Miljööverdomstolen 
(MÖD) bedömde att två vindkraftverk inte skulle medföra påtagliga skador på natur- och 
kulturvärdena eller friluftsintresset och att hinder enligt 2 kap. och 3 kap. lagen om 
hushållning med naturresurser m.m. därför inte förelåg. I lokaliseringsbedömningen enligt 4 § 
miljöskyddslagen fann MÖD emellertid att företaget skulle medföra en betydande påverkan 
på landskapsbilden i ett område med starka bevarandeintressen och med stor konkurrens om 
marken. Både kommunen och länsstyrelsen hade avstyrkt bifall till ansökan. Enligt domstolen 
var det i en sådan situation ett oavvisligt krav att ansökan innehåller utredning om alternativa 
lokaliseringar. Eftersom en sådan saknades kunde det inte anses att sökanden hade visat att 
den valda platsen medförde att ändamålet med vindkraftsverksamheten kunde vinnas med 
minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig kostnad varvid ansökan avslogs.

MÖD 2003:137

Förbud att uppföra ett vindkraftverk----- Ett vindkraftverk anmäldes till miljönämnden som 
godtog lokaliseringen. Miljööverdomstolen (MÖD) konstaterade efter överklagande av 
närboende att det inom området redan fanns ett stort antal vindkraftverk samt att den gällande 
översiktsplanen var under omarbetning. Vidare bedömde MÖD att lokaliseringen innebar en 
betydande påverkan på landskapsbilden samt att det skulle kunna uppstå bullerstörning för de 
boende i den närliggande bebyggelsen. Sammantaget kunde inte lokaliseringen godtas utan 
MÖD förbjöd uppförandet av verket

MÖD 2003:138

Tillstånd att uppföra och driva en vindkraftsanläggning----- Länsstyrelsen meddelade tillstånd 
till en gruppstation med sex vindkraftverk, varav fyra befintliga. Miljööverdomstolen (MÖD) 
konstaterade efter överklagande av närboende att det inom området redan fanns ett stort antal 
vindkraftverk samt att den gällande översiktsplanen var under omarbetning. Vad gällde de 
befintliga verken godtog MÖD lokaliseringen. De tillkommande verken var båda 20 m högre 
än de befintliga och skulle utsätta närboende för buller och beskuggning. Det ena verket hade 
därutöver en avvikande placering vilket skulle komma att påverka landskapsbilden på ett 
markant sätt. MÖD ogillade därför ansökan om tillstånd för de två verken

MÖD 2002:10

Förbud enligt naturvårdslagen att uppföra vindkraftverk----- Miljööverdomstolen fastställde 
det av en länsstyrelse meddelade förbudet då vindkraftverken skulle medföra väsentlig 
ändring av och skada på naturmiljön genom betydande påverkan på landskapsbilden i ett 
område med starka bevarandeintressen.
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Bilaga 1 ( 2 sidor)

Örnrevir med bosättning på BergAnnas berg och Norråsen

Observationer av örn under 2010, 2011 som inrapporterats, en del rapporter har 
gått direkt till Falu Fågelklubb är ej på listan.

Detta är en sammanställning över observationer under 2010 och 2011.
1. Kungsörnsobservation på Hynsbacken av Ulf Palm den 17/07 2010
2. Kungsörnsobservation på Hynsbacken av Ulf Palm den 9/10 2010
3. Kungsörnsobservation på vägen mellan Hynsbacken och BergAnnas berg av Bernt Eriksson 

18/12 2010 satt på nyslagen tjäder
4. Kungsörnsobservation av Ulf Palm den 9/04 2011
5. Fiskgjuse i Stora Öratjärn observerad av Ulf Palm den 30/04 2011
6. Fiskgjusepar observerad vid flera tillfällen av Åke Weyler vid sjön Hyns södra del.
7. Fiskgjusepar observerad vid flera tillfällen av Tomas Franklin vid Spaksjön och i Mosjön
8. Häckande fiskgjusepar i Spaksjöns utlopp observerat av Mats och Bitte Eklöv 2010-2011
9. Kungsörnsobservation av Marita och Sören Hedin i Gnupsviken vid sjön Hyn 2010
10. Fiskgjuse synlig i Mosjön observerat av Lena Höglund. Bosättning finns på en holme i 

Mosjön observerat av Mauritz Thunberg den 10/08 2011.
11. Fiskgjusepar synligt i Mosjön av Jan Andersson den 13/08 2011
12. Kungsörnsobservation över Svartnäs av Karin Öhnell den 16/08 2011. (foto)
13. Kungsörnsobservation över Nilslarsberg av Solveig Gezelius (foto)
14. Kungsörnsobservation på Nilslarsberg då Örnen slog en fiskmås på tomten, av Siv 

Rosenling, maj 2011.
15. Kungsörnsobservation av 3st Örnar cirklar i skyn över Enviksberget sedd av Annelie 

Jansson och Ove Brodin (foto)
16. Rapport av Falu Fågelklubb genom Lars Lagerqvist som rapporterar till Lena Berg 

Länsstyrelsen ex. rapport 22/5 2011. resultat
a. 2 st grågåsar
b. 1 st vitkindad gås
c. 2 st duvhökar
d. korp
e. 1 st blåkärrhök
f. 3 st sångsvanar
g. 1 st Kungsörn över Gillertjänsberget. Visade sig en kort stund över trädtopparna sågs 

av Hans och Gittan
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h. 1 st Havsörn sågs vid Fågelåsen flygande NV, adult.Området är mycket intressant men 
också stort. Vi kommer att fortsätta spana och vid nästa besök i området kommer vi 
att besöka Gillertjärnsberget 
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Bilaga 2 ( 2 sidor)

Fladdermöss 

Observationer under 2011
Detta är en sammanställning över observationer 

1. Fladdermöss i Jägarstugan vid Sixån av Marita och Sören Hedin
2. Fladdermöss i stort antal i Prästgården i Svartnäs och omkring i uthus och 

förråd rapport av Karin Öhnell
3. Fladdermöss på vinden och i uthus hos Jarl Almström, Båtpers
4. Fladdermöss på kallvinden (foto) rapporterar Göte Karlsson Spaksjöberget
5. Fladdermöss på vinden (foto) rapporterar Annelie Jansson Båtpersberget
6. Fladdermöss i och på uthus i Lilla Björnmossen (foto) rapporterar Lasse 

Samuelsson
7. Fladdermöss i rikliga mängder i husen vid Vällingbeck
8. Fladdermöss vid jaktstugan vid Lilla Björnmossen
9. Fladdermöss i rikliga mängder i husen i Långfäbovallen
10. Fladdermöss i förråd och uthus hos 20st fritidshus i Ryssjön
11. Fladdermöss i rikliga mängder i Gruvorna i Vintjärn
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Bilaga 3 Ljudkurvor

Bilaga 4  Vy över Ryssjön från vägen. Med och utan vindkraftverk
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Bilden är från samma plats som bergvik visar i sina vyer. Denna bild är tagen med ögats objektiv. 
Längst bort syns kraftledningen  som är 40 meter hög. Här har Bergvik skog sökt för 32 verk. 
Miljöprövningsdelegationen säger 13 st enligt ansökan. Bergvik skog söker för 32 st. Klagande hävdar 
området kan inte lokalisera några verk på Hynsbacken. Detta är vad vi 29 fastigheter som ligger 
200-1000 meter närmare, på norra sidan (till vänster i bild). Vår sikt går runt udden, (mitt i bilden) för 
Ryssjön har formen som en banan. Ryssjöklacken är 80 meter högre än markhöjden för fastigheterna. 
Verken är 180 meter höga och kommer att synas 3,5ggr högre än kraftledningsstolparna vi ser på 
andra sidan av sjön.  
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Klaganden yrkar på avslag för Vindkraft på Hynsbacken med hänsyn till ovan beskrivning. 
Begär syn på plats. Miljöprövningsdelegationen har noterat att vi i Ryssjön blir omringade 
av vindkraftverk från 3 delområden Hynsbacken, Enviksberget och Räkenberget och tycker 
att vi skall leva med denna katastrof för vår hälsa. Miljöprövningsdelegationen har förstått att 
verken på Hynsbacken kommer att hänga ut över sjön vilket ger enorma ljudnivåer för oss 
boende. Dessutom kommer även skuggor och ljusblink att reflekteras i sjön. Vilket 
Tavelbergets 5 vindkraftverk gör idag. 

Ryssjön som ovan

Solveig Brodin Ove Brodin

Borgärdet 27:25 Borgärdet 27:25
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