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Miljökonsekvensbeskrivning 

LÄSANVISNING 

Miljökonsekvensbeskrivningen har delats upp i ett huvuddokument samt fyra geografiskt 
avgränsade deldokument (se Figur 3 på sidan A-45): 

A) Huvuddokument 

B) Himmelsberget 

C) Spaksjöberget, Mörtåsen och Båtpersberget 

D) Hynsbacken och Enviksberget 

E) Räkenberget och Ånglarna 

För den som enbart önskar en översiktlig bild av projektet och dess miljöaspekter 
rekommenderas att läsa sammanfattningen nedan. Sammanfattningen har samma 
indelning som resten av dokumenten, så den som önskar mer information om något kan 
söka vidare under samma rubrik i de olika dokumenten. 

Efter sammanfattningen finns en detaljerad innehållsförteckning med vars hjälp man också 
kan söka specifik information i huvuddokumentet. 

I huvuddokumentet görs mer djupgående förklaringar av olika aspekter, t ex en teknisk 
beskrivning av vindkraftverk, av arbetena under etableringsfasen o s v. I de olika 
deldokumenten redovisas sedan mer kortfattat det som avser respektive delområde. Det 
rekommenderas därför att först läsa huvuddokumentet, även om man enbart är intresserad 
av ett visst delområde. 

Där det är tillämpligt delas avsnitten upp i Etableringsfasen, Driftfasen respektive 
Avvecklingsfasen för att beskriva förhållandena under dessa skeden av vindkraftparkens 
livstid. 

Siffra inom [ ] hänvisar till en referens som finns närmare redovisad längst bak i varje 
dokument. Text i grön ruta innehåller en fördjupande förklaring till något som sägs i ett 
näraliggande stycke. 

I bilaga 2 återfinns kartor i A3-format. 
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SAMMANFATTNING (ICKE TEKNISK) 

A) Huvuddokument 

Bakgrund 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i Bergvik Skog AB’s ansökan om tillstånd 
att uppföra och driva en vindkraftanläggning i ett område runt Svartnäs och Vintjärn, ca 20 
km nordost om Svärdsjö. Vindkraftanläggningen består av maximalt 115 vindkraftverk, med 
en maximal höjd av 180 meter, inklusive därtill hörande anläggningar och kringutrustning 
som de beskrivs i denna MKB. 

Bergvik Skog AB (kallas fortsättningsvis Bergvik) är Sveriges näst största skogsägare mätt i 
årlig avverkningsvolym. Totalt består skogsinnehavet av 1,9 miljoner hektar produktiv 
skogsmark, huvudsakligen i Mellansverige. Bergvik anser att vindbruk utgör ett bra 
komplement till skogsbruket och har därför startat ett antal vindkraftprojekt i ett flertal län. 

Vattenfall Power Consultant AB har upprättat denna MKB, på uppdrag av Bergvik. Dalarnas 
Museum, FORAN Sverige AB, Grouseexpeditions, Landskapsarkitekt Anders Bramme, 
Naturvårdskonsult Gerell och Triventus Consulting har bidragit med underlag. Deras 
utredningar bifogas. 

En MKB ska innehålla: 

• Redovisning av samråd med berörda myndigheter, organisationer och allmänhet. 

• En beskrivning av projektet/verksamheten och dess miljöaspekter. 

• En beskrivning/bedömning av förväntade konsekvenser för miljön samt en 
beskrivning av vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa konsekvenser. 

En MKB ska vara transparent, d v s att allt material som ligger till grund för bedömningar 
ska redovisas så att alla som så vill kan göra en egen bedömning. 

En av de generella frågeställningarna kring MKB är avgränsningar. Hur långt i tid och rum 
ska en MKB sträcka sig? Den geografiska avgränsningen i denna MKB utgörs av 
Svartnäs-området med omgivning upp till ca 5 km från området. Den är baserad på dagens 
kunskap. En självklarhet kan tyckas, men det är alltid frestande att avvakta nästa 
forskningsrapport för att få ett bättre underlag. 

Energipolitiska förutsättningar 

Den 16 juni 2009 antog riksdagen regeringens proposition (2008/09:163) ”En 
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi”. Där anges att målet 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 en lämplig planeringsram för vindkraft. 

År 2008 producerades ca 2 TWh el med vindkraft. Lite förenklat kan man säga att 1 TWh 
vindkraftsproducerad el kräver 130 – 200 vindkraftverk (beroende på installerade storlekar 
och vindförhållanden). Planeringsmålet kräver således att över 4000 vindkraftverk 
installeras till 2020. 
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Samrådsredogörelse 

Enligt miljöbalken ska alla som söker tillstånd till att bygga större vindkraftparker samråda 
med länsstyrelsen, kommunen, övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda. 

Detta samråd inleddes den 20 november 2008 vid ett möte med länsstyrelsen i Dalarnas 
län och med Falu kommun. Därefter har skriftligt samråd genomförts med ett antal 
myndigheter, organisationer, jaktlag, fastighetsägare m fl. Ett öppet samrådsmöte, för 
berörd allmänhet och övriga intresserade, genomfördes den 28 maj i Svartnäs Folkets Hus. 

Ett antal myndigheter och organisationer, liksom ett förhållandevis stort antal 
fastighetsägare och privatpersoner, har hört av sig i ärendet och deras framförda 
synpunkter redovisas i MKB:n. 

Många har framfört att man anser en etablering på Himmelsberget som olämplig. 
Försvarsmakten har meddelat att samtliga vindkraftverk på Båtpersberget står i konflikt 
med totalförsvarets intressen. 

Övergripande beskrivning av Svartnäs-området 

Svartnäs-området innefattar ca 11 500 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. Mycket stora områden består av kalhyggen 
med nyplantering. Den helt dominerande arealen har skog yngre än 80 år. Området 
används även för jakt och fiske. Vintertid genomkorsas området av ett antal skoterleder. 

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. I modern tid är området en typisk utflyttningsbygd, 
där antalet bofasta minskat och andelen fritidsboende ökat. 

En del av området är av Energimyndigheten utsett till riksintresse för vindbruk. 

Landskapet 

Svartnäs-området kan liknas vid ett stort böljande ”skogshav” genomkorsat av endast en 
större vägsträckning. Landskapet består av höjder och dalar, med insprängda sjöar, i ett till 
synes oändligt upprepande. Om man med vildmark menar ”en natur lämnad i fred” faller 
dagens Svartnäs-område utanför grundkraven för en sådan. Redan under 1700- och 1800-
talen genomgick landskapet en förändring i och med att gruvor och järnbruk etablerades, 
vilket bland annat medförde att ett antal järnvägar löpte genom landskapet. Idag domineras 
området av storskaligt skogsbruk vilket ger avtryck i form av hyggen och skogsbilvägar. 
Skogarna genomkorsas också av kraftledningar. 

Områdets användning 

Svartnäs-områdets huvudsakliga användning är storskaligt skogsbruk. Därtill används 
området samt för jakt och andra friluftsaktiviteter, bl a skoteråkning. Strax utanför Svartnäs 
finns ett skoterstadion, som är en anläggning för snöskotercross. 
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I samrådet har verksamhet med ”vildmarksturism” framhållits. Det är svårt att få en konkret 
uppfattning om turismens omfattning i området. En sökning på Internet ger två träffar på 
kommersiella turistföretag med verksamhet i området. 

Det finns 14 jaktlag som har jaktupplåtelser inom, och i anslutning till, Svartnäs-området. 
Totalt finns ett 40-tal olika arter som får jagas i Dalarnas län. Dominerande är älgjakten, 
som vanligen sker inom perioden oktober - januari, med tyngdpunkten i början av perioden. 
Det sker ingen avlysning av jakt i samband med t ex skogsavverkning. Det är alltid jägarna 
som har ansvaret för att jakten sker på ett säkert sätt och dom anpassar jakten till rådande 
förhållanden. 

Kommunal planering 

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 detaljplanerade områden: Ryssjön och Långfäbodarna, 
som avser planer för fritidsbostäder. Dessutom finns områdesbestämmelser för Nysjöns 
fäbodar. 

Riksintresse för vindkraft 

En del av Svartnäs-området (Båtpersberget, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna) är 
av Energimyndigheten angivet som riksintresse för vindkraft. Ett område som är angivet 
som riksintresse skyddas av 3 kap. miljöbalken, som säger att området så långt möjligt skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada det avsedda intresset. 

Enligt energimyndigheten ska man inte tolka detta som att ett område som inte angetts som 
riksintresse för vindkraft är mindre lämpat för vindkraft. Det är inte heller avsikten att 
vindkraft ska byggas endast inom riksintresseområden, tvärtom vindkraft måste också 
etableras på ett stort antal platser som inte angetts som av riksintresse av 
Energimyndigheten. 

Naturmiljö 

De 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. Utanför Svartnäs-
området finns ett antal skyddade områden. 

FORAN Sverige AB har på Bergviks uppdrag genomfört en naturvärdesinventering i de 
områden som innehåller skog äldre än 80 år, vilket är en ålder på skogen som bedöms 
utgöra en åldersgräns för att naturskogsliknande förhållanden ska förekomma. 
Inventeringen har där gjorts av de områden som ligger inom 50 m från befintliga eller 
planerade vägdragningar eller inom en radie av 100 m från planerade byggplatser för 
vindkraftverk. 

Skogarna i detta område har utnyttjats intensivt under flera hundra år vilket gjort att mycket 
gammal eller naturskogslik skog inte återstår i någon större omfattning. Monotona 
barrungskogar, ofta i 20 - 40-årsåldern, dominerar och nyare hyggen är också vanliga. 
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Endast vissa svårtillgängliga skogar har påverkats i mindre grad, såsom exempelvis 
Himmelsbergets östbrant och de östra delarna av Ånglarna. 

Djurliv 

Fåglar 

På uppdrag av Bergvik har Grouseexpeditions genomfört fågelinventeringar av Svartnäs-
området. Inventeringen har dels varit inriktad på örnrevir, dels på rödlistade fåglar. 
Dessutom har en bedömning gjorts av barriäreffekten för flyttande fåglar. 

Örninventeringen gjordes under tre dagar (20 och 26 mars samt 7 april 2009) mellan kl. 
09 - 15. Inga kungsörnar observerades, och området innehåller inte heller särskilt mycket 
äldre, kraftig skog vilket är ett typiskt ”kungsörnskrav”. Den regionala örngruppen har inte 
heller rapporterat några tidigare observationer av örn. Inget tyder heller på att Svartnäs-
området har någon god potential som flyttled för kungsörn. 

Inventeringen avseende förekomst av rödlistade arter utfördes från gryning fram till klockan 
10 varefter fåglarnas aktivitet avtar markant. Inventering genomförs inte under dagar med 
kraftig nederbörd eller starka vindar då det riskerar att påverka resultatet. Om rödlistade 
arter påträffas utreds deras häckningsstatus, vilken vid behov kan följas upp senare under 
sommaren. Ingen rödlistad art upptäcktes under inventeringen. Individantalen hos vanligare 
arter talar för mycket låga naturvärden, då medelsiffran var 11,5 fåglar per inventerad 
kilometer mot ett jämförelsetal om 30 fåglar/km som medel för Sverige som helhet. 

Antalet iakttagna flyttfåglar inom Svartnäs-området är endast 10 - 15 % av motsvarande 
iakttagelser i näraliggande områden (Lapptäppan och Grangärde, Hästberg). 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. 

Däggdjur 

Inom Svartnäs-området förekommer älg och björn, liksom småvilt. Området skiljer sig inte 
på något sätt från övriga marker i denna del av landet och förekomst av några ovanliga eller 
särskilt skyddsvärda arter är inte känt. 

På uppdrag av Bergvik har Naturvårdskonsult Gerell genomfört en analys av effekterna på 
fladdermusfaunan. Gerell konstaterar i sin rapport att det omfattande barrskogslandskapet 
producerar relativt få insekter, vilket gör att födotillgången för fladdermöss bedöms vara 
liten. Vidare saknas i stort förutsättningar för att fladdermössen ska finna dagtillhåll och 
yngelplatser inom området. Sammantaget bedöms förekomsten av fladdermöss vara 
mycket liten. Svartnäs-området uppvisar heller inga markanta ledlinjer för flyttande 
fladdermöss. 

Kulturmiljö 

Kulturhistoriskt sett har skogen alltid nyttjats för människors utkomst, från det tidiga 1600-
talets svedjebruk via gruvdrift och järnproduktion till dagens storskaliga skogsbruk. 

Stora Kopparbergs Bergslags AB förvärvade rättigheterna till Vintjärns gruvor i mitten av 
1700-talet och uppförde järnbruk i Svartnäs, Åg och Korså. Från början transporterades 
såväl malm som tackjärn, träkol och kalk med hästforor under vintern. 500 - 600 hästar 
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hölls för denna verksamhet, och det var livlig trafik i skogarna. I mitten av 1800-talet 
grävdes en kanal från Ryssjön till Vintjärn för att förse gruvan med vatten till det vattenhjul 
som drev gruvans pumpar. 

Transporterna var gruv- och järnhanteringens akilleshäl. Att transportera med häst 
fungerade i praktiken bara vintertid, när man kunde använda slädar. Sjöar och sjösystem 
användes både för slädtransporter vintertid och för båttransporter sommartid. I Svartnäs-
området byggdes därför ett antal järnvägar under 1800-talets senare hälft. Inledningsvis 
byggdes en järnväg mellan Vintjärn och Lilla Björnmossen och så småningom hela vägen 
mellan Linghed och Norrsundet (Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg, DONJ). DONJ 
användes även för persontrafik ända fram till slutet av 1950-talet. Trafiken på DONJ lades 
definitivt ner 1970, och rälsen revs upp. Ryssjön som samhälle bildades i samband med, 
och efter att järnvägen byggdes. Lilla Björnmossen blev administrativ huvudort för 
järnvägen i dess begynnelse och här fanns lokstallar, verkstäder och en rymlig 
stationsbyggnad. 

Även mellan Vintjärn och Åg, samt så småningom vidare till Svartbäcken, drogs en järnväg 
med början 1875, som lades ner 1948. 

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 exportprodukt. 

Fornlämningar 

Inom Svartnäs-området finns förhållandevis få kända fornminnen, men utanför 
etableringsområdet finns ett antal. På uppdrag av Bergvik har Dalarnas Museum gjort en 
arkeologisk förstudie av området och har därvid identifierat 19 områden inom vilka 
ytterligare undersökningar kan komma att krävas i samband med etableringsfasen. 

Jakt 

Det finns 14 jaktlag som har jaktupplåtelser inom, och i anslutning till, Svartnäs-området. 
Totalt finns ett 40-tal olika arter som får jagas i Dalarnas län men dominerande är älgjakten, 
som vanligen sker inom perioden oktober - januari men i störst omfattning under en 
gemensam jaktvecka i början av perioden. Övrig jakt, rådjurs- och småviltsjakt, sker i 
mindre omfattning, oftast av enskilda jägare. 

Projektbeskrivning, allmän del 

I detta skede av projektet har endast en teknisk förstudie genomförts. Studien omfattar 
framtagandet av en preliminär parklayout samt möjligheter för elnätanslutning. Även 
befintligt vägnät och markförhållanden har studerats översiktligt. Baserat på tillgängliga 
vinddata har preliminära elproduktionsdata räknats fram. För att göra en mer detaljerad, 
och slutgiltig projektering krävs betydligt mer arbete i form av markundersökningar o s v. 
Det slutliga utförandet av vindkraftverk, fundament o dyl kommer inte att avgöras förrän i 
upphandlingsskedet när olika leverantörers förslag och kostnadsbilder kan jämföras. 

Det är av största vikt att ett tillstånd inte onödigtvis begränsar möjligheten till olika tekniska 
lösningar. Eftersom tillståndsprocessen måste startas tidigt och kan ta lång tid, i synnerhet 
om det sker överklaganden, så finns exempel där leverantörer har fasat ut den teknik som 
beskrivits i ansökan. Den snabba teknikutvecklingen inom vindkraftområdet kan medföra att 
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den bästa möjliga teknik som finns på marknaden kan komma att se annorlunda ut vid 
upphandlingstillfället, jämfört med den som finns tillgänglig när ansökan lämnas in. 

Bergviks ansökan för Svartnäs-projektet omfattar maximalt 115 vindkraftverk med en 
totalhöjd på maximalt 180 meter och en storlek av 2 - 4 MW. Denna MKB baseras på en 
preliminär parklayout för en vindkraftpark inom Svartnäs-området baserat på en anläggning 
bestående av 115 stycken 2 MW vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 90 meters 
rotor, d v s en totalhöjd av 150 meter. Det är det mest troliga utförandet när denna MKB 
skrivs. Vid beskrivning av vissa miljöaspekter, där just storleken på verken har betydelse 
(t ex skuggeffekter), har maximal storlek beaktats. 

Det är i detta sammanhang viktigt att förstå att det tillstånd, och de villkor som ett tillstånd 
kommer att innehålla för t ex ljud och skuggor inte får överskridas oavsett storlek på eller 
placering av vindkraftverken. 

Tidplan 

• 2009: Tillståndsansökan enligt MB, vindmätning och förprojektering. 
• 2010, kvartal 4: Investeringsbeslut (under förutsättning att tillstånd meddelats 

enligt MB) 
• 2011, kvartal 1 – 4  Projektering och upphandling, byggnation av vägar och 

fundament samt kraftledning 
• 2012 – :  Montage av vindkraftverk (Vindkraftparken tas successivt i 

drift) 

Generellt om vindkraftverk 

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Ett exempel: Vid en 
vindhastighet av 10 m/s passerar ca 50 ton luft per sekund sveparean på ett vindkraftverk 
med en rotordiameter om 80 meter. Ungefär 40 – 45 % av rörelseenergin hos dessa 50 ton 
luft omvandlas av vindkraftverket till elektrisk energi. Vindkraftverk börjar normalt producera 
el redan vid en vindhastighet av cirka 4 m/s i navhöjd och vid vindhastigheter över ca 12 
m/s ger vindkraftverken full produktion. Vid hastigheter högre än cirka 25 - 30 m/s stängs 
vindkraftverken av. 

Om vinden vid navhöjd, teoretiskt, skulle vara minst 12 m/s under ett helt år skulle ett verk 
med 2 MW effekt producera 17 520 MWh (2 MW x 8 760 tim). Eftersom det inte alltid blåser 
minst 12 m/s, och det ibland utförs service och underhåll på ett verk, blir produktionen lägre 
i verkligheten. Förhållandet mellan den teoretiska och den verkliga energiproduktionen 
kallas kapacitetsfaktor. För Svartnäs-områdets olika delområden har kapacitetsfaktorer om 
31,4 - 40,5 % räknats fram. Ett 2 MW verk producerar alltså ca 5 500 - 7 100 MWh per år, 
beroende på var det står inom området. 

Energi och effekt är två termer som hör intimt samman men är två helt olika 
enheter. Energi kan beskrivas som effekt gånger tid. 
 
Elenergi mäts i kilowattimmar (kWh) och dess multipelenheter: 
1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh); 1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh); 
1 000 GWh = 1 terawattimme (TWh) 
 
Elektrisk effekt mäts i kilowatt (kW) och dess multipelenheter: 
1 000 kW = 1 megawatt (MW); 1 000 MW = 1 gigawatt (GW) 
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Vindens rörelseenergi förhåller sig till vindhastigheten med en faktor 3. Det innebär att 
redan en liten ökning av vindhastigheten ger en stor ökning av rörelseenergin. En ökning av 
vindhastigheten från 6 m/s till 7,5 m/s motsvarar ungefär en fördubbling av rörelseenergin. 
Av detta förstår man att förväntad vindhastighet är av mycket stor betydelse vid val av en 
plats för vindkraftverk. Med ökad höjd över marken ökar vindhastigheten eftersom vinden 
påverkas av markfriktionen och topografin på lägre nivåer. Störst betydelse har detta upp till 
drygt etthundra meter. Genom att komma tillräckligt högt med vindkraftverkets rotor kan 
man således uppnå stora fördelar. 

Att det blåser bra är således den viktigaste parametern vid lokalisering av vindkraftverk. 
Detta betyder dock inte att bra vindförhållanden automatiskt gör en lokalisering lämplig. 
Andra viktiga aspekter att beakta vid lokalisering av vindkraft är förekomst av bostäder, 
möjlighet till nätanslutning, påverkan på landskapsbilden samt eventuella konflikter med 
exempelvis naturmiljö och kulturmiljö. Hänsyn måste också tas till försvarets, flygets samt 
radio- och teleoperatörers intressen. Men, utan bra vindförhållanden är en lokalisering 
värdelös, oavsett alla andra förhållanden. 

De vindkraftverk som uppförs idag har långtgående automatik och behöver lite tillsyn på 
plats. Vindkraftverken är utrustade med ett antal givare som samlar in data om 
vindhastighet, vindriktning, temperatur e t c. för automatisk styrning av verken. 

Vindresurser 

Det finns två olika källor med vinddata för området: 

1. Teoretiska beräkningar från Institutionen för geovetenskaper, luft och vattenlära vid 
Uppsala Universitet, s k MIUU-data. 

2. Mätningar utförda av Bergvik, med hjälp av mätmaster placerade på Spaksjöberget 
respektive Räkenberget. Mätningarna kommer senare att kompletteras med kortare 
mätkampanjer med mobila akustiska mätinstrument, s.k. sodar-instrument. 

Vinddata/produktion skiljer mellan de olika delområdena inom Svartnäs-området. Ur vind- 
och produktionssynpunkt är de norra delarna (Himmelsberget, Spaksjöberget, Mörtåsen, 
Båtpersberget och Enviksberget) de bästa områdena, medan Räkenberget och Ånglarna i 
söder är de sämsta. 

Parklayout 

Det finns ett antal tekniska faktorer som är av betydelse vid projekteringen av en 
vindkraftpark: 

� Vindklimatet bestämmer vilken typ av vindkraftverk som är lämpliga för området 
samt hur verken ska placeras. För att kunna göra denna parkoptimering krävs 
generellt att man har tillgång till ca ett års vinddata från mätningar i området. 

� Infrastruktur och vägar. För byggnation av vägar och fundament måste omfattande 
platsundersökningar göras vilket inte gjorts i detta skede. Vägdragning och exakta 
turbinplaceringar beror, ur teknisk synvinkel, på topografi, markens beskaffenhet 
och geotekniska förutsättningar. 

� Effekt och elanslutning. Svartnäs-parken måste uppfylla de krav som det anslutande 
elnätsföretaget ställer på exempelvis installerad effekt och elkvalitet. 
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Utöver de tekniska faktorerna måste naturligtvis hänsyn tas till de miljömässiga 
förhållandena, som ljud, skuggor, nyckelbiotoper, våtmarker, eventuella fornminnen e t c. 

I denna MKB har en preliminär parklayout tagits fram baserad på en anläggning bestående 
av 115 stycken 2 MW vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 90 meters rotor, d v s en 
totalhöjd av 150 meter. Layouten har vuxit fram under drygt ett års förstudiearbete. Arbetet 
med layouten redovisas mer detaljerat under respektive delområde. 

Vindkraftverk 

Ett vindkraftverk består av rotor, maskinhus och torn. Rotorn består av tre blad som är 
monterade på ett nav. Mellan torn och maskinhus finns en lagring vilket medger att 
maskinhuset kan vrida sig på tornets topp. Det kallas för girsystem och är till för att rotorn 
alltid skall kunna vara vänd upp mot vinden oavsett var den kommer ifrån. Den el som 
genereras i ett vindkraftverk har typiskt en spänning på 400 – 700 Volt och innan den kan 
matas ut på elnätet måste den passera en transformator som transformerar upp 
spänningen till nivåer på 10 – 30 kV. 

Som förklaras ovan så kan inte fabrikat och storlek på verken fastställas i detta skede. 
Bergvik bedömer att de största vindkraftverk som kan komma i fråga är 4 – 5 MW verk med 
110 meters rotor. Idag byggs torn med upp till drygt 100 meters höjd men 
vindkraftutbyggnaden i skog har startat en utveckling av högre torn, upp mot 140 meter. 
Vindkraftverk med totalhöjder upp mot 180 meter kan sannolikt finnas tillgängliga när det är 
dags att uppföra Svartnäs-parken. 

Vindkraftverk måste i likhet med master och andra höga byggnadsverk förses med 
hindermarkering enligt Transportsstyrelsens (f d Luftfartsstyrelsen) föreskrifter. 
Vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 150 meter ska markeras med vit färg under 
dager/dagsljus samt med rött blinkande medelintensivt ljus under skymning, gryning och 
mörker. Vindkraftverk som är högre än 150 meter ska markeras med vit färg samt med vitt 
blinkande högintensivt ljus. I föreskrifterna anges också att det finns möjlighet att skärma av 
eventuella högintensiva ljus i de fall det finns en samlad bostadsbebyggelse inom en radie 
av 5 km. 

Fundament 

Områden där vindkraftverk kommer att placeras har antingen morängrund eller berg i 
dagen. Gravitationsfundament, som är lämpligast på morängrund, utgörs av ett armerat 
betongfundament som via sin egentyngd och underliggande mark upptar alla laster från 
vindkraftverket. På berg kan bergförankring av vindkraftverken användas, vilket innebär att 
aggregaten förankras i berggrunden med förspända kablar i borrhål och att ett enkelt 
betongfundament ger en avvägd yta för tornet. Det åtgår ca 1/10 betong vid bergförankrat 
fundament jämfört med ett gravitationsfundament i betong. 

Vilken fundamentstyp som slutligen väljs avgörs i ett senare skede och kan komma att 
variera från verk till verk inom parken. 

Elsystem 

Elanslutningen ska inte prövas i detta ansökningsärende utan kommer att prövas enligt 
ellagen, s k nätkoncession, som kommer att ske efter en särskild ansökan hos 
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Energimarknadsinspektionen. Elanslutningen beskrivs här enbart för att ge en helhetsbild 
av projektet. 

Svartnäs-parken kommer antingen att anslutas till Svenska Kraftnäts (SvK) 400 kV-ledning 
som passerar genom området (alternativ 1), eller till Vattenfall Eldistributions 130 kV-station 
i Hofors (alternativ 2). 

Elsystemet kommer att innefatta tre huvudsakliga delar. 

• Parkens interna nät på mellanspänningsnivå, ca 30 kV, till vilket de enskilda 
vindkraftverken ansluter. 

• Två transformatorstationer, en i närheten av Båtpersberget och en i närheten av 
Ånglarna, som syftar till att transformera upp spänningen från det interna nätet till 
130 kV, respektive till SvK:s 400 kV ledning (det senare enbart i alt. 1) 

• Ny luftledning i SvK:s 220 kV ledningsgata, och från denna ledningsgata över 
Båtpersberget till den nya transformatorstationen. Denna ledning behövs dels för att 
koppla samman parkens delområden, dels för att överföra effekten mellan parken 
och anslutningsstationen i Hofors (det senare enbart i alt. 2). 

Etableringsfasen 

Att uppföra en vindkraftpark med 115 vindkraftverk är ett mycket omfattande byggprojekt. 
Det består av ett antal olika moment. 

� Vägbyggnation och iordningställande av montageplatser 

� Uppförande av fundament 

� Uppförande av vindkraftverk 

� Uppförande av elsystem 

Befintligt vägnät, inom och in till Svartnäs-området, har överlag god skogsbilsvägstandard.  
Det kan användas, men behöver åtgärdas genom förstärkning och breddning på vissa 
sträckor. Utjämning av svackor och krön och uträtning av kurvor kan också vara nödvändigt 
för att klara transporter av vindkraftverk och kranar. Nya vägar måste byggas från befintliga 
vägar fram till vindkraftverken. Bergvik bedömer att sammantaget kommer ca 50 km nya 
vägar att behöva byggas, ca 25 km befintliga vägar att behöva breddas/justeras och ca 35 
km förstärkas. Vid varje vindkraftverk behöver en yta om ca 2000 m2 iordningställas för 
fundament och montage. Ytan skall vara plan och kunna bära de kranar som behövs för att 
montera vindkraftverken. 

Innan vägarbeten påbörjas ska beställare och vald entreprenör i samråd, eventuellt 
tillsammans med tillsynsmyndighet, säkerställa att detta görs utan att människors hälsa 
eller miljön påverkas mer än absolut nödvändigt. 

Ett gravitationsfundament består av ca 400 m3 betong och 60 ton armeringsjärn. För att 
minska transportarbetet kommer eventuellt mobila betongstationer att användas. 

Vindkraftverkens maskinhus monteras normalt samman på fabrik och transporteras 
kompletta. Rotorbladen liksom tornets sektioner transporteras separat. På montageplatsen 
sker sammansättning av torn, maskinhus och rotor. Torn eller torndelar av betong kan 
eventuellt platsgjutas. För detta arbete krävs mobilkranar av större modell. Oftast krävs två 
kranar i samarbete för att montera ett vindkraftverk. 
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Elkablar inom parkområdet kommer att grävas ner. I så stor utsträckning som möjligt 
kommer kablarna att förläggas i anslutning till vägar. Ny luftledning kommer dels att 
uppföras i den nord-sydliga ledningsgata som idag innehåller en 220 kV ledning, dels i öst-
västlig riktning mellan ledningsgatan och över Båtpersberget till en ny transformatorstation. 

Huvuddelen av transportarbetet kommer att ske under etableringsfasen. Det är ansenliga 
mängder material som åtgår för att uppföra en vindkraftpark. Transporterna in till Svartnäs-
området kan ske via tre alternativa vägar: 

1. Från nordost via Ockelbo och Åmot 

2. Från söder via Svärdsjö och Vintjärn 

3. Från söder via Svärdsjö och Lumsheden 

Vindkraftverk kan transporteras från Gävle hamn via Hamrångefjärden, som bedöms vara 
en lämplig väg för specialtransporter. Om vindkraftverken inte transporteras med båt sker 
sannolikt infarten mot Ockelbo via E4:an. 

Inom Svartnäs-området finns ett vägnät som gör att transporterna till de olika delområdena 
kan delas upp, så att inte alla transporter behöver passera samma bebyggelse. Detta 
beskrivs mer detaljerat under respektive delområde. 

Driftfasen 

Vindkraftverken fungerar helt automatiskt och producerar elektricitet i vindhastigheter 
mellan ca 4 m/s och 25 - 30 m/s, beroende på fabrikat och modell. Blåser det för mycket 
(över 25 - 30 m/s) justeras rotorbladens lutning till 0 grader och verket stannar tills vinden 
minskat. Vindkraftverken kommer att kontrolleras från en driftcentral, där alla driftdata 
registreras automatiskt. Kontrollsystemet identifierar problem tidigt och avger 
felmeddelanden till driftcentralen eller jourhavande. Flera ingrepp, till exempel att slå av 
eller på ett verk, kommer att kunna fjärrmanövreras från driftcentralen. 

En till två gånger per år kommer det att utföras planerade inspektioner och 
underhållskontroller på vindkraftverken. En park med 115 vindkraftverk kommer att ha 
underhållspersonal i området mer eller mindre kontinuerligt. Transporterna sker med lätta 
lastbilar och, vintertid, eventuellt med snöskotrar eller motsvarande. Omfattningen av 
transportarbetet är emellertid litet, närmast jämförbart med några personers bilresor till och 
från arbetet. 

Vindkraftens produktionskapacitet kan antas vara 2,5 -3 GWh/installerad MW och år, vilket 
för Svartnäs-projektet motsvarar 545 – 1 300 GWh/år beroende på hur stora verk som 
installeras. 

Vindmätningar pågår i Svartnäs-området sedan mars 2008. På Spaksjöberget sker 
mätningarna med en 60 m hög rörmast och på Räkenberget med en 80 m hög 
fackverksmast. Ytterligare mätning med s k sodarer planeras i området. 

Baserat på de vinddata som är tillgängliga idag kan en park bestående av 115 stycken 
2 MW vindkraftverk, med en rotordiameter på 90 meter och en navhöjd på 105 meter, 
beräknas producera i storleksordningen 740 GWh/år. Detta motsvarar årsbehovet hos ca 
148 000 hushåll. Om det är tekniskt/ekonomiskt möjligt att välja större vindkraftverk blir 
naturligtvis produktionen större. 
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Vindkraft är inte särskilt kemikalieintensiv. De flesta kemikalier som förekommer utgörs av 
olika slags oljor. Därutöver förekommer diverse kemikalier som används i 
underhållsarbetet, såsom avfettningsmedel, lim, färg osv. Det avfall som uppkommer utgörs 
till största delen av spilloljor, oljefilter och därutöver så kallat småkem (sprayburkar, 
färgburkar etc). Varje vindkraftverks växellåda innehåller ca 300-500 liter smörjolja och 
hydraulsystemet innehåller ca 250 liter olja. I vissa leverantörers girsystem ingår det också 
olja, i storleksordningen 130 liter smörjolja. 

Avvecklingsfasen 

När vindkraftverken är tekniskt utslitna, eller om gällande tillstånd upphör, kommer 
vindkraftparken att demonteras. Detta kan förväntas inträffa efter i storleksordningen 25 år. 
Huruvida man vid den tidpunkten kommer att söka om ett nytt tillstånd, för att uppföra en ny 
vindkraftpark på samma plats är naturligtvis omöjligt att förutspå. Lika omöjligt som att 
förutspå hur en sådan vindkraftpark då kommer att se ut och i vad mån något av det som 
denna ansökan avser kan återanvändas. 

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. Det är tveksamt om det är motiverat ur miljösynpunkt att hacka sönder och 
gräva upp fundamenten, de gör knappast någon större skada där de står. 

Liksom etableringen kommer avvecklingen att generera ett relativt omfattande 
transportarbete. 

Påverkan och förändrade förhållanden, allmän del 

Vindkraft är en ren och förnybar metod att producera el. Den genererar inga utsläpp till 
miljön vid elproduktion och den kräver inga bränsletransporter. Den kräver ingen 
exploatering av ändliga naturtillgångar och den bidrar till att minska påverkan på 
människan, djur och natur. Framför allt bidrar den inte till, utan motverkar växthuseffekten. 

Den mest påtagliga, och oundvikliga, miljökonsekvensen är påverkan på landskapsbilden. 
Vindkraftverk syns. Andra, mer eventuella, miljöaspekter är påverkan på fåglar och 
fladdermöss. Det senare gäller i mindre grad för norra Sverige (norr om Dalälven). 

Ljud och skuggor är andra relevanta frågor, men dessa är enklare att bedöma eftersom 
konsekvenserna är lättare att beräkna på ett entydigt sätt. 

Påverkan och förändrade förhållanden beskrivs mer detaljerat under respektive delområde. 

Områdets användning 

Svartnäs-områdets huvudsakliga användning är för storskaligt skogsbruk. Detta kommer 
inte att förändras p g a vindbruket, det är två förenliga verksamheter som i högsta grad 
förbättrar hushållningen med marken. 

I samrådet har påverkan på turismen lyft fram. Detta är emellertid svårt att bedöma 
eftersom det saknas offentlig information om hur stor omfattningen är idag. Av det man kan 
utläsa via t ex sökning på Internet verkar en stor del av den befintliga verksamheten vara 
kopplad till snöskoteråkning. Några snöskoterleder kan komma att behöva läggas om i viss 
utsträckning, men vindkraftprojektet bedöms inte ha någon negativ inverkan på 
möjligheterna att åka snöskoter i området.  
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Bedömningen är också att jakten och vindkraften är förenliga. Under etableringsfasen kan 
störningar uppkomma, antingen så att jakten inte kan genomföras inom vissa delar av 
området eller genom att villebråden hålls undan av byggverksamheten. 

Riskerna för att någon som vistas i området ska drabbas av personskador i samband med 
vindkraft är mycket små. Den risk som oftast diskuteras, när det gäller personer som inte är 
yrkesverksamma med vindkraftverken, är att träffas av lossnade föremål. I en databas över 
olyckshändelser med vindkraftverk i världen beskrivs 301 händelser (nov 2008), varav ca 
100 gäller kastade föremål. Baserat på statistiska uppgifter kan man beräkna att en person 
måste befinna sig inom ca 150 meters avstånd från ett vindkraftverk under en miljon år för 
att statistiskt sannolikt träffas av ett kastat föremål. För att sätta detta i ett sammanhang kan 
man jämföra med bilåkning: Att ständigt befinna sig vid ett vindkraftverk motsvarar en risk 
som, statistiskt sett, är jämförbar med en enda bilresa på 10 mil. 

Vindkraftverken kommer att placeras på ett säkerhetsavstånd från allmänna vägar och 
samfällighetsvägar. Informations- och varningsskyltar kommer att sättas upp i anslutning till 
vindkraftverken. 

Landskapet 

Att vindkraftverk påverkar landskapet är ett faktum som inte låter sig åtgärdas. Frågan är 
vilket landskap som får påverkas, och i vilken grad - hur många, hur stora vindkraftverk 
o s v. 

Anders Bramme säger i sin landskapsanalys (bilaga 3) att å ena sidan kan stora 
obebyggda områden ses som mycket lämpliga för arealkrävande vindkraft, å andra sidan 
kan just ”orördheten” och den så kallade "vildmarkskänslan" tas som intäkt för att någon 
förändring inte bör ske. Båda argumenten äger sin särskilda relevans och kan utvecklas 
vidare.  

Upplevelsen av landskapet är också subjektiv. Den tillfällige besökaren upplever kanske 
inte det ena obebyggda skogsområdet så mycket annorlunda än det andra. Boende i 
området har sannolikt sina personliga smultronställen och känner kanske minsta vrå. Det 
finns med andra ord ingen objektiv metod att bedöma påverkan på landskapet. Däremot 
finns ett antal verktyg, där fotomontage kanske är det vanligaste och mest använda. 

För att få en uppfattning om hur vindkraftparken kan komma att se ut har Bergvik låtit göra 
ett antal fotomontage. Genom att ta en bild från en lämplig position i landskapet och 
processa den i ett dataprogram, som lägger in bilder av valda vindkraftverk på angivna 
positioner, erhålls en bild som ser ut som ett foto av den färdiga vindkraftparken. Man ska 
dock vara medveten om att väder, ljus- och siktförhållanden, som i verkligheten är högst 
varierande, inte alltid kan återskapas på ett verklighetstroget sätt i ett fotomontage. 
Fotomontagen finns i bilaga 3. 

Ljud 

Ljud är kanske en av de mest omdiskuterade påverkansfaktorerna från vindkraft. Ljud från 
vindkraft skiljer sig på en väsentlig punkt från de flesta andra, av människan skapade 
ljudkällorna: Vindkraftverkens ljudalstring är kopplad till vindstyrkan, och vinden i sig är 
också en ljudkälla. Det innebär att tystnaden ”en vindstilla kväll” inte kommer att störas av 
vindkraftverken, de kommer inte att vara i drift då. Vid en vindhastighet om 3 – 4 m/s börjar 
vindkraftverket producera elektrisk ström och ljudet kan bli märkbart omedelbart invid 
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vindkraftverket. Ljudet ökar med ökande vindhastighet upp till 8, 9 eller 10 m/s. Däröver kan 
ljudemissionen sjunka något eller vara konstant vid ökande vindhastigheter. 

Den dominerande delen av ljudet från ett vindkraftverk är av aerodynamiskt ursprung och 
alstras vid bladens passage genom luften. Detta ljud är av bredbandig karaktär och upplevs 
vanligen som ett svischande ljud. Fysikaliskt har ljudet stora likheter med det ljud som 
alstras av vinden självt. 

Det finns inga lagar eller förordningar som reglerar maximala ljudnivåer från vindkraftverk. 
Praxis har blivit att följa riktlinjerna i Naturvårdsverkets allmänna råd för externt 
industribuller, som anger en maximal ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder nattetid 
(22.00 - 06.00). Det är ungefär samma ljudnivå som svagt vindbrus. Ett normalt samtal har 
en ljudnivå av ca 60 dB(A). Naturvårdsverkets riktlinjer anger också 35 dB(A) som maximal 
nivå för områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där 
naturupplevelsen är en viktig faktor. Lite förenklat kan man säga att ett villkor om 35 dB(A) 
förutsätter områden med frånvaro av andra bullerkällor som t ex snöskotrar, motorbåtar, 
gräsklippare och liknande ”mänskliga aktiviteter”. 

Ljudutbredningen från Svartnäs-parken beskrivs mer detaljerat under respektive 
delområde. 

Skuggor 

Då ett vindkraftverk under soliga tillfällen är i drift, uppkommer från rotorn en rörlig skugga. 
Det som man i dagligt tal avser med skugga är kärnskugga, som uppstår då det skuggande 
föremålet skymmer hela solskivan. På större avstånd kommer en vinge inte helt att dölja 
solen, och skuggbilden blir mindre markant. En enskild plats kan under korta perioder av ett 
dygn utsättas för dessa skuggeffekter när verken befinner sig i linje mellan solen och den 
enskilda platsen. Ett vanligt riktvärde som tillämpas i rättspraxis för skuggeffekter från 
vindkraftverk är att den faktiska skuggeffekten på störningskänslig plats får vara högst 8 
timmar per kalenderår. Varaktigheten av skuggbildningen per dag bör inte heller överskrida 
30 minuter per dygn. Riktvärdet tar hänsyn till att den rörliga skuggan inte uppkommer 
under dygnets mörka timmar, vid mulna tillfällen eller då det inte blåser. 

Skuggutbredningen från Svartnäs-parken beskrivs mer detaljerat under respektive 
delområde. 

Djurliv 

Fåglar 

Etableringsfasen antas inte innebära någon större påverkan på fåglar. Fåglar kan tillfälligt 
skrämmas bort från platsen i likhet med vid andra aktiviteter, ex vis skogsavverkning. Några 
problem har inte observerats vid tidigare etableringar av vindkraftverk. 

Vid uppförande av grupper av vindkraftverk i ett skogsområde är det huvudsakligen 
kollisionsrisken med rotorn, då vindkraftverket är i drift, som är den stora faran för fåglar. 
Det är huvudsakligen tyngre rovfåglar som riskerar att kunna kollidera och störas och då 
gäller det främst de fåglar som häckar i området, eftersom häckande fågelindivider 
tillbringar flera av årets alla dagar i sina häckningsområden. 

Som framgår av Grouseexpeditions rapporter (bilagorna 5 och 6) har inga örnrevir 
påträffats inom Svartnäs-området. Inte heller någon rödlistad art påträffades. Alla 
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erfarenheter visar att sträckande fågel väjer för vindkraftverk. Svartnäs-området förefaller 
inte heller innehålla någon sträcklokal av betydelse. 

Den sammantagna bedömningen är att området lämpar sig väl för vindkraft ur ett 
fågelperspektiv, och att någon risk för betydande påverkan på fågelpopulationer inte 
bedöms föreligga. 

Däggdjur 

Under etableringsfasen kommer maskiner och människor att vistas på platsen vilket kan 
göra att vilda djur tillfälligt skräms bort. När människor och maskiner har försvunnit från 
platsen bör det inte finnas något hinder för vilda djur att åter vistas på platsen. Erfarenheten 
från andra vindkraftetableringar visar att både tama och vilda djur snabbt vänjer sig vid 
vindkraftverk och vistas/betar ostört vid dem. 

Naturvårdskonsult Gerell bedömer att effekterna på fladdermusfaunan inom Svartnäs-
området blir försumbar (bilaga 7). När det gäller fladdermöss ska man också komma håg 
att de flyger huvudsakligen när det är vindstilla eller låga vindar, upp till 5 m/s. Eftersom 
vindkraftverken behöver minst ca 4 m/s innan de startar är det ett litet ”vindfönster” där 
fladdermusaktivitet och roterande vindkraftverk sammanfaller. 

Transporter 

Genom att transporterna in till, liksom inom Svartnäs-området kan spridas via flera olika 
vägar kan störningarnas omfattning begränsas vid enskilda platser. 

De flesta transporterna kommer att ske under etableringsfasen. En beräkning av utsläpp till 
luft visar bl a att koldioxidutsläppen från etableringsfasens transporter är kompenserade 
efter mindre än en månads drift av vindkraftverken. 

Miljömålen 

Sveriges riksdag har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Dessa har sedan 
länsstyrelsen anpassat till förhållandena i länet. Svartnäs-projektet bedöms bidra positivt till 
9 av målen och förhålla sig neutralt till 4 av målen. Slutligen berör projektets 
miljökonsekvenser huvudsakligen målen Säker strålmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt- och djurliv. 

Med strålmiljö kanske man i första hand tänker på radioaktiv strålning, och i förhållande till 
denna bidrar vindkraften positivt. I strålmiljö inberäknas emellertid även elektromagnetisk 
strålning och eftersom vindkraftverken producerar el som transporteras i kablar kommer 
elektromagnetisk strålning att uppkomma. I Dalarnas delmål har inte elektromagnetisk 
strålning någon särskild åtgärd. Eftersom vindkraftverken inte placeras invid bostäder och 
kablarna i huvudsak grävs ner måste dock vindkraften anses uppfylla målet att vara säker. 

I länets delmål har God bebyggd miljö definierats som: Den bebyggda miljön rymmer 
miljörelaterade hälsoproblem som luftföroreningar, buller och radon i inomhusluft och 
dricksvatten. Till dessa delar förhåller sig vindkraften positiv eller neutral. Som åtgärder 
anger länsstyrelsen bl a följande: En uthållig resursanvändning, som även bidrar till en god 
miljö globalt, förutsätter att våra system för energi, transporter och material förändras. 
Användningen av naturresurser – fossila bränslen, naturgrus med mera – måste minska 
och kretsloppen slutas. Användningen av förnybar energi måste öka och energin behöver 
användas effektivare. Vindkraften förhåller sig positivt till detta. 
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Det finns farhågor att vindkraft ska påverka fåglar och fladdermöss, vilket i så fall skulle 
inverka negativt på målet Ett rikt växt- och djurliv. Som framgår av denna MKB är det dock 
inte frågan om någon betydande påverkan i detta projekt. Vid etableringen i Svartnäs-
området har stor hänsyn tagits till naturvärdena, i syfte att inte påverka den biologiska 
mångfalden negativt. 

Sammanfattande slutsatser 

Svartnäs-området har bra vindförhållanden och är väl lämpat för vindkraft. Natur- och 
kulturvärdena är förhållandevis små och påverkan på dem som finns är liten. 

Förutom på Båtpersberget, där Försvarsmakten meddelat att samtliga vindkraftverk står i 
konflikt med totalförsvarets intressen, är påverkan på landskapsbilden sannolikt den mest 
påtagliga miljökonsekvensen. På Himmelsberget, det område där påverkan på 
landskapsbilden framför allt framförts, har Bergvik reducerat layouten för att begränsa 
denna påverkan. 

Alternativ 

En MKB ska innehålla såväl en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, 
som konsekvenserna av att projektet inte kommer till stånd. 

Nollalternativ 

Det s k nollalternativet ska redovisa konsekvenserna av att projektet inte kommer till stånd. 
Att inte etablera dessa vindkraftverk skulle medföra att växthuseffekten, försurningen och 
övergödningen av jorden skulle fortsätta att vara på samma nivå som idag. Med den 
ökande befolkningstillväxten är sannolikheten däremot större att dessa effekter ökar. I 
slutändan skulle detta påverka vår natur- och kulturmiljö, friluftslivet samt vår landskapsbild 
påtagligt i en negativ riktning. 

Mer konkret får en utebliven vindkraftutbyggnad effekt på den s k marginalproduktionen, 
d v s det elproduktionsslag som ökar respektive minskar vid förändringar i elförbrukningen. 
Vindkraft, vattenkraft och kärnkraft har de lägsta produktionskostnaderna i det nordiska 
elsystemet och utgör basen. Då efterfrågan ökar, används de produktionsslag med högre 
produktionskostnader, som baseras på kol, olja och naturgas. Vid stor efterfrågan på el blir 
det möjligt att producera (eller importera) el med högre produktionskostnader. 

Den miljöaspekt som är mest relevant att jämföra i nollalternativet är utsläpp av koldioxid 
eftersom detta är ett globalt problem. Hur stor den uteblivna minskningen blir beror på en 
mängd faktorer och är svår att ange med någon exakt siffra. Beroende av hur ”sträng” 
klimatpolitiken blir, och hur väl dess målsättningar genomförs, kan marginalelens 
koldioxidutsläpp antas ligga i storleksordningen 160 – 700 g CO2/kWh el. Vindkraftens 
produktionskapacitet kan antas vara 2,5 - 3 GWh/installerad MW och år, vilket för Svartnäs-
projektet motsvarar 545 – 1 300 GWh/år beroende på hur stora verk som installeras. Detta 
innebär alltså en utebliven minskning av i storleksordningen 87 – 910 tusen ton koldioxid 
per år om Svartnäs-projektet inte genomförs. 

I ett första skede kan det tyckas självklart att om Bergvik inte genomför Svartnäs-projektet 
så uteblir alla konstaterade eller befarade negativa effekter i området. Men om man beaktar 
de politiska målen för vindkraftutbyggnad och att området är, åtminstone delvis, utpekat 
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som riksintresse för vindkraft så är det knappast troligt att det aktuella området skulle förbli 
oexploaterat för all framtid. 

Alternativt utförande 

Under projektets framdrivning, från starten hösten 2008, efter korrigeringar m a p saker 
som framkommit i samrådet m m, har många alternativa utförandes studerats. Som mest 
studerades en layout med 133 vindkraftverk. På grund av påverkan på några få enskilda 
fritidshus minskades layouten ner till 114 verk. Efter att ytterligare verk tagits bort av olika 
anledningar, t ex av hänsyn till landskapsbilden, och fler verk planerats in på ett lämpligare 
område återstår en layout med 115 vindkraftverk. 

Minskningen från 133 till 115 vindkraftverk innebär dock inte bara mindre påverkan på 
motstående intressen utan också lägre elproduktion, sämre utnyttjande av investeringar i 
form av vägar och elledningar m m. 

Alternativ lokalisering 

I praktiken medför de nationella vindkraftsmålen en så omfattande utbyggnad att det mer 
handlar om att utnyttja alla tänkbara lokaliseringar än att välja mellan dem. Av formella skäl 
krävs emellertid redovisning av en alternativ plats som kan anses vara en möjlig 
lokalisering. Det finns fyra huvudkriterier som måste bedömas när en plats ska värderas 
som en möjlig lokalisering: 

1. Vindförhållanden 

2. Möjlighet att ansluta till elnätet 

3. Tillgång till marken. 

4. Miljöpåverkan 

Bergvik har funnit ett område, på fastigheterna Orrmo 2:3, 6:2, 9:17 och Lillhärdals-
Östansjö 14:3 i Härjedalens kommun, ca 8 km väst om Lillhärdal. På detta område har en 
etablering av 26 vindkraftverk, med en generatoreffekt på 2 – 4 MW per styck, studerats. 
Området är kuperat och skogsbeklätt varför den styrande faktorn för vindkraftverkens 
placering varit områdets topografi. Placeringen har även anpassats efter områdets yta för 
att optimera elproduktionen utifrån områdets förutsättningar. 

Området är betydligt mindre än Svartnäs-området, och kommer därmed att producera 
betydligt mindre el. De föreslagna 26 vindkraftverken i detta alternativ med en effekt på 
2 MW vardera är beräknade att ge en energiproduktion på ungefär 119 GWh/år, vilket ska 
jämföras med Svartnäs-parkens produktion av ca 737 GWh/år för samma storlek på 
vindkraftverk. 

Bergviks val att gå vidare med huvudalternativet grundar sig på: 

� Platsen är på grund av sin storlek och goda vindenergitillgång synnerligen lämplig 
för storskaligt vindbruk. 

� Detta alternativ ger högst elproduktion. 

� Uppfyller kravet på största möjliga elkraftproduktion med godtagbar påverkan på 
omgivningen. 

� Ger ett optimalt nyttjande av vindbruk i området. 
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� Inga riksintressen eller motstående intressen berörs påtagligt. 

� Verkens placering, vägarna och ledningarnas dragning har anpassats för att 
minimera påverkan på natur- och kulturmiljön.  

� Strider inte mot översiktsplan. 

Kontrollprogram 

Lagen kräver att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för 
människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, s k egenkontroll. Lagen 
ställer också några preciserade krav på egenkontrollen. 

T ex ställs krävs krav på: 

� Dokumenterad ansvarsfördelning 

� Dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustningen 

� Fortlöpande kontrollera riskerna ur hälso- och miljösynpunkt 

� Förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten 

Det förslag till kontrollprogram som Bergvik kommer att ta fram kommer att uppfylla dessa 
krav. Det är i detta skede för tidigt att utarbeta ett detaljerat kontrollprogram, bl a därför att 
kontrollprogrammet bör återspegla de villkor som ställs på verksamheten i 
tillståndsbeslutet. 

 

B) Delområde Himmelsberget 

Delområde Himmelsberget ligger i Svartnäs-områdets nordvästra del och omfattar knappt 
1 000 ha. Området utgörs av en höjdrygg som sträcker sig i nord - sydlig riktning med en 
brant sluttning i öster, mot sjön Stor-Sixen och Sixån. 

Nulägesbeskrivning 

Landskapet 

Delområdet Himmelsberget är beläget ca 5 km väster om Svartnäs by och sjön Svarten. 
Området består, förutom av själva Himmelsberget, av ett flertal ”klackar” såsom Nysjöklack, 
Sixberget, Lövladberget och Stråsberget. Det omges av sjöarna Nysjön, Sixen, Svarten 
samt Lill- och Stor-Stråsen. Strax söder om ligger även Hyn, en av de större sjöarna i 
denna del av Dalarna.  Himmelsberget upplevs framförallt från de närliggande sjöarna samt 
från Nilslarsberg, som ligger på Spaksjöbergets södra sluttning. Himmelsberget är inte 
synligt från Svartnäs, trots att det ligger relativt nära. 

Nordväst om Himmelsberget, på andra sidan Nysjön, ligger Nysjöns Fäbodar som är utsett 
till fornlämningsområde och till riksintresse för naturvård. 

På Himmelsbergets högsta punkt (475 möh) finns ett äldre utsiktstorn som, trots sitt 
förhållandevis dåliga skick, sägs vara ett populärt utflyktsmål. 
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Det finns ingen bostadsbebyggelse inom delområde Himmelsberget. Däremot finns en del 
bostadsbebyggelse, huvudsakligen fritidshus, i omgivningarna. Nysjöns fäbodar - väster om 
norra delen av området, på motsatta sidan av Nysjön - innehåller ett stort antal fritidshus. 
Omedelbart söder om delområdet finns också ett antal bostadsfastigheter. På lite längre 
avstånd finns fritidshus på motsatta sidan av sjön Sixen och dessutom byn Nilslarsberg (där 
det finns året runt boende) på ca 1,5 km avstånd. 

Kommunal planering 

Den finns inga detaljplanerade områden inom, eller i närheten av, delområde 
Himmelsberget. Däremot finns områdesbestämmelser för Nysjöns fäbodar, som även är 
utsett till riksintresse för naturvård och en registrerad fornlämning. 

Naturmiljö 

Inom delområdet Himmelsberget finns två områden utsedda till nyckelbiotoper av Bergvik. 
Större delen av den södra nyckelbiotopen, i branten ner mot Sixån, är även utsedd till 
Natura 2000 område. Inom etableringsområdet finns också några mindre sumpskogar. 

Natura 2000 området omfattar 22 ha ”västlig taiga” enligt habitatdirektivet. FORAN Sverige 
AB konstaterar, utifrån sin inventering av naturvärden (se bilaga 4), att skogarna på 
Himmelsberget efter de senaste årens avverkningar är starkt fragmenterade av hyggen. 
Centralt, och i östbranten, finns dock fortfarande en del äldre skog där ett par större 
bestånd utgör nyckelbiotoper. 

Nysjöns fäbodar är utsett till riksintresse för naturvård med hänvisning till den stora 
välhävdade vallen med välutvecklad, representativ vegetation. 

Kulturmiljö 

Delområde Himmelsberget innehåller inga riksintressen för kulturmiljön. Inom delområdets 
södra del finns ett par mindre fornlämningar i form av en gammal bytomter. Dessutom utgör 
Nysjöns fäbodar ett fornminnesområde. 

Utifrån sin studie (se bilaga 8) pekar Dalarnas Museum ut två områden inom 
Himmelsberget där ytterligare inventering bör göras i samband med etableringsskedet, 
innan fysisk åverkan görs på marken. 

Jakt 

Svartnäs Norra Jaktvårdsförening har en jaktupplåtelse inom delområde Himmelsberget. 

Skoterleder 

Delområde Himmelsberget genomkorsas av ett flertal skoterleder. 

Projektbeskrivning, delområde 

Ur vind- och elproduktionssynpunkt är Himmelsberget, tillsammans med Mörtåsen, det näst 
bästa området av de åtta som finns inom Svartnäs-området.  
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Parklayout 

I den ursprungliga layouten placerades 17 vindkraftverk inom delområde Himmelsberget. I 
en första omgång, efter att ha gjort ljudberäkningar och identifierat bostadshus, 
reducerades layouten med ett verk i områdets södra del. Under samrådet framhöll många 
parter de kulturvärden, och privata intressen, som finns vid Nysjöns Fäbodar. Många har 
framfört att vindkraftetablering på Himmelsberget bör undvikas. Bergvik har tagit till sig 
dessa synpunkter och för att begränsa påverkan på landskapsbilden, sedd från Nysjöns 
Fäbodar, har layouten reducerats med ytterligare fem vindkraftverk i områdets norra del 
(Nysjö Klack och Sixberget). 

Med hänsyn till att ljudet vid bostäder ska vara mindre än 40 dB(A), till identifierade natur- 
och kulturvärden samt till påverkan på landskapsbilden sett från Nysjöns Fäbodar omfattar 
huvudförslagets layout 11 vindkraftverk. Den sammantagna minskningen med sex 
vindkraftverk, som gjorts under utvecklingen av huvudförslagets layout, har medfört en 
reducering motsvarande ca 42 MWh förlorad elproduktion per år, vilket motsvarar 
elförbrukningen hos ca 8 400 hushåll. 

Elnät 

Elanslutningen ska inte prövas i detta ansökningsärende. Elanslutningen beskrivs här 
enbart för att ge en helhetsbild av projektet. 

De 11 vindkraftverken inom delområde Himmelsberget kommer att sammankopplas via ett 
internt elnät på mellanspänningsnivå, ca 30 kV. Kablarna kommer att markförläggas, 
huvudsakligen i anslutning till vägarna. En ny transformatorstation planeras strax norr om 
Åkroksmyren, ca 1,3 km nordväst om Långfäbodarna. Från delområdet kommer kablar att 
dras i en gemensam kabelgrav, som huvudsakligen följer vägen, till denna 
transformatorstation. 

Etableringsfasen 

Inom delområde Himmelsberget kommer ca 5,3 km ny väg att behöva byggas samt 4,2 km 
befintlig väg att breddas och 5,6 km att förstärkas. Vid varje vindkraftverk byggs dessutom 
en ca 2 000 m3 stor uppställningsplats för de kranar o dyl som används vid uppförandet av 
verken. 

Transporter in till delområde Himmelsberget kan ske från två olika håll: 

1. Från väster via Svartnäs och Nilslarsberg 

2. Från söder via länsväg 850, med infart via Långfäbodarna 

Vindkraftverken kommer sannolikt att transporteras in i området från väster, på länsväg 850 
via Åmot och Svartnäs. 

Påverkan och förändrade förhållanden 

Områdets användning 

De skoterleder som i dag finns på Himmelsberget påverkas i liten grad, omfattningen 
påverkas inte. Någon mindre justering kan behöva göras med hänsyn till säkerhetsavstånd 
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till något enstaka vindkraftverk. Inte heller tillgängligheten till utsiktstornet kommer att 
förändras. Närmaste vindkraftverk kommer att stå med behörigt säkerhetsavstånd. 

Under etableringsfasen kan störningar uppkomma för jakten, antingen så att den inte kan 
genomföras inom vissa delar av området eller genom att villebråden hålls undan av 
byggverksamheten. Helhetsbedömningen är dock att jakten och vindkraften är förenliga 
verksamheter. 

I samband med att vägar byggs och vindkraftverk uppförs kommer det att bli en relativt 
omfattande verksamhet på Himmelsberget. Under den perioden kan tillgängligheten 
begränsas tillfälligt (det är ex vis inte tillrådligt att befinna sig i närheten av en 120 meter 
hög kran som utför tunga lyft). Genom att material kan transporteras in i delområde 
Himmelsberget från två olika håll kan störningarnas omfattning begränsas. 

Landskapet 

Den påverkan på landskapsbilden, sedd från Nysjöns fäbodar, har till stor del förebyggts 
genom att layouten reducerats med fem vindkraftverk. Reduceringen av layouten minskar 
också påverkan på landskapsbilden sett från sjön Stor-Sixen, medan påverkan på 
landskapsbilden sett från Nilslarsberg, och vidare söder om delområdet, är oförändrad. 

För att få en uppfattning om hur vindkraftparken kan komma att se ut har Bergvik låtit göra 
tre fotomontage över Himmelsberget. Fotomontagen finns i bilaga 3. 

Ljud och skuggor 

Efter de justeringar som gjorts av layouten kommer inte ljudnivån att överstiga 40 dB(A) vid 
något bostadshus. Ljudnivån vid utsiktstornet är beräknad till mellan 45 och 50 dB(A), vilket 
är under riktlinjerna för bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt 
utbildningslokaler och vårdbyggnader under dagtid (07-18). 

Inga bostäder kommer att utsättas för faktisk skuggeffekt mer än 8 h per år. 

Naturmiljö 

Två av de elva vindkraftverken kommer att behöva placeras inom ett område med en del 
äldre skog som kan ha funktion att binda samman två nyckelbiotoper. FORAN har 
inventerat området och pekat på framför allt ett antal gamla tallar som bör undvikas, vilket 
är fullt möjligt att göra. 

I övrigt berörs inte några naturvärden av vindkraftetableringen.    

Kulturmiljö 

Delområde Himmelsberget innehåller få kända fornminnen. Inga vindkraftverk planeras 
heller inom de två områden Dalarnas museum pekat ut inom vilka ytterligare 
undersökningar kan komma att krävas i samband med markarbeten. Däremot går några 
befintliga vägar genom dessa två områden, och om/när det blir aktuellt med breddning av 
dessa kommer erforderliga försiktighetsåtgärder att vidtas. 

 



 
 

 
MKB     A-22 (118)  
 

 

C) Delområde Spaksjöberget, Mörtåsen och Båtpersberget 

Delområde C ligger i Svartnäs-områdets nordliga del och omfattar drygt 3 400 ha. Det 
omger samhället Svartnäs genom att Spaksjöberget och Mörtåsen ligger norr om, och 
Båtpersberget söder om samhället. Båtpersberget ingår i det område som är utsett till 
riksintresse för vindkraft. 

Nulägesbeskrivning 

Landskapet 

Delområde C är mycket kuperat och består av ett flertal berg och åsar såsom 
Spaksjöberget, Nilslarsberget, Högsveden, Sarasberget, Stenberget, Timsåsen, Mörtåsen, 
Gökåsen, Horrgårdsberget, Båtpersberget, Svinhällen och Enviksberget (ej att förväxla med 
delområde Enviksberget, som ligger längre söderut). 

Områdets kupering gör att det är svårt att hitta platser, där människor vanligen vistas, som 
ger en överblick över hela området. Av bergen norr om Svartnäs är t ex ett fåtal synliga från 
samhället. Likaså är inte många höjdpunkter inom delområde C synliga från Nilslarsberg 
och Lars-Hindergårdarna. Delområdet upplevs, i någon större omfattning, framför allt från 
Spaksjöns norra strand, från Horrgårdsberget och från Svartnäs, där Båtpersbergets norra 
del är väl synligt. Båtpersberget är också väl synligt från länsväg 850, när man närmar sig 
söder ifrån och innan vägen gör en sväng runt bergets västra sida. 

En 400 kV kraftledning löper i nord-sydlig riktning mellan Spaksjöberget och Mörtåsen, 
alldeles invid Lars-Hindersgårdarna, och omedelbart väster om Båtpersberget. 

Samhället Svartnäs ligger mitt i delområde C. I Spaksjöbergets sydvästra sluttning ligger 
byn Nilslarsberg och i dess sydöstra sluttning Lars-Hindersgårdarna. På Spaksjöns norra 
sida finns ett fritidshusområde och intill Mörtåsen finns några fritidsbostäder vid Råbacken. 
Byn Båtpers ligger mellan sjön Svarten och Båtpersberget. 

Kommunal planering 

Den finns inga detaljplanerade områden inom, eller i anslutning till delområde C. 

Naturmiljö 

Inom delområde C finns två mindre nyckelbiotoper utsedda av Bergvik. I övrigt finns inga 
skyddade naturvärden. FORAN Sverige AB konstaterar, utifrån sin inventering av 
naturvärden (se bilaga 5), att delområde C huvudsakligen innehåller relativt unga 
barrproduktionsskogar utan några höga naturvärden. 

Väster om Båtpersberget, utanför etableringsområdet, finns Sörmyren som är utsedd till 
både Natura 2000 och riksintresse för naturvård. 

Kulturmiljö 

Delområde C innehåller inga riksintressen för kulturmiljön. Vid Mörtåsen finns två mindre 
fornlämningar, i form av gårdstomter, som härrör från 1700-talet. Inom Båtpersberget finns 
en minnessten, som är omkullfallen sedan 1960-talet och vid Nilslarsberg finns bytomter. 
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Dalarnas Museum pekar ut några mindre områden där ytterligare inventering bör göras i 
samband med etableringsskedet, innan fysisk åverkan görs på marken. 

Jakt 

Det finns jaktupplåtelser inom Spaksjöberget (Svartnäs Norra jaktvårdsförening), inom 
Mörtåsen (Mörtåsens jaktlag) och inom Båtpersberget (Svartnäs Södra jaktvårdsförening). 

Skoterleder 

Inom delområde C finns i princip bara en skoterled, som går i nordsydlig riktning över 
Båtpersberget. 

Projektbeskrivning, delområde 

Ur vind- och elproduktionssynpunkt är Båtpersberget det bästa området, med Mörtåsen på 
en delad andra plats (tillsammans med Himmelsberget) och Spaksjöberget på femte plats 
av de åtta som finns inom Svartnäs-området. 

Parklayout 

I den ursprungliga layouten planerades 36 vindkraftverk inom delområde C. Efter att ha 
gjort ljudberäkningar och identifierat bostadshus, reducerades layouten med två verk inom 
Spaksjöberget och tre verk inom Mörtåsen, samt att ett antal verk flyttades, för att klara 
ljudkraven. 

Med hänsyn till att ljudet vid bostäder ska vara mindre än 40 dB(A) samt till identifierade 
natur- och kulturvärden omfattar huvudförslagets layout 31 vindkraftverk. Den 
sammantagna minskningen med fem vindkraftverk, som gjorts under utvecklingen av 
huvudförslagets layout, har medfört en reduktion motsvarande ca 35 MWh förlorad 
elproduktion per år, vilket motsvarar elförbrukningen hos ca 7 000 hushåll. 

Bergvik är väl medveten om att Försvarsmakten har framfört att de 10 vindkraftverken inom 
Båtpersberget är i konflikt med totalförsvarets intressen. Men eftersom Båtpersberget även 
är utsett till riksintresse för vindkraft ingår de i Bergviks ansökan för 
Miljöprövningsdelegationens avgörande. 

Elnät 

Elanslutningen ska inte prövas i detta ansökningsärende. Elanslutningen beskrivs här 
enbart för att ge en helhetsbild av projektet. 

De 31 vindkraftverken inom delområde C kommer att sammankopplas via ett internt elnät 
på mellanspänningsnivå, ca 30 kV. Kablarna kommer att markförläggas, huvudsakligen i 
anslutning till vägarna. En ny transformatorstation planeras strax norr om Åkroksmyren, ca 
1,3 km nordväst om Långfäbodarna. Från Spaksjöberget och Mörtåsen kommer kablar att 
dras i en gemensam kabelgrav, i 400 kV gatan, till denna station. Från Båtpersberget dras 
kablarna i en egen kabelgrav. 
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Etableringsfasen 

Inom delområde C kommer ca 14,2 km ny väg att behöva byggas samt 4,6 km befintlig väg 
att breddas och 6,2 km att förstärkas. Vid varje vindkraftverk byggs dessutom en ca 
2 000 m3 stor uppställningsplats för de kranar o dyl som används vid uppförandet av 
verken. 

Transporter in till delområde C kan ske från tre olika håll: 

1. Från väster via Åmot och Svartnäs 

2. Från söder via länsväg 850 

3. Från söder via samfällighetsvägen, som går genom Ånglarna, och Lilla 
Björnmossen. 

Vindkraftverken kommer sannolikt att transporteras in i området från väster, på länsväg 850 
via Åmot och Svartnäs. 

Påverkan och förändrade förhållanden 

Områdets användning 

Det finns egentligen bara en skoterled som berörs inom delområde C, och den löper i nord-
sydlig riktning över Båtpersberget. Vindkraftverken kommer inte att påverka denna led 
nämnvärt, någon mindre justering kan behöva göras med hänsyn till säkerhetsavstånd till 
något enstaka vindkraftverk. 

Under etableringsfasen kan störningar uppkomma för jakten, antingen så att den inte kan 
genomföras inom vissa delar av området eller genom att villebråden hålls undan av 
byggverksamheten. Helhetsbedömningen är dock att jakten och vindkraften är förenliga 
verksamheter. 

I samband med att vägar byggs och vindkraftverk uppförs kommer det att bli en relativt 
omfattande verksamhet inom området. Under den perioden kan tillgängligheten begränsas 
tillfälligt (det är ex vis inte tillrådligt att befinna sig i närheten av en 120 meter hög kran som 
utför tunga lyft). Genom att material kan transporteras in i delområde C via flera olika håll 
kan störningarnas omfattning begränsas. 

Landskapet 

Inom delområde C påverkas landskapet framför allt av vindkraftverken inom Båtpersberget, 
sett från Svartnäs. Vindkraftverken inom Båtpersberget är även synligt i vägens riktning, när 
man närmar sig berget söder ifrån på länsväg 850. Även vindkraftverken inom 
Spaksjöberget påverkar landskapsbilden sett från fritidshusområdet på Spaksjöns norra 
strand. 

I landskapsanalysen (se bilaga 4) konstaterar landskapsarkitekt Anders Bramme att 
etableringen inom Båtpersberget sannolikt är den del av Svartnäs-parken som kommer att 
kvantitativt synas mest (flest vindkraftverk synliga för flest människor). Detta gäller inte 
minst från samhället Svartnäs, varifrån Båtpersberget utgör en iögonfallande horisont i 
söder. 
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För att få en uppfattning om hur vindkraftparken kan komma att se ut har Bergvik låtit göra 
tre fotomontage, två över Båtpersberget och ett över Spaksjöberget. Fotomontagen finns i 
bilaga 3. 

Ljud och skuggor 

Efter de justeringar som gjorts av layouten kommer inte ljudnivån att överstiga 40 dB(A) vid 
något bostadshus. 

Den beräknade skuggeffekten överskrider 8 timmar per kalenderår vid fem hus inom 
Nilslarsberg och två hus inom Lars-Hindersgårdarna. Beräkningarna visar att de överskrider 
riktvärdet med 8,5 - 13,5 timmar per år. Vidare visar beräkningarna att det är 8, av de 13 
vindkraftverken på Spaksjöberget som förorsakar dessa överskridanden. För att förhindra 
att skuggeffekten vid dessa sju hus överskrider 8 timmar per år kommer de berörda 8 
vindkraftverken att styras så att de stoppar de aktuella klockslagen under soliga dagar. 

Naturmiljö 

Inga vindkraftverk eller vägar kommer att påverka något naturintresse. FORAN har 
inventerat området och konstaterar att inga skogar med höga naturvärden berörs. Bäckar 
med måttliga – höga värden korsas av befintliga vägar på två ställen inom Spaksjöberget.  

Kulturmiljö 

Delområde C innehåller mycket få kända fornminnen. De områden som Dalarnas museum 
pekat ut, inom vilka ytterligare undersökningar kan komma att krävas i samband med 
markarbeten, berörs i liten utsträckning av huvudförslagets layout. 

 

D) Delområde Hynsbacken och Enviksberget 

Delområde D ligger i Svartnäs-områdets mellersta del och omfattar drygt 3 100 ha. 
Länsväg 850 går rakt genom området, i nord-sydlig riktning. Enviksberget ingår i det 
område som är utsett till riksintresse för vindkraft. 

Nulägesbeskrivning 

Landskapet 

Delområde D ligger norr om Vintjärn och innefattar byarna Ryssjön och Långfäbodarna. 
Området består av ett flertal berg och åsar såsom Hynsbacken, Berg-Annas berg, 
Rönntjärnsberget, Gillertjärnsberget, Lenåsen, Ryssjöklack, Fågelåsen och Enviksberget. 

Delområdets kupering gör att det är relativt svårt att hitta platser, där människor vanligen 
vistas, som ger en överblick över hela området. Från länsväg 850, vid Ryssjön, kan man se 
vindkraftverken inom Hynsbacken, som utgör ett fondmotiv sett från denna plats. 

En 400 kV kraftledning löper i nord-sydlig riktning genom området. 



 
 

 
MKB     A-26 (118)  
 

 

Vintjärn, en gång ett livaktigt gruvsamhälle, ligger strax söder om delområde D. Ryssjön, 
som är ett gammalt stationssamhälle från järnbrukstiden vid förra sekelskiftet, ligger mitt i 
delområdet. Från början bostäder för fastboende utgör idag fritidsbostäder. Långfäbodarna 
är en annan, mindre by som ligger i områdets norra del. En enskild fritidsfastighet, Isala 
1:14, ligger mitt i området Hynsbacken vid Stora Öratjärnens östra strand. 

Kommunal planering 

Kommunala detaljplaner finns för både Ryssjön och Långfäbodarna. Planerna avser 
fritidshus med uttalade begränsningar för att de inte ska utnyttjas till permanentboende. 

Naturmiljö 

Delvis inom delområde D finns ett Natura 2000 område, Berg-Annas berg, och ett område 
utsett till riksintresse för naturvård, Smöret. Natura 2000 området innehåller även en 
nyckelbiotop utsedd av Bergvik. I övrigt innehåller området några mindre nyckelbiotoper 
och sumpskogar. 

Natura 2000 området omfattar 30 ha ”västlig taiga” enligt habitatdirektivet. 
Riksintresseområdet för naturvård omfattar 182 ha och beskrivs som en av de mest 
säregna åsarna i länet. 

FORAN Sverige AB konstaterar, utifrån sin inventering av naturvärden (se bilaga 5), att 
Skogarna inom Hynsbacken i hög grad utgörs av barrungskogar med låga naturvärden och 
litet lövinslag. Några begränsade områden med måttliga respektive höga naturvärden har 
identifierats. I synnerhet hydrologin i områdets centrala delar, där källor förekommer, är 
värdefull. 

Kulturmiljö 

Strax söder om delområde D återfinns den gamla banvallen från järnvägen Vintjärn - Åg - 
Svartbäcken som, liksom gruvfälten i Vintjärn, är utsedd till riksintresse för 
kulturmiljövården. Den gamla banvallen, som är utsedd till riksintresse för kulturmiljövården, 
utgör också en fornlämning. Större delen av sträckningen är helt övergiven (i den 
bemärkelsen att den inte är omgjord till vägbank). På vissa delar ligger syllar kvar i banken. 

Inom Hynsbacken finns en fäbodlämning, Finnkölens fäbodar, och dessutom finns 
ytterligare ett par fäbodlämningar i områdets ytterkanter: 

Dalarnas Museum pekar ut relativt stora områden inom Hynsbacken, men inget område 
inom Enviksberget, där ytterligare inventering bör göras i samband med etableringsskedet, 
innan fysisk åverkan görs på marken. 

Jakt 

Det finns jaktupplåtelser inom Hynsbacken (Grycksbo Jaktklubb) och inom Enviksberget 
(Långfäbodarnas Jaktklubb). 
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Skoterleder 

Delområde D genomkorsas av ett par skoterleder. En följer 400 kV elledningen i nord-sydlig 
riktning och en slingrar sig i öst-västlig riktning i områdets södra del. Ytterligare en led följer 
delområdets östra gräns. 

Projektbeskrivning, delområde 

Ur vind- och elproduktionssynpunkt är Enviksberget och Hynsbacken på fjärde respektive 
sjätte plats av de åtta som finns inom Svartnäs-området. 

Parklayout 

I den ursprungliga layouten planerades 28 vindkraftverk inom delområde D. I en första 
omgång, efter att ha gjort ljudberäkningar och identifierat bostadshus, reducerades 
layouten med åtta verk inom Hynsbacken för att klara ljudkraven på 40 dB(A). 

Det är framförallt en fritidsfastighet på Stora Öratjärnens östra strand (Isala 1:14) som 
kräver denna reduktion. Ägaren till Isala 1:14 har framfört i samrådet att 35 dB(A) bör gälla 
som ljudkrav. Detta skulle i praktiken omöjliggöra en etablering inom Hynsbacken. 

Med hänsyn till att ljudet vid bostäder ska vara mindre än 40 dB(A) samt till identifierade 
natur- och kulturvärden omfattar huvudförslagets layout 20 vindkraftverk. Den 
sammantagna minskningen med åtta vindkraftverk, som gjorts under utvecklingen av 
huvudförslagets layout, har medfört en reducering motsvarande ca 55 MWh förlorad 
elproduktion per år, vilket motsvarar elförbrukningen hos ca 11 000 hushåll. 

Elnät 

Elanslutningen ska inte prövas i detta ansökningsärende. Elanslutningen beskrivs här 
enbart för att ge en helhetsbild av projektet. 

De 20 vindkraftverken inom delområde D kommer att sammankopplas via ett internt elnät 
på mellanspänningsnivå, ca 30 kV. Kablarna kommer att markförläggas, huvudsakligen i 
anslutning till vägarna. Vindkraftverken inom Hynsbacken kommer att anslutas till en ny 
transformatorstation, som planeras strax norr om Åkroksmyren ca 1,3 km nordväst om 
Långfäbodarna. Anslutningen av verken inom Enviksberget kommer antingen att anslutas 
till samma transformatorstation som verken inom Hynsbacken eller till en ny 
transformatorstation som placeras i anslutning till SvK:s befintliga 220 kV ledningsgata, norr 
om Ånglarna. 

Etableringsfasen 

Inom delområde D kommer ca 10 km ny väg att behöva byggas samt 4,7 km befintlig väg 
att breddas och 6,3 km att förstärkas. Vid varje vindkraftverk byggs dessutom en ca 
2 000 m3 stor uppställningsplats för de kranar o dyl som används vid uppförandet av 
verken. 
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Transporter in till delområde D kan ske från fyra olika håll: 

1. Från söder via samfällighetsvägen, som går genom Ånglarna, och Lilla 
Björnmossen (till Enviksberget) 

2. Från norr via Svartnäs och Lilla Björnmossen (till Enviksberget) 

3. Från norr och söder via länsväg 850 med infart vid Ryssjön (till Enviksberget) 
respektive Långfäbodarna (till Hynsbacken) 

4. Från norr via Himmelsberget och Västra Svartnäs (till Hynsbacken) 

Vindkraftverken kommer sannolikt att transporteras in i området norrifrån, på länsväg 850 
via Åmot och Svartnäs. 

Påverkan och förändrade förhållanden 

Områdets användning 

Det är enbart den skoterled som följer områdets östra gräns som berörs inom delområde D. 
Denna skoterled kan behöva justeras något med hänsyn till säkerhetsavstånd till några 
vindkraftverk. 

Under etableringsfasen kan störningar uppkomma för jakten, antingen så att den inte kan 
genomföras inom vissa delar av området eller genom att villebråden hålls undan av 
byggverksamheten. Helhetsbedömningen är dock att jakten och vindkraften är förenliga 
verksamheter. 

I samband med att vägar byggs och vindkraftverk uppförs kommer det att bli en relativt 
omfattande verksamhet inom delområdet. Under den perioden kan tillgängligheten 
begränsas tillfälligt (det är ex vis inte tillrådligt att befinna sig i närheten av en 120 meter 
hög kran som utför tunga lyft). Genom att material kan transporteras in i delområdet från 
flera olika håll kan störningarnas omfattning begränsas. 

Landskapet 

Inom delområde D påverkas landskapet framför allt av vindkraftverken inom Hynsbacken, 
sett från Ryssjöns östra strand. 

I landskapsanalysen (se bilaga 4) konstaterar landskapsarkitekt Anders Bramme att 
landskapsbilden vid Hynsbacken idag präglas mycket av 400 kV kraftledningen och dess 
röjda gata. 

För att få en uppfattning om hur vindkraftparken kan komma att se ut har Bergvik låtit göra 
ett fotomontage över Hynsbacken. Fotomontagen finns i bilaga 3. 

Ljud och skuggor 

Efter de justeringar som gjorts av layouten kommer inte ljudnivån att överstiga 40 dB(A) vid 
något bostadshus. 

Inga bostäder kommer att utsättas för faktisk skuggeffekt mer än 8 h per år. 
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Naturmiljö 

Inga vindkraftverk eller vägar kommer att påverka något naturintresse. Med stöd av 
FORAN:s naturvärdesinventering har huvudförslagets layout anpassats så att inga höga 
naturvärden berörs.  

Kulturmiljö 

Delområde D innehåller mycket få kända fornminnen. I huvudförslagets layout är ungefär 
hälften av vindkraftverken inom Hynsbacken placerade inom de områden som Dalarnas 
museum pekat ut, där ytterligare undersökningar kan komma att krävas i samband med 
markarbeten. 

 

E) Delområde Räkenberget och Ånglarna 

Delområde E ligger i Svartnäs-områdets sydöstra del och omfattar ca 4 000 ha. Områdets 
norra del, Räkenberget, utgörs av ett antal höjdpunkter över 400 meter medan Ånglarna i 
söder utgör Svartnäs-områdets lägsta delar. En samfällighetsväg går i nord-sydlig riktning 
genom Ånglarna. Både Räkenberget och Ånglarna ingår i det område som är utsett till 
riksintresse för vindkraft. 

Nulägesbeskrivning 

Landskapet 

Delområde E ligger öst och sydöst om Vintjärn. Delområdets norra del består av 7 - 8 
relativt flacka berg och åsar. Det svagt markerade Räkenberget och höjdplatån Kölen i 
sydost, som har en långsträckt sluttning mot söder, är de enda som utmärkts med namn på 
terrängkartan. 

Den södra delen av området, Ånglarna, utgörs av ett lägre, välvt höjdparti. Det skiljer sig på 
flera vis från de andra delarna av Svartnäs-området. Det är mer mosaikartat med en flack, 
men småkuperat landskapsbild, många småsjöar, bäckar och kärr. Området har ingen 
egentlig bergstopp. I nordväst breder Hornbomyren ut sitt flikiga täcke. 

Det finns enbart ett fritidshus inom delområde E, vid sjön Bodångeln. Dessutom finns några 
fritidshus omedelbart utanför delområdets södra gräns, vid Borrsjön, och i Lilla 
Björnmossens by som ligger strax nordost om området. I övrigt ligger delområdet 
förhållandevis långt från samlad bebyggelse. Avståndet till Vintjärn är ca 4 km 

Kommunal planering 

Den finns inga detaljplanerade områden inom, eller i anslutning till delområde E. 

Naturmiljö 

Inom delområde E finns förhållandevis gott om gammal skog vilket också medför höga 
naturvärden. Området innehåller ett antal nyckelbiotoper och sumpskogar. FORAN Sverige 
AB konstaterar, utifrån sin inventering av naturvärden (se bilaga 5), att området runt 
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Räkenberget är rikt på myrmarker. Inom Ånglarna finns det fortfarande kvar en större andel 
vuxen skog som i stor utsträckning har kvar naturskogsstrukturer och –element, främst i 
öster, men i viss utsträckning även i väster där tre mindre nyckelbiotoper finns registrerade. 

Väster om Ånglarna, och öster om Ågsjön, finns två Natura 2000 områden. 

Kulturmiljö 

Delområde E innehåller inga riksintressen för kulturmiljön. 

Byn Lilla Björnmossen blev från början en administrativ huvudort för järnvägen Dala-
Ockelbo-Norrsundets järnväg, DONJ.  Här fanns lokstallar, verkstäder och en rymlig 
stationsbyggnad. Trafiken på DONJ lades definitivt ner 1970, och rälsen revs upp. 

Inom delområde E södra finns tre kända fäbodlämningar, Gräsbacktorps och Kölens 
fäbodar inom Räkenberget och Ånglans fäbod inom Ånglarna. 

Dalarnas Museum pekar ut några mindre områden där ytterligare inventering bör göras i 
samband med etableringsskedet, innan fysisk åverkan görs på marken. 

Jakt 

Det finns två jaktupplåtelser inom Räkenberget (Hillersboda Jaktvårdsförening och 
Österbyns Jaktvårdsklubb) och två inom Ånglarna (Toftbyns Jaktvårdsförening och 
Ograhns Jaktlag). 

Skoterleder 

Delområde E genomkorsas av en skoterled, som löper i nord-sydlig riktning i 
kraftledningsgatan genom Ånglarna. 

Projektbeskrivning, delområde 

Ur vind- och elproduktionssynpunkt är Räkenberget och Ånglarna näst sämst respektive 
sämst av de åtta som finns inom Svartnäs-området. 

Parklayout 

I den ursprungliga layouten planerades 52 vindkraftverk inom delområde E. I en första 
omgång, efter att ha gjort ljudberäkningar och identifierat bostadshus, reducerades 
layouten med tre verk i Ånglarnas nordvästra del för att klara ljudkraven, 40 dB(A). Det är 
framförallt en fritidsfastighet på sjön Bodångelns västra strand (Bengtsheden 18:38) som 
kräver denna reduktion. 

Under det fortsatta arbetet framkom att den väg som löper i nord-sydlig riktning genom 
Ånglarnas västra del är en samfällighetsväg. För att hålla erforderligt säkerhetsavstånd till 
vägen reducerades layouten med ytterligare två vindkraftverk. 

För i någon mån kompensera för de reduktioner av layouten, som gjorts inom alla 
delområden, utökades layouten för Räkenberget med sex vindkraftverk. 
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Med hänsyn till att ljudet vid bostäder ska vara mindre än 40 dB(A) samt till identifierade 
natur- och kulturvärden omfattar huvudförslagets layout 53 vindkraftverk. Genom att ett 
vindkraftverk tillkommit under utvecklingen av huvudförslagets layout, kan elproduktionen 
från delområde E ökas med ca 6 MWh elproduktion per år, vilket motsvarar elförbrukningen 
hos ca 1 200 hushåll. 

Elnät 

Elanslutningen ska inte prövas i detta ansökningsärende. Elanslutningen beskrivs här 
enbart för att ge en helhetsbild av projektet. 

De 53 vindkraftverken inom delområde E kommer att sammankopplas via ett internt elnät 
inom mellanspänningsnivå, ca 30 kV. Kablarna kommer att markförläggas, huvudsakligen i 
anslutning till vägarna. Vindkraftverken inom Ånglarna och södra delen av Räkenberget 
kommer att anslutas till en ny transformatorstation som placeras i anslutning till SvK:s 
befintliga 220 kV ledningsgata, norr om Ånglarna. Anslutningen av verken inom norra delen 
av Räkenberget kommer antingen att anslutas till samma transformatorstation som ovan, 
eller till en ny transformatorstation som planeras strax norr om Åkroksmyren ca 1,3 km 
nordväst om Långfäbodarna. 

Etableringsfasen 

Inom delområde E kommer ca 16,5 km ny väg att behöva byggas samt 11 km befintlig väg 
att breddas och 14,5 km att förstärkas. Vid varje vindkraftverk byggs dessutom en ca 
2 000 m3 stor uppställningsplats för de kranar o dyl som används vid uppförandet av 
verken. 

Transporter in till delområde E kan ske från tre olika håll: 

1. Från söder via samfällighetsvägen som går genom Ånglarna 

2. Från väster via länsväg 850 med infart vid Ryssjön 

3. Från norr via Svartnäs 

Infart nr 2 kan också nås via infart nr 1 och 3, genom att köra via Lilla Björnmossen och 
Ryssjötjärnen. 

Vindkraftverken kommer sannolikt att transporteras in i området norrifrån, på länsväg 850 
via Åmot och Svartnäs. 

Påverkan och förändrade förhållanden 

Områdets användning 

Den skoterled som följer ledningsgatan genom Ånglarna kan behöva justeras något med 
hänsyn till säkerhetsavstånd till några vindkraftverk. 

Under etableringsfasen kan störningar uppkomma för jakten, antingen så att den inte kan 
genomföras inom vissa delar av området eller genom att villebråden hålls undan av 
byggverksamheten. Helhetsbedömningen är dock att jakten och vindkraften är förenliga 
verksamheter. 
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I samband med att vägar byggs och vindkraftverk uppförs kommer det att bli en relativt 
omfattande verksamhet inom delområdet. Under den perioden kan tillgängligheten 
begränsas tillfälligt (det är ex vis inte tillrådligt att befinna sig i närheten av en 120 meter 
hög kran som utför tunga lyft). Genom att material kan transporteras in i delområde E från 
tre olika håll kan störningarnas omfattning begränsas. 

Landskapet 

Inom delområde E påverkas landskapet framför allt av vindkraftverken inom Ånglarna och 
södra delen av Räkenberget, som är synliga från Ågsjön och på ca 8 km avstånd från dess 
västra strand. Vindkraftverken är också synliga om man färdas på den samfällighetsväg 
som går genom Ånglarna. 

I landskapsanalysen (se bilaga 4) konstaterar landskapsarkitekt Anders Bramme att 
etableringen inom Räkenberget och Ånglarna syns på långt håll. Bergen norr om Ågsjön är 
viktiga i landskapsupplevelsen och vindkraftverken syns på ett väldefinierat parti av det 
totala landskapet. 

För att få en uppfattning om hur vindkraftparken kan komma att se ut har Bergvik låtit göra 
ett fotomontage över delområde E. Fotomontagen finns i bilaga 3. 

Ljud och skuggor 

Efter de justeringar som gjorts av layouten kommer inte ljudnivån att överstiga 40 dB(A) vid 
något bostadshus. 

Inga bostäder kommer att utsättas för faktisk skuggeffekt mer än 8 h per år. 

Naturmiljö 

Som FORAN:s naturvärdesinventering visar domineras Räkenberget starkt av 
barrungskogar av företrädesvis tall, samt hyggen, medan Ånglarna innehåller flest antal 
områden höga naturvärden inom hela Svartnäs-området. 

Huvudförslagets layout har i största möjliga utsträckning anpassats så att inga höga 
naturvärden ska beröras. Inom Ånglarna kan man dock inte utesluta viss påverkan, i 
synnerhet som de befintliga vägarna till stor del ligger i områden med höga naturvärden. 

Kulturmiljö 

Delområde E innehåller tre kända fäbodlämningar. Dessa påverkas inte av 
vindkraftetableringen. I huvudförslagets layout hamnar ett antal vindkraftverk, och nya 
vägar, inom de områden som Dalarnas museum pekat ut, där ytterligare undersökningar 
kan komma att krävas i samband med markarbeten. 
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2 BAKGRUND 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i Bergvik Skog AB’s ansökan om tillstånd 
att uppföra och driva en vindkraftanläggning i ett område runt Svartnäs och Vintjärn, ca 20 
km nordost om Svärdsjö, bestående av maximalt 115 vindkraftverk med en maximal höjd 
av 180 meter inklusive därtill hörande anläggningar och kringutrustning. 

Vattenfall Power Consultant AB har fått i uppdrag att bistå Bergvik i tillståndsprocessen. 

Bergvik Skog AB kallas i det följande Bergvik, Vattenfall Power Consultant AB kallas VPC 
och det aktuella etableringsområdet Svartnäs-området. 

2.1 Om denna MKB 

MKB:n har upprättats av Vattenfall Power Consultant AB på uppdrag av, och i nära 
samarbete med, Bergvik. Följande underkonsulter har varit behjälpliga i arbetet: 

• Dalarnas Museum Arkeologisk förstudie 

• FORAN Sverige AB Naturvärdesinventering 

• Grouseexpeditions Fågelinventering 

• Landskapsarkitekt Anders Bramme, 
Flygfältsbyrån 

Landskapsbild 

• Naturvårdskonsult Gerell Analys av fladdermusfaunan 

• Triventus Consulting Alternativ lokalisering 

I samrådet framförde länsstyrelsen att MKB:n bör innehålla ett övergripande kapitel för hela 
Svartnäs-området och sedan ett kapitel för varje delområde. Bergvik har valt att låta 
upprätta MKB:n uppdelad på en gemensam del samt fyra geografiskt avgränsade delar (se 
Figur 3 på sidan A-45): 

A) Gemensam del 

B) Himmelsberget 

C) Spaksjöberget, Mörtåsen och Båtpersberget 

D) Hynsbacken och Enviksberget 

E) Räkenberget och Ånglarna 

Att, som länsstyrelsen framförde, låta varje delområde få ett eget kapitel skulle dels göra 
det svårt att undvika många upprepningar, dels riskera att tappa bort en del kumulativa 
effekter. Den gemensamma delen innehåller, förutom en övergripande beskrivning av hela 
området, även projektgemensamma beskrivningar av bakgrund, samrådsredogörelse, 
gemensamma teknikbeskrivningar e t c. 
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2.1.1 Vad är en MKB? 

Att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en allmänt etablerad metod att 
identifiera och beskriva de direkta och indirekta konsekvenser ett projekt eller en 
verksamhet kan få för människor och miljö. Lagkrav på MKB blir allt vanligare i de flesta 
länder och därutöver har många institutioner, exempelvis Världsbanken, tagit fram egna 
riktlinjer för MKB, att användas i länder som ännu saknar lagstiftning. 

Även om olika lagar och riktlinjer kan skilja sig åt i detaljer är huvuddragen i en MKB 
desamma: 

• En MKB ska inkludera samråd med berörda myndigheter, organisationer och 
allmänhet. 

• En MKB ska innehålla en beskrivning av projektet/verksamheten och dess 
miljöaspekter. 

• En MKB ska innehålla en beskrivning/bedömning av förväntade konsekvenser för 
miljön samt en beskrivning av vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa 
konsekvenser. 

• En MKB ska vara transparent, d v s att allt material som ligger till grund för 
bedömningar ska redovisas så att alla som så vill kan göra en egen bedömning.  

Europeiska Unionen har upprättat direktiv om att alla medlemsländer skall ha lagstiftade 
krav om MKB (direktiv 85/337/EEG och ändringsdirektivet 97/11/EG). Även det s k IPPC-
direktivet1 (2008/1/EG) innehåller vissa krav som påverkar en MKB. 

I Sverige har ovan nämnda direktiv implementerats i miljöbalken, som bl a föreskriver 
(6 kap. 1 §) att en MKB skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra 
verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken, eller enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken skall miljökonsekvensbeskrivningen innehålla: 

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning, 

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall 
undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller 
åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra 
resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, 
dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte 
kommer till stånd, och 

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1 - 4. 

                                                
1 Direktivet 2008/1/EG är en ”kodifierad” version av det ursprungliga IPPC-direktivet 96/61/EG 
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Även 2 kap. miljöbalken, de allmänna hänsynsreglerna, innehåller krav som påverkar en 
MKB. Detta gäller exempelvis kunskapskravet i 2 §, kravet på att använda bästa möjliga 
teknik i 3 § samt kravet på resurshushållning och användandet av förnybara energikällor i 
5 §. Och inte minst 7 § som anger att kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses 
orimligt att uppfylla dem och att nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått skall 
särskilt beaktas i jämförelse med kostnaderna för sådana åtgärder. 

2.1.2 Avgränsningar 

En av de generella frågeställningarna kring MKB är avgränsningar. Hur långt i tid och rum 
ska en MKB sträcka sig? 

Den geografiska avgränsningen i denna MKB utgörs av Svartnäs-området med omgivning 
upp till ca 5 km från området. Undantaget är diskussioner om elproduktion, vilket beror på 
att förändringar i denna påverkar hela Nordens elmarknad som idag är sammanslagen. 

Det pågår många forskningsprojekt med koppling till vindbruk vilket innebär att nya rön och 
slutsatser kommer att redovisas löpande under ett antal år framöver. Denna MKB är 
baserad på dagens kunskap. En självklarhet kan tyckas, men det är alltid frestande att 
avvakta nästa forskningsrapport för att få ett bättre underlag. Problemet är att vetenskapen 
knappast kommer att ”bli färdig”. Det tillkommer alltid ny kunskap och ska man vänta på 
den kommer aldrig något projekt till utförande. 

2.2 Energipolitiska förutsättningar 

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 en lämplig planeringsram för vindkraft. Riksdagen antog 
propositionen den 16 juni 2009. 

Att använda vindkraft för att producera el är dels miljövänligt och dels ett bra komplement 
till basen i det svenska kraftsystemet, vattenkraft och kärnkraft. År 2008 producerades ca 
2 TWh el med vindkraft. Lite förenklat kan man säga att 1 TWh vindkraftsproducerad el 
kräver 130 – 200 vindkraftverk (beroende på installerade storlekar och vindförhållanden). 
Planeringsmålet kräver således att över 4000 vindkraftverk installeras till 2020. 

Energi och effekt är två termer som hör intimt samman men är två helt olika 
enheter. Energi kan beskrivas som effekt gånger tid. 
 
Elenergi mäts i kilowattimmar (kWh) och dess multipelenheter: 
1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh); 1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh); 
1 000 GWh = 1 terawattimme (TWh) 
 
Elektrisk effekt mäts i kilowattimmar per timme (kWh/h), vilket uttrycks som 
kilowatt (kW) och dess multipelenheter: 
1 000 kW = 1 megawatt (MW); 1 000 MW = 1 gigawatt (GW) 
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2.3 Kort beskrivning av Bergvik Skog AB 

Bergvik Skog AB bildades 2004 i samband med förvärv av den skogsmark som Stora Enso 
och Korsnäs tidigare ägde i Sverige.  

 

Figur 1: Bergviks skogsinnehav 
 

Bergvik Skog är Sveriges näst största skogsägare mätt i årlig avverkningsvolym. Totalt 
består skogsinnehavet av 1,9 miljoner hektar produktiv skogsmark, huvudsakligen i 
Mellansverige (se Figur 1). Den produktiva arealen utgör drygt 8 % av Sveriges totala 
produktiva skogsmark. 

Bergvik är en förhållandevis liten organisation med ca 20 anställda, plus ett 50-tal 
årsanställda vid bolagets plantskolor. Den största ägaren är Stora Enso med ca 40 % av 
aktierna. Korsnäs AB äger ca 5 % och övriga ägare utgörs huvudsakligen av 
försäkringsbolag och stiftelser. 

Bergviks miljöpolicy anger att bolagets mål ska nås genom en hög, lönsam och uthållig 
skogsproduktion. Naturvårdsarbetet ska bidra till att den biologiska mångfalden bevaras. 
Miljöarbetet ska kännetecknas av öppenhet med information och en konstruktiv dialog  
med samhällets företrädare. Bergviks skogar är certifierade enligt både FSC (Forest 
Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes). 

Bergvik anser att vindbruk utgör ett bra komplement till skogsbruket och har därför startat 
ett antal vindkraftprojekt i ett flertal län. Med den aktuella vindkraftssatsningen vill Bergvik 
bidra med mer förnybar energi och samtidigt långsiktigt trygga produktionen av densamma. 
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2.4 Frågan om betydande miljöpåverkan 

Enligt 3 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska två eller fler 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan har, enligt 6 kap. 4 och 7 §§ 
miljöbalken, betydelse för omfattningen av samråd och MKB: 

- Utöver samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda ska samråd även ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner, 
den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

- Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) skall alltid innehålla: 

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning, 

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas, 
minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller åtgärden 
medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds, 

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra, 

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, 
dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte 
kommer till stånd, och 

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4. 

2.5 Planerad verksamhet 

Bergvik har för avsikt att utnyttja vissa delar av sin skogsmark för vindbruk. Ett sådant 
område är det som här kallas Svartnäs. Svartnäs-området omfattar ca 11 500 ha och 
rymmer brutto flera hundra vindkraftverk. Efter att ha granskat området med avseende på 
vindresurser, topografi, bebyggelse, skyddsvärd natur m m gör Bergvik bedömningen att 
maximalt 115 vindkraftverk kan etableras inom området. Förutom själva vindkraftverken 
omfattar projektet nya vägar, viss förbättring av befintliga vägar samt installation av 
nödvändiga elledningar, transformatorstationer etc. 

2.5.1 Lokalisering 

Svartnäs-området är beläget nordost om Svärdsjö, och sträcker sig mellan Vintjärn i 
sydväst och gränsen mot Gävleborgs län i norr och öster (se Figur 2). 
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Figur 2: Lokalisering 
 

Svartnäs ligger ungefär mitt i området, som ligger i Falu kommun och Dalarnas län. 
Svartnäs-området kan delas in i 8 delområden, inom vilka vindkraftverk kan uppföras (se 
Figur 3): 

• Himmelsberget 
• Spaksjöberget 
• Mörtåsen 
• Båtpersberget  
• Hynsbacken 
• Enviksberget 
• Räkenberget 
• Ånglarna 
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 Figur 3: Svartnäs-området 
(För större karta, se bilaga 2A) 
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I denna MKB beskrivs de olika områdena i följande delar: 

• Del B - Himmelsberget 
• Del C - Spaksjöberget, Mörtåsen och Båtpersberget 
• Del D - Hynsbacken och Enviksberget 
• Del E - Räkenberget och Ånglarna 

3 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Alla handlingar från samråden, såsom underlag, kallelser, närvarolistor, 
minnesanteckningar, skriftliga yttranden etc, återfinns i bilaga 1. 

Det formella samrådet inleddes den 20 november 2008 vid ett möte med länsstyrelsen i 
Dalarnas län och med Falu kommun. En kallelse, tillsammans med ett samrådsunderlag 
(Underlag inför samråd – november 2008), skickades ut den 6 november. 

Området innehåller ett mycket stort antal fastigheter (skogsskiften), och i enlighet med 
länsstyrelsens önskemål genomfördes skriftligt samråd med ägarna till alla fastigheter 
inom, och upp till 2 km från, området. Samrådet genomfördes skriftligt via ett brev med 
kartbilaga. Totalt innefattar en adresslista över detta närmare 800 poster, men eftersom 
många fastigheter har flera delägare boende på gemensam adress och ett antal 
personer/företag äger flera fastigheter (Bergvik äger t ex 52 fastigheter inom området), så 
omfattade utskicket ca 530 adresser. Det övervägande antalet av dessa fastigheter är 
skogsfastigheter utan bebyggelse. I några fall kontaktades fastighetsägare per telefon, för 
att få information om användningen av ensligt belägna hus. 

Ett reviderat samrådsunderlag togs fram (Underlag inför samråd - maj 2009), där 
justeringar gjorts för identifierade bostadshus samt med bättre kartmaterial, och i maj 2009 
genomfördes skriftligt samråd med ett antal myndigheter, organisationer, jaktlag, m fl (se 
Tabell 1). 

Ett öppet samrådsmöte, för berörd allmänhet och övriga intresserade, genomfördes den 
28 maj i Svartnäs Folkets Hus. Ca 120 personer kom till mötet. 

Samrådet avslutades den 19 juni 2009. 

Tabell 1: Genomförda samråd 
Samrådspart Inbjudan Form Yttrande 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
Falu kommun 

2008-11-06 Möte 2008-11-20 

2008-12-09, 
2009-04-08 och 
2009-05-20 
2008-12-03 och 
2009-06-18 

Försvarsmakten 2008-09-26 Skriftligt 2009-01-15 
Ca 530 fastighetsägare 2009-05-08 Skriftligt Se avsnitt 3.1.4 
Länsstyrelsen i Gästriklands län 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Ockelbo kommun 2009-05-13 Skriftligt 2009-06-11 
Bollnäs kommun 2009-05-13 Skriftligt 2009-05-26 
Sandvikens kommun 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Ovanåkers kommun 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Boverket 2009-05-13 Skriftligt 2009-06-10 
Energimyndigheten 2009-05-13 Skriftligt 2009-05-25 
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Samrådspart Inbjudan Form Yttrande 

Transportsstyrelsen 2009-05-13 Skriftligt 2009-05-18 
2009-06-22 

Dalaflyget 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Gävle Flygplats 2009-05-13 Skriftligt (via e-mail) Nej 
Naturvårdsverket 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Riksantikvarieämbetet 2009-05-13 Skriftligt 2009-05-29 

Skogsstyrelsen, Jönköping 
Skogsstyrelsen, Svärdsjö 

2009-05-13 Skriftligt 
2009-06-10 (från 
Skogsstyrelsen i 
Rättvik) 

Vägverket, Borlänge 
Vägverket, Region Mitt, Härnösand 

2009-05-13 Skriftligt Nej 

Post och Telestyrelsen 2009-05-13 Skriftligt 2009-06-15 
Bergsstaten, Luleå 
Bergsstaten, Falun 

2009-05-13 Skriftligt 2009-05-181 

Nordic Iron Ore AB1 2009-05-18 Skriftligt 2009-07-03 
Svenska Naturskyddsföreningen 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Naturskyddsföreningen i Dalarna 
Naturskyddsföreningen i Falubygden 2009-05-13 Skriftligt 

2009-06-18 
(gemensamt 
yttrande) 

Sveriges Ornitologiska Förening 2009-05-13 Skriftligt (via e-mail) 2009-05-13 (via 
e-mail) 

Dalarnas Ornitologiska Förening 2009-05-13 Skriftligt 2008-11-182 
Falu Fågelklubb 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Svartnäs Fiskevårdsområdes Förening 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Lingheds Skoterklubb 2009-05-13 Skriftligt Nej 
Svartnäs Intresseförening 2009-05-13 Skriftligt Nej 
11 st jaktlag: 

• Mörtåsens Jaktlag 
• Grycksbo Jaktklubb 
• Svartnäs Södra Jaktvårdsförening 
• Långfäbodarnas Jaktklubb 
• Hillersboda Jaktvårdsförening 
• Toftbyns Jaktvårdsförening 
• Ograhns Jaktlag 
• Österbyns Jaktvårdsklubb 
• Vintjärns Jaktvårdsförening 
• Böle Isala Jaktlag 
• Bengtshedens Jaktlag 

2009-05-13 Skriftligt Nej 

Berörd allmänhet 2009-05-13 
(annonser i 
Dalarnas 
Tidningar och 
Dalademokraten) 

2009-05-28 
(Svartnäs Folkets 
Hus3) 

Se avsnitt 3.1.20 

 

1 Bergsstaten framförde att Nordic Iron Ore AB borde kontaktas med anledning av att de har 
undersökningstillstånd för den s k Kölenfyndigheten. 

2 Dalarnas Ornitologiska Förening skickade spontant in synpunkter efter att länsstyrelsen och Falu kommun fått 
inbjudan till samråd i november 2008. De återkom inte efter att de fått den formella inbjudan till samråd i maj 
2009. 

3 Från början planerades samrådsmötet att hållas på Svartnäsgården Pensionat & Konferens (så står det i 
annonsen). Det visade sig emellertid att det kom så mycket folk att mötet flyttades till Folkets Hus, som ligger 
på andra sidan vägen. 
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3.1 Synpunkter från samrådet 

I detta avsnitt redovisas, i sammandrag, alla frågor och synpunkter som framkommit under 
samrådet. Från fastighetsägare och berörd allmänhet skiftar det inskickade materialet, allt 
från strukturerade handlingar med numrerade frågor/synpunkter till en kopierad artikel med 
någon form av vindkraftanknytning. Allt material finns i sin helhet i bilaga 1 där alla 
handlingar är bifogade. Relevanta frågor behandlas/besvaras mer detaljerat i de avsnitt i 
MKB:n som de berör.  

3.1.1 Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen deltog vid ett samrådsmöte den 20 november 2008 och inkom därefter med 
ett samrådsyttrande. Detta kompletterades sedan, den 24 april 2009, med något justerade 
önskemål om fågelinventeringar. Länsstyrelsen lämnade även ett underhandsbesked om 
kungsörnsinventeringen den 20 maj 2009. 

Vid samrådet framförde länsstyrelsen att MKB:n bör innehålla ett övergripande kapitel för 
hela området och sedan ett kapitel för varje delområde. 

I sitt första samrådsyttrande framförde länsstyrelsen att en kartläggning av hotade och 
känsliga fåglar bör göras och att denna bör omfatta ett helt år för örnar. I sitt andra 
samrådsyttrande justerade länsstyrelsen detta till att inventeringen av örnar ska täcka 
säsongen mars - september. 

Vidare framförde länsstyrelsen att en personlig inbjudan till samråd (med brev el dyl) bör 
ske till boende upp till 2 km från vindkraftparken. Då det visade sig omöjligt att ta fram 
adresser med ett sådant urval, sju postnummerområden med över 29 000 adresser skulle 
få inbjudan, beslutades istället följande: Samtliga fastighetsägare, med fastigheter inom - 
och upp till 2 km från - vindkraftparken får en personlig inbjudan med brev. I brevet 
uppmanades mottagaren att vidarebefordra inbjudan till eventuella hyresgäster. Eftersom 
området inte innehåller särskilt många hyresfastigheter bedömdes att de allra flesta boende 
skulle nås på detta sätt. Dessutom annonserades samrådsmötet i tidningarna på vanligt 
sätt. 

Länsstyrelsen framförde också att en etablering på Himmelsberget kan vara oförenlig med 
de motstående intressen som finns i anslutning (Natura 2000 område, Nysjö fäbod m m). 

3.1.2 Falu kommun 

Falu kommun deltog med representander för både miljöförvaltningen och 
stadsbyggnadskontoret vid ett samrådsmöte den 20 november 2008 och inkom därefter 
med tre samrådsyttranden. 

Stadsbyggnadskontoret framförde i sitt yttrande en del synpunkter på hanteringen enligt 
Plan- och Bygglagen, något som förändrats med ny lagstiftning fr o m 1 augusti 2009. 
Vidare framförde Stadsbyggnadskontoret tveksamheter till etableringen på Himmelsberget, 
med hänvisning till motstående intressen. 

Miljöförvaltningen inkom med ett första samrådsyttrande där man framförde att en satsning 
på vindkraft låg generellt i linje med miljöbalken krav på att förnyelsebar energi ska 
användas så långt möjligt. Vidare framfördes ett antal preciserade frågor, och information, 



 
 

 
MKB    A-49 (118)  
 

 

om bl a de olika delområdenas naturvärden samt generella krav på 
naturvärdesinventeringar inom områden som har höga naturvärden. 

I ett andra yttrande, efter samrådsmötet med allmänheten, kompletterade man sina 
synpunkter och frågor med utgångspunkt från de bättre kartor som då fanns tillgängliga 
samt vissa fältbesök. 

3.1.3 Försvarsmakten 

Försvarsmakten har meddelat att samtliga vindkraftverk på Båtpersberget står i konflikt 
med totalförsvarets intressen. 

3.1.4 Fastighetsägare 

Av de ca 530 fastighetsägare, med fastigheter inom och upp till 2 km från området, som 
inbjöds till samråd har 24 stycken hört av sig med frågor och synpunkter (se Tabell 2). Det 
finns vissa osäkerheter i dessa antal, beroende på ett antal faktorer: 

• Ett antal fastighetsägare äger fler än en fastighet och vissa fastigheter ägs av flera 
personer. I det senare fallet kan de vara boende på samma eller olika adresser. För 
att begränsa antalet brev skickades enbart ett brev till varje fastighetsägare 
och/eller ett brev till varje adress. 

• Personer som inte är registrerade som fastighetsägare, men är familjemedlem, 
släkting el dyl till fastighetsägaren, har hört av sig på ägarens vägnar. 

• Om personer har hört av sig i samrådet med allmänheten och angivit sig som 
fastighetsägare, men inte uppgivit vilken fastighet de äger (och kan inte identifieras 
i fastighetsregistret), har de inte räknats som fastighetsägare. 

• Fastighetsägare med fastigheter längre bort än 2 km från området har hört av sig. 

• Personer har hört av sig, och angivit sig som (fritids-)boende i området, men är ej 
registrerade som fastighetsägare. 

• Med ett så omfattande utskick är det oundvikligt att det uppstår några fel. 
Adressuppgifter kan ha ändrats p g a flytt, post kommer bort o s v. Några 
fastighetsägare har hört av sig och påpekat att de inte fått någon skriftlig inbjudan. 
Det faktum att de hör av sig visar ändå att de är informerade om att samrådet 
pågår.  

Alla som begärt att få samrådsunderlaget, eller annan information, har fått det. Konkreta 
frågor som kunnat besvaras direkt har besvarats. I övrigt har hänvisats till denna MKB. 
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Tabell 2: Fastigheter med ägare som har lämnat frågor/synpunkter 
Ägaren till fastigheten Inkom Bilaga 
Linghed 35:8, 10, 14 och 17 2009-05-11 1B3 
Båtpers 6:8 2009-05-12 

2009-06-19 
1B4 
1B5 

Borgärdet 27:29 2009-05-16 1B6 
Östra Svartnäs 2:2 2009-05-13 1B7 
Svartnäs Bruk 1:13 2009-05-17 1B8 
Nilslarsberg 5:3 2009-05-28 1B9 
Borgärdet 13:34 2009-05-29 

2009-06-15 
1B10 
1B11 

Spaksjön 5:11, Svartnäs Bruk 1:38, 59 2009-05-28 1B12 
Svartnäs Bruk 1:57 2009-05-30 

2009-06-18 
1B13 
1B14 

Borgärdet 12:12 2009-06-05 1B15 
Isala 1:14 2009-06-04 

2009-06-04 
1B16 
1B17 

Bengtsheden 18:40 2009-06-04 1B18 
Östra Svartnäs 7:1 2009-06-04 1B19 
Hillersboda 13:3 2009-06-07 1B20 
Isala 9:4 2009-06-08 1B21 
Nilslarsberg 7:4 2009-06-08 1B22 
Nilslarsberg 2:4 2009-06-08 1B23 
Linghed 40:10 2009-06-09 1B24 
Borgärdet 54:1 2009-06-06 1B25 
Västra Svartnäs 5:7 2009-06-11 1B26 
Bengtsheden 18:38 2009-06-16 1B27 
Vintjärn 45:2 2009-06-17 1B28 
Västra Svartnäs 6:3 2009-06-17 1B29 
Nilslarsberg 8:2 2009-06-16 1B30 

Det övervägande antalet fastighetsägare som har lämnat frågor/synpunkter äger fastigheter 
med bostadshus på. I de flesta fall rör det sig om fritidshus, men även några fastboende har 
hört av sig. 

Att så många fastighetsägare har kontaktats, och att det omfattar både fastigheter med 
bostadshus på och obebyggda skogsfastigheter, gör att det är rätt stora skillnader i hur 
berörda de är (jfr 6 kap. 4 § miljöbalken; särskilt berörda respektive berörd). Några 
bostadshus ligger så att parkens layout har måst anpassas m a p ljud och skuggning, 
medan de flesta ligger utanför det område som är direkt påverkat på detta sätt.  

Generellt har de som hört av sig förklarat sig negativa till projektet. De flesta i allmänna 
ordalag, ”en vacker och orörd bygd förstörs”, men många har även haft mer konkreta 
farhågor när det gäller påverkan från ljud, skuggor o dyl. I många fall fylls argumenten på 
med en allmän skepsis till vindkraft som elproduktionsteknik: 

• Har letat i fem år, kört 2000 mil, innan jag hittade mitt drömställe i Båtpers. Nu 
raseras allt detta. 

• Detta är ett intrång i naturen som påverkar växt och djurlivet. Landskapsbilden 
saboteras genom negativa visuella upplevelser. Hur säkerställer Ni driften i 
stamnätet vid växlande vindmönster? 

• Hur påverkas fastighetsvärdena? 
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• Varför bygga dem där det är bebyggelse? Det måste finnas, t o m i närheten, 
glesare områden som är lämpliga? Hur lång tid behöver en kärnkraftsreaktor gå för 
att producera motsvarande som era 114 verk? Är detta ett business case ni räknat 
hem, eller är det helt beroende av någon sorts statliga bidrag och/eller bidrag från 
ex EU? 

• I det upprättade förslaget borde man ha bemödat sig om att skona åtminstone själva 
byn Svartnäs från att få sin framtid som frilufts- och rekreationsort helt spolierad. 

• Skuggningar, hur kommer det att påverka oss? Hur mycket lågfrekvent buller 
kommer vi att drabbas av? 

• Tystnaden i denna del av Dalarna är unik och väldigt viktig för mej och de mina. 
Därför bör gränsvärdet 35 dB(A) gälla för boende inom området. 

• I detta område sjuder det av friluftsliv, kommer det att bli inskränkningar i detta? Vi 
tror att skaran nyfikna kommer att öka pga vindkraften, kommer någon hänsyn att 
tas till det? 

• Vi vill inte ha hela byn inringad av vindkraftverk, så därför måste ni stryka Mörtåsen 
och Spaksjöberget (förutom Himmelsberget). 

• Arbetet med skogsröjning, etablering av nya vägar, transporter, grävning av kabel, 
betongfundament, uppsättning av vindkraftverk och ökad trafik kommer att störa 
tystnaden och vildmarkskänslan för mig och min familj under en lång period. 

• Olika sjukdomssymptom är bevisat förknippad med dessa verk, vem ersätter mej 
och de mina för försämrad livskvalité och ohälsa? Värdeförsämring på fastigheter 
närmare än 3 km är ett faktum, vem ersätter den, med vad? 

• Hur gör ni med oss markägare som är sjuka av elektromagnetiska fält och radio och 
mobilfrekventa strålningar? 

• Ingen vindkraftetablering bör ske på Stråsberget. 

3.1.5 Ockelbo kommun 

Ockelbo kommun har framfört att man önskar se fotomontage från Källsjön och 
Rönnbacken. 

3.1.6 Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun har framfört att man inte har något att erinra mot projektet. 

3.1.7 Boverket 

Boverket har enbart framfört allmänna synpunkter och hänvisar i övrigt till berörd 
länsstyrelse och kommun. 

3.1.8 Energimyndigheten 

Energimyndigheten betonar regeringens mycket tydliga uttalande om utbyggnad av 
vindkraften och framhåller att det är av nationellt intresse att den får tillgång till erforderliga 
mark- och vattenområden. Energimyndigheten ser positivt på Svartnäs-projektet. 
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3.1.9 Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen lämnade ett yttrande 2009-05-18, som man sedan gjorde en smärre 
korrigering av 2009-06-22. Svartnäs-området ligger delvis inom den MSA2-påverkande ytan 
vid Borlänge, Gävle och Söderhamns flygplatser. Högsta tillåtna hinder är ca 490 - 550 
möh.  

3.1.10 Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet framför bara allmänna synpunkter och hänvisar i övrigt till berörd 
länsstyrelse. 

3.1.11 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen framför att man inte har något att invända mot Svartnäs-projektet, men 
framhåller behovet av såväl naturvärdes- som kultur- och fornlämningsinventering. Man 
framhåller vidare att man önskar ta del av den färdiga MKB:n. 

3.1.12 Post- och Telestyrelsen 

Post- och Telestyrelsen framför att TeliaSonera har verksamhet med radiolänkar på 
Spaksjöberget, Mörtåsen, Båtpersberget, Hynsbacken och Enviksberget.  

3.1.13 Bergsstaten 

Bergsstaten informerade om att Nordic Iron Ore Ab har undersökningstillstånd inom 
området. 

3.1.14 Nordic Iron Ore AB 

Nordic Iron Ore har redovisat de områden man har undersökningstillstånd för. 

3.1.15 Naturskyddsföreningen i Dalarna 

Naturskyddsföreningen i Dalarna och i Falubygden har lämnat gemensamma synpunkter, 
där man bl a framhåller behovet av noggrann naturvärdesinventering. Man anser också att 
fågelinventeringar bör omfatta flera säsonger. 

Vidare anser Naturskyddsföreningen att Himmelsberget och Sixberget bör undantas från 
exploatering. 

3.1.16 Dalarnas Ornitologiska Förening (Sveriges Ornitologiska Förening) 

Dalarnas Ornitologiska förening inkom med en skrivelse i samband med att länsstyrelsen 
och kommunen bjöds in till samråd, i november 2008. Föreningen beklagade där den korta 
                                                
2 Minimum Sector Altitude (MSA) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar den sista delen av 
inflygningen till flygplatsen 
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tid som stod till förfogande, på vilket VPC svarade att det fanns gott om tid. Föreningen fick 
också en inbjudan till samråd i maj 2009, som man inte svarade på. 

I skrivelsen från november 2008 framhåller föreningen bl a att man anser att 
Energimyndigheten (via Vindval) ska bekosta fleråriga studier av påverkan på naturmiljöer, 
djurliv, växter och fåglar. 

Även Sveriges Ornitologiska Förening, d v s moderföreningen, inbjöds till samråd i maj 
2009, men har inte lämnat några synpunkter.  

3.1.17 Rysjöns Vänner 

Föreningens Rysjöns Vänner uppger att man driver ett EU-projekt med säte i Rysjöns 
Station. Projektet syftar till att utveckla turistnäringen, med viss inriktning på eko-turism. 

3.1.18 Nysjöns Stugförening m fl 

Nysjöns Stugförening och Nysjöns Undantagssamfällighet har lämnat en gemensam 
skrivelse, undertecknad av två personer, där man ”avstyrker” etableringen på 
Himmelsberget och Nysjö Klack. Man framhåller framför allt värdena vid Nysjö Fäbod som 
skäl till sina synpunkter. 

3.1.19 Centerpartiet i Falu kommun 

Centerpartiet i Falun har framfört synpunkter till Falu kommun, som i sin tur har 
vidarebefordrat dessa med uppmaningen att de ska tas med i samrådsredogörelsen. 
Centerpartiet förklarar att projektet som sådant är intressant men ifrågasätter etableringen 
på Himmelsberget, framför allt med hänvisning till värdena vid Nysjö Fäbod. 

3.1.20 Berörd allmänhet 

Det öppna mötet för allmänheten, den 28 maj i Svartnäs, var mycket välbesökt med ett 
120-tal deltagare. Vid mötet delades ett formulär ut, där deltagarna kunde skriva frågor och 
synpunkter, samt kryssa för om de önskade få samrådsunderlaget. Formuläret kunde 
antingen lämnas direkt vid mötet heller skickas in med post. 

Någon/några personer har också startat en blogg, http://skonasvartnas.blogg.se/, som 
säger sig representera ”motståndsrörelsen” Skona Svartnäs (man uppger bl a att man 
kommer att ”kämpa och överklaga så långt det bara går”). På bloggen finns, förutom 
motståndsrörelsens egna inlägg, en del korrespondens med olika myndigheter och med 
Falu kommun. 
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Skriftliga synpunkter har inkommit från 21 personer, varav några uppger att de bor i 
området utan att ha uppgivit någon adress. Generellt dominerar frågor om påverkan på 
landskapsbild och ljudfrågor. Exempel på synpunkter/frågor: 

• Vilka befintliga vägar måste breddas och/eller krön justeras? 
• Hur högt blir bullret innanför 40 dB-zonen? 
• Kommer vindkraftverken att medföra avstängda skogsbilvägar? 
• Kommer vindkraftverken att bli inhägnade så att tillgängligheten till områdena 

försämras? 
• Hur lång tid kommer byggandet att ta? 
• Jag tycker projektet ser bra ut, med ett undantag: Himmelsberget - det bör lämnas 

orört. 
• Jag har valt ett boende på landsbygden med lugnet, tystnaden och den friska luften. 

Ska vi inte få ha det så längre? 
• Detta projekt ser jag som intresse för egen ekonomisk vinning av initiativtagare och 

markägare. Det är egensinnigt och miljöovänligt att bygga så stora och störande 
vindkraftverk i vacker skogsmiljö. 

• Jag driver ett turistföretag och många av mina paketerade resor utgår från Rysjön 
mot Åg och Vintjärn. Kan jag fortsätta driva verksamheten? 

• Hur kommer lågfrekvent buller att påverka boende inom vindkraftparkens område? 
• Det är viktigt att regionens långsiktiga attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter 

inte påverkas negativt. 
• Hur påverkas hundpejling? 
• Vi anser att upplevelsevärdena, som tillhör de allmänna värdena, kan störas av 

vindkraft. 

De synpunkter som framfördes vid samrådsmötet sammanfaller I stort med dem som 
framförts skriftligen. 

4 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV SVARTNÄS-OMRÅDET 

Svartnäs-området är beläget i Falu kommun och Dalarnas län. Området sträcker sig mellan 
Vintjärn i sydväst och gränsen mot Gävleborgs län i norr och öster. Svartnäs ligger ungefär 
mitt i området. Närmaste större tätorter är Svärdsjö/Linghed ca 10 km i sydväst och Åmot 
ca 13 km i nordost. Svartnäs-området omfattar ca 11 500 ha. 

Svartnäs-området består övervägande av skogsmark med mindre inslag av odlingsmark. 
Skogarna i anslutning till Svartnäs-området nyttjas för storskaligt skogsbruk. Tall och 
tallhedar dominerar men där finns även blandskog med inslag av gran, björk och asp. 
Mycket stora områden består av kalhyggen med nyplantering. Den helt dominerande 
arealen har skog yngre än 80 år. Äldre skog finns insprängt som små kluster, företrädesvis 
på ställen som är svåra att avverka (branta slänter, storblockig terräng o s v). Marken 
består till mycket stor del av moränmark med täta inslag av våtmark. Höjden över havet 
varierar från ca 280 - 450 meter, med Himmelsbergets 475 möh som högsta punkt. 

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. I modern tid är området en typisk utflyttningsbygd, 
där antalet bofasta minskat och andelen fritidsboende ökat. 
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4.1 Områdets användning 

Svartnäs-områdets huvudsakliga användning är storskaligt skogsbruk. Detta innebär att ett 
antal aktiviteter genomförs för att erhålla likåldriga skogsbestånd och därigenom 
åstadkomma ett uthålligt och rationellt skogsbruk. Efter kalavverkningar görs nyplantering 
av skog, en eller två röjningar, två eller fler gallringar och sedan återigen avverkning. 
Intervallen mellan avverkningarna beror på de lokala förhållandena men uppgår under alla 
omständigheter till minst 80 år. 

Förutom skogsbruk används området för jakt, fiske, bär- och svampplockning samt andra 
friluftsaktiviteter. Vintertid genomkorsas Svartnäs-området av ett antal skoterleder. 

I samrådet har verksamhet med ”vildmarksturism” framhållits. Det är svårt att få en konkret 
uppfattning om turismens omfattning i området. En sökning på Internet ger ett par träffar på 
kommersiella turistföretag med koppling till Svartnäs/Vintjärn: Svartnäsgårdens Pensionat & 
Konferens AB3 och Moreys Äventyr & Konferens4. 

Svartnäsgården annonserar huvudsakligen om aktiviteter med koppling till pensionatet 
(konferenser, julbord, kräftskiva, älgfest, tjejweekend o dyl) men har även en del 
beskrivning av möjligheter till utflykter (bad, fiske m m). Moreys erbjuder utflykter med 
båt/kanot, ”fyrhjuling” eller snöskoter. 

Det finns också en intresseförening i Svartnäs, som enligt kommunen ägnar sig åt att 
utveckla vinterturismen, och då främst skoteråkning. Föreningen arrangerar även en årlig 
marknad i Svartnäs. 

Strax utanför Svartnäs finns ett skoterstadion, som är en anläggning för snöskotercross.  

4.1.1 Jakt 

Det finns 14 jaktlag som har jaktupplåtelser inom, och i anslutning till, Svartnäs-området. 
Totalt finns ett 40-tal olika arter som får jagas i Dalarnas län [4]. Dominerande är älgjakten, 
som vanligen sker inom perioden oktober - januari. I praktiken sker älgjakten i störst 
omfattning under en gemensam jaktvecka i början av perioden och därefter under helger 
fram tills dess snön kommer, i den mån det finns villebråd kvar utifrån tilldelningen. I den 
mån Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på björn sker även den i organiserad form, 
ungefär på samma sätt som älgjakten. Björnjakt-perioden ligger före älgjakten. Övrig jakt, 
rådjurs- och småviltsjakt, sker i mindre omfattning, oftast av enskilda jägare. 

Det sker ingen avlysning av jakt i samband med t ex skogsavverkning. Det är alltid jägarna 
som har ansvaret för att jakten sker på ett säkert sätt och dom anpassar jakten till rådande 
förhållanden. 

4.2 Landskapet 

På uppdrag av Bergvik har landskapsarkitekten Anders Bramme, Flygfältsbyrån, gjort en 
landskapsanalys. Rapporten i sin helhet återfinns i bilaga 3. 

                                                
3 http://www.svartnas.com/ 
 
4 http://www.moreysaventyr.se/ 



 
 

 
MKB    A-56 (118)  
 

 

Svartnäs-området kan liknas vid ett stort böljande ”skogshav” genomkorsat av endast en 
större vägsträckning: Länsväg 850, Linghed - Vintjärn - Svartnäs - Åmot. Landskapet består 
av höjder och dalar, med insprängda sjöar, i ett till synes oändligt upprepande. Detta 
landskap, med bitvis höga upplevelsevärden, kallas ibland ”vildmark” eftersom det är ägare 
av en viss vildmarkskaraktär. ”Vildmark” är en åtråvärd egenskap, många framhåller gärna 
just de egna områdena som vildmark, det förekommer överallt, i alla landsändar. Området 
ligger förhållandevis isolerat, och utgjorde säkerligen en vildmark när de s k svedjefinnarna 
kom hit under 1600-talet. Men om man med vildmark menar ”en natur lämnad i fred” faller 
dagens Svartnäs-område utanför grundkraven. 

Redan under 1700- och 1800-talen genomgick landskapet en förändring i och med att 
gruvor och järnbruk etablerades, vilket bland annat medförde att ett antal järnvägar löpte 
genom landskapet. Denna verksamhet har successivt upphört, den sista gruvdriften i 
Vintjärn lades ner 1978, och idag domineras området av storskaligt skogsbruk vilket ger 
avtryck i form av hyggen och skogsbilvägar. Skogarna genomkorsas också av 
kraftledningar. Denna förändring har också gjort avtryck i samhällen och byar, bebyggelse 
som från början varit åretruntbostäder har omvandlats till fritidsbostäder. 

4.3 Kommunal planering 

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 detaljplanerade områden: Ryssjön och Långfäbodarna, 
som avser planer för fritidsbostäder. Dessutom finns områdesbestämmelser för Nysjöns 
fäbodar. 

4.4 Riksintresse för vindkraft 

En del av Svartnäs-området är utsett till riksintresse för vindkraft. Se Figur 4 
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Figur 4: Riksintresse för vindkraft 
Källa: Energimyndigheten 
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Bergvik har i ett annat ärende frågat Energimyndigheten varför delar av ett intressant 
område inte utsetts till riksintresse. Den 5 februari 2009 svarade Energimyndigheten 
följande via e-post: 

Energimyndigheten angav i maj 2008 områden av riksintresse för vindbruk. 
Områdena baseras i grunden på vindresursen och på underlagsmaterial från 
respektive länsstyrelse. Vindresursen definieras på basis av myndighetens 
vindkartering med en upplösning på 1 km. Detta betyder att områdenas avgränsning 
inte har en exakt precision. Vid en mer kuperad terräng ökar risken för "osäkerhet" i 
avgränsningen. Den närmare avgränsningen av en park måste man givetvis ta 
ställning till i det enskilda ärendet. Det är inte heller avsikten att vindkraft ska byggas 
endast inom riksintresseområden, tvärtom vindkraft måste också etableras på ett 
stort antal platser som inte angetts som av riksintresse för vindbruk av 
Energimyndigheten. Att ett område inte angetts som av riksintresse för vindbruk ska 
inte tolkas som att det är mindre lämpat för vindkraft. Områden av riksintresse för 
vindbruk är dessutom inte utformade med hänsyn till optimering av en enskild 
vindkraftetablering. 

Att Bergvik valt att ansöka om att utnyttja ett större område, än det som utsetts till 
riksintresse, är dels ekonomiskt, dels med hänsyn till 2 kap. 4 § miljöbalken 
(hushållningsprincipen): 

1. Vinddata som ligger till grund för Energimyndighetens riksintresseområden är av 
mycket övergripande karaktär och måste valideras genom lokala vindmätningar 
innan man fattar beslut om investering. Det är inte säkert att det blåser tillräckligt bra 
inom hela det utsedda riksintresseområdet. Bergvik bedriver vindmätningar i 
Svartnäs-området och Bergviks bedömning i dagsläget är att det mycket väl kan 
finnas ytterligare höjdområden, utöver riksintresseområdet, där det också kan vara 
gynnsamma vindlägen. 

2. Varje vindkraftpark kräver vissa övergripande åtgärder, t ex vägbyggen, 
transformatorstationer, transmissionsledningar, drift- och underhållsorganisation 
m m. Ju fler, och större, vindkraftverk som kostnaderna för dessa åtgärder kan 
fördelas på, desto bättre ekonomi får projektet. 

3. Naturresurserna mark och vind utnyttjas bättre ju mer förnybar energi som kan 
produceras inom det område som anses lämpligt. 

Ett antal s k sektorsmyndigheter (Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Riks-
antikvarieämbetet, Energimyndigheten m fl.) har rättighet att ange områden 
som riksintressen. Ett område som är angivet som riksintresse skyddas av 
3 kap. miljöbalken, som säger att området skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada det avsedda intresset. 
Eftersom förfarandet innebär att ett och samma område kan anges som 
riksintresse av flera sektorsmyndigheter säger också miljöbalken att om ett 
område utgör riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det 
eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med 
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 
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4.5 Naturmiljö 

De 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. 

Naturmiljön behandlas även under respektive delområde. 

4.5.1 Riksintressen för naturvård, Natura 2000 och naturreservat 

Inom delområdet Himmelsberget finns ett Natura 2000 område och ytterligare ett i 
omedelbar anslutning till delområde D (Berg-Annas Berg). Det finns också ett riksintresse 
för naturvård (Nr 104, Smöret), som delvis omfattar delområde D. 

Utanför Svartnäs-området finns ett antal skyddade områden, bl a Sörmyren som är utsedd 
till både Natura 2000 och riksintresse för naturvård, se Figur 5. 

4.5.2 Skogliga värden 

Enligt tillgänglig information från Skogsstyrelsen innehåller Svartnäs-området också ett 
antal nyckelbiotoper och sumpskogar. 

FORAN Sverige AB har på Bergviks uppdrag genomfört en naturvärdesinventering i de 
områden som innehåller skog äldre än 80 år. Inventeringen har där gjorts av de områden 
som ligger inom 50 m från befintliga eller planerade vägdragningar eller inom en radie av 
100 m från planerade byggplatser för vindkraftverk. Skogsstyrelsens metodik för att 
bedöma skogliga naturvärden har använts. I de fall inventerade skogspartier har haft högre 
naturvärden har inventeringsområdet utökats. Inventeringen genomfördes under 8 
arbetsdagar i slutet av maj 2009 och FORAN:s rapport återfinns i sin helhet i bilaga 4. 

I den mån vindkraftverk och/eller vägar kommer att slutligt placeras på andra positioner, än 
enligt huvudförslagets layout, kommer förnyade inventeringar att göras enligt samma 
principer som beskrivs ovan. 

För att naturskogselement som hör ett mer orört skogsekosystem till, som nyckelbiotoper, 
enstaka högstubbar, tallågor e t c, ska kunna uppstå krävs att skogen får vara orörd. 80 år 
är en ålder på skogen, som bedöms utgöra en åldersgräns för att naturskogsliknande 
förhållanden ska uppstå. Av detta skäl begränsades inventeringen till skog äldre än 80 år. 
Som framgår av Figur 6 innehåller Svartnäs-området förhållandevis lite skog som är äldre 
än 80 år. Av Figur 6 framgår också att området innehåller betydligt mer skog som är yngre 
än 20 år. 

Utöver detta har en översiktlig inventering gjorts av övriga delar av delområdena genom 
kikarspaning, observationer från väg och fotvandring i viss utsträckning. Byggplatser och 
nya vägsträckningar har, utom i några fall, inte undersökts i fält om de ligger i skog yngre 
än 80 år. För orientering och avgränsningar i fält har en handdator med GPS använts. 
Passager över bäckar har registrerats, liksom påträffade källor och andra värdefulla 
punktobjekt (grön stjärna i karta). Påträffade rödlistade arter och signalarter har likaså 
registrerats (röd triangel i karta). 
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I Figur 7 visas Skogsstyrelsens uppgifter om nyckelbiotoper och sumpskogar samt uppgifter 
från FORAN:s inventering. 

 

Figur 5: Naturreservat, riksintressen naturvård och Natura 2000 
Källa: Länsstyrelsens GIS-portal (För större karta, se bilaga 2B)
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Figur 6: Åldersbestånd 
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Figur 7: Skogliga värden 
Källa: Skogsstyrelsen/FORAN Sverige AB:s inventering  (För större karta, se bilaga 2C) 
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4.5.2.1 Skogarna 

Närheten till Falu koppargruva gjorde att skogarna redan för flera hundra år sedan 
utnyttjades intensivt. Endast svårtillgängliga skogar påverkades i mindre grad, såsom 
exempelvis Himmelsbergets östbrant. Under andra halvan av 1800-talet gick 
dimensionsavverkningen igenom skogarna och tog den grövre skog som fanns kvar. De 
sista större skogsbränderna skedde under samma tidsperiod. Efter detta har 
storskogsbruket påverkat skogslandskapets naturliga och gamla skogsmiljöer, så att nu inte 
återstår mycket gammal eller naturskogslik skog. Undantaget är delar av Himmelsberget, 
Berg-Annas Berg och speciellt de östra delarna av delområdet Ånglarna, där fortfarande 
drygt 25 % av skogen utgörs av oftast naturskogartad vuxen skog med förekomst av en del 
naturskogselement och arter som hör ett mer orört skogsekosystem till. Här och där finns 
även inslag av drygt 200-åriga tallöverståndare, exempelvis i norra delen av Enviksbergets 
delområde. 

För övrigt dominerar monotona barrungskogar, ofta i 20-40-årsåldern. Nyare hyggen är 
också vanliga, liksom ställvis medelålders barrskogar. Lövrika skogar ses bl.a. i Storbergets 
sydsluttning (Spaksjöbergets delområde) och Himmelsbergets östsida med gamla 
plattkroniga aspar. 

4.5.2.2 Vegetation 

Fältvegetationen i undersökningsområdet domineras av ris som blåbär, lingon och ljung. 
Vegetation av smalbladiga gräs med örtinslag ses bland annat på Himmelsbergets norra 
delar. Örtrika gräsmarker med vitsippor mm finns också på tidigare betad mark i norra 
delen av Mörtåsen, vid Ångelfäbodarna och längst i söder av delområdet Himmelsberget.  

Platser med rikare vegetation finns främst där grundvatten trycker fram i skärningar och 
utströmningsområden nedan branter, men också på rikare myrar. Nedanför 
Himmelsbergets östbrant finns källpåverkade örtrika partier, liksom norr om detta berg. 
Rikare vegetation sågs också norr om Mörtsjöbäcken (Mörtåsens delområde), nordvästra 
delen av Sallakmyren (Räkenbergets delområde) och i viss mån öster om Svinhällen 
(Båtpersbergets delområde). 

4.5.2.3 Källor 

Tydliga källor konstaterades nedan Himmelsbergets östbrant och öster om Nysjömyren vid 
detta berg, på flera platser mellan Hynsbacken och Gillertjärnsberget med djupa källor och i 
delområdet Ånglarnas södra och östra del, samt vid vägen ett par km öster om Ryssjön. 

4.6 Djurliv 

4.6.1 Fåglar 

På uppdrag av Bergvik har Grouseexpeditions genomfört fågelinventeringar av Svartnäs-
området. Grouseexpeditions två rapporter återfinns i sin helhet i bilagorna 5 och 6. Syftet 
med inventeringarna var: 

1. Att utreda huruvida etablerade örnrevir finns i området 

2. Att utreda om det finns rödlistade fågelarter som kan störas av en vindpark 
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3. Att bedöma vilken eventuell barriäreffekt den tilltänkta parken kan få i anslutning till 
existerande och planerade parker 

Inventeringen av örn har utförts genom att två personer under den aktiva delen av dagen 
suttit på två platser med olika vinklar över området och med hjälp av tubkikare och kikare 
spanat av hela området. Platserna har valts utifrån de positioner som erbjuder utsikt över 
största möjliga område, vanligen en hög topp eller en sjöis. Inventeringen skedde mellan 
klockan 09 - 15 under tre dagar vårvintern 2009 med soligt och klart väder och måttliga 
vindar: 

• 20 mars från Båtpersberget och sjön Spaksjön 

• 26 mars från Båtpersberget och sjön Svarten 

• 7 april från Storsjön och Ågsjön 

Inga kungsörnar observerades, men däremot en subadult havsörn vars beteende tydligt 
visade att den var under aktiv flytt. Området innehåller inte heller särskilt mycket äldre, 
kraftig skog vilket är ett typiskt ”kungsörnskrav”. Den regionala örngruppen har inte heller 
rapporterat några tidigare observationer av örn. 

Att inte heller några migrerande kungsörnar kunde observeras, trots perfekt sträcktid och 
goda förhållanden i övrigt, tyder på att Svartnäs-området inte heller har någon god potential 
som sträckled. 

I övrigt skedde inventering avseende förekomst av rödlistade arter samtidigt som det 
gjordes en uppskattning av antal för vanligare arter. Metodiken som användes är 
linjetaxering med 500 meters lucka, vilket innebär att en inventerare långsamt promenerar 
en kilometerlång sträcka och räknar alla fåglar som där ses och hörs. För att ge ett 
representativt urval samt för att inventerare inte ska hamna ur kurs dras linjer ut i förväg 
vilka sedan följs med hjälp av GPS. Inventeringen utfördes från gryning fram till klockan 10 
varefter fåglarnas aktivitet avtar markant. Inventering genomförs inte under dagar med 
kraftig nederbörd eller starka vindar då det riskerar att påverka resultatet. Då rödlistade 
arter påträffas utreds deras häckningsstatus, vilken vid behov kan följas upp senare under 
sommaren. 

Ingen rödlistad art upptäcktes under inventeringen. Individantalen hos vanligare arter talar 
för mycket låga naturvärden, då medelsiffran var 11,5 fåglar per inventerad kilometer mot 
ett jämförelsetal om 30 fåglar/km som medel för Sverige som helhet. 

Svartnäs-området uppvisar en låg potential som sträcklokal. De låga siffrorna från det 
visuella sträcket gör en utredning av barriäreffekten ointressant. Svartnäs ligger 
uppenbarligen utanför den led som går in strax söder om Gävle, leder upp mot västra 
Dalarna och går vidare upp genom fjällvärlden. Ur tabellen nedan framgår siffror från tre 
olika lokaler under lika lång tid och vid jämförbara tidpunkter: 

Tabell 3: Sträckande fågel i jämförelse 

 Lokal 

Art Svartnäs-området Lapptäppan Grangärde, Hästberg 
Kungsörn  2 3 
Havsörn 1 1 - 
Ormvråk 5 17 13 
Fjällvråk 2 8 6 
Trana 17 17 42 
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 Lokal 

Art Svartnäs-området Lapptäppan Grangärde, Hästberg 
Sångsvan 13 132 209 
Kanadagås 6 48 176 
Grågås - 27 39 
Sädgås - - 3 

Total 44 252 491 

Slutsatsen av inventeringarna är att Svartnäs-området varken hyser stationära arter med 
skyddsbehov eller är viktigt som sträckled. 

4.6.2 Däggdjur 

Inom Svartnäs-området förekommer älg och björn, liksom småvilt. Området skiljer sig inte 
på något sätt från övriga marker i denna del av landet och förekomst av några ovanliga eller 
särskilt skyddsvärda arter är inte känt. 

4.6.2.1 Fladdermöss 

På uppdrag av Bergvik har Naturvårdskonsult Gerell genomfört en analys av effekterna på 
fladdermusfaunan. Gerells rapport återfinns i sin helhet i bilaga 7. 

Gerell konstaterar i sin rapport att det omfattande barrskogslandskapet producerar relativt 
få insekter, vilket gör att födotillgången för fladdermöss bedöms vara liten. Vidare finns 
relativt få hålträd inom området, som kan utnyttjas av fladdermössen som dagtillhåll och 
yngelplatser. Denna brist förstärks av att det saknas bebyggelse inom planeringsområdet. 
Denna sistnämnda faktor bedöms vara den viktigaste för slutsatsen att förekomsten av 
fladdermöss torde vara mycket liten. Svartnäs-området uppvisar heller inga markanta 
ledlinjer för flyttande fladdermöss. 

4.7 Kulturmiljö 

Kulturhistoriskt sett har skogen alltid nyttjats för människors utkomst. Från det tidiga 
1600-talet befolkades området av s k svedjefinnar. Svedjebruk innebar att skogen fälldes 
och brändes, varefter askan spreds och marken användes för sädesodling och bete. 
Svedjelandet användes sedan några år till betesmark för att småningom åter växa igen 
med skog, i en form av växelbruk. 

År 1725 hittades järnmalm i närheten av det som senare kom att bli Vintjärn. Det innebar 
början för områdets verksamhet med gruvdrift och järnproduktion. Ett tiotal år senare 
förvärvade Stora Kopparbergs Bergslag AB sina första andelar i Vintjärn. 

Bolaget uppförde en masugn, en stångjärns- och en kniphammare i Svartnäs (Svartnäs 
Bruk). Svartnäs bruks svaga punkt var emellertid transportmöjligheterna, och redan i slutet 
av 1880-talet lades bruket ner, till stor del som en följd av att Stora Kopparbergs AB anlade 
Domnarvets Järnverk i Borlänge. Därefter stod skogsnäringen för den huvudsakliga 
sysselsättningen I Svartnäs, vilket fortgick till slutet av 1960-talet när skogsnäringens 
anläggningar flyttades till Svärdsjö. 
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1827 uppförde bolaget ytterligare en masugn i Åg och 1840 anlades Korså bruk. Från 
början transporterades såväl malm som tackjärn, träkol och kalk med hästforor under 
vintern. 500 - 600 hästar hölls för denna verksamhet, och det var livlig trafik i skogarna. I 
mitten av 1800-talet grävdes en kanal från Ryssjön till Vintjärn för att förse gruvan med 
vatten till det vattenhjul som drev gruvans pumpar. Under 1800-talets senare del byggdes 
ett antal järnvägar. 

Hyttan i Åg lades ner 1927 och 1930 lades även Korså bruk ner. Gruvdriften i Vintjärns 
lades i malpåse, men återupptogs 1941. År 1978 lades den definitivt ner. [2] 

Området har förvandlats från en aktiv industribygd till glesbygd. Orter som Åg, Vintjärn och 
Svartnäs, liksom mindre byar som Ryssjön, Långfäbodarna, Lilla Björnmossen och 
Nilslarsberg har till stora delar omvandlats till fritidsboende. 

4.7.1 Järnvägar 

Transporterna var gruv- och järnhanteringens akilleshäl. Ofta skedde transporterna i både 
geografiska och tidsmässiga etapper. Att transportera med häst fungerade i praktiken bara 
vintertid, när man kunde använda slädar. Sjöar och sjösystem användes både för 
slädtransporter vintertid och för båttransporter sommartid. När järnvägsnätet började 
byggas ut hade gruvor och järnbruk som låg i anslutning, eller kunde anslutas till järnvägen 
stora konkurrensfördelar. 

I Svartnäs-området byggdes ett antal järnvägar under 1800-talets senare hälft. 
Inledningsvis byggdes en järnväg mellan Vintjärn och Lilla Björnmossen och så småningom 
hela vägen mellan Linghed och Norrsundet (Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg, DONJ).  

Innan järnvägens tillkomst var Ryssjön en mötespunkt som delade den gamla forvägen från 
Vintjärn till Svartnäs respektive Åmot och Jädraås. Vid denna tid fanns ingen fast befolkning 
i Ryssjön. Ryssjön som samhälle bildades i samband med, och efter att järnvägen byggdes. 
Lilla Björnmossen var från början bara ett övernattningsställe längs forvägen. När järnvägen 
byggdes blev det administrativ huvudort för järnvägen i dess begynnelse. Här fanns 
lokstallar, verkstäder och en rymlig stationsbyggnad. 

DONJ användes även för persontrafik ända fram till slutet av 1950-talet. Trafiken på DONJ 
lades definitivt ner 1970, och rälsen revs upp.  

Även mellan Vintjärn och Åg, samt så småningom vidare till Svartbäcken, drogs en järnväg 
med början 1875. Från Svartbäcken transporterades tackjärn med pråmar, över sjön 
Hinsen, till Korså bruk. Denna järnväg lades ner 1948. [3] 

4.7.1.1 Malmleden mellan Korså och Åg 

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 exportprodukt. 
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Figur 8: Riksintresse för kulturmiljövård 
Källa: Länsstyrelsernas GIS-portal 

4.7.2 Fornlämningar 

Inom Svartnäs-området finns förhållandevis få kända fornminnen, men utanför 
etableringsområdet finns ett antal. 

På uppdrag av Bergvik har Dalarnas Museum gjort en arkeologisk förstudie av området. 
Dalarnas Museums rapport återfinns i sin helhet i bilaga 8. Utredningen är baserad på 
byråmässiga genomgångar av kulturmiljön: 

• Studier av historiska kartor 
• Genomgång och värdering av registrerade kultur- och fornlämningar 
• Uppskattning av kunskapsläget avseende fornlämningsförekomsten i området 
• Uppskattning av vilka kategorier av forn- och kulturlämningar som kan tänkas 

förekomma inom området 

På basis av detta arbete har Dalarnas Museum identifierat 19 områden inom vilka 
ytterligare undersökningar kan komma att krävas i samband med etableringsfasen. 

Fornlämningar behandlas mer detaljerat under respektive delområde. 
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4.8 Jakt 

Det finns 14 jaktlag som har jaktupplåtelser inom, och i anslutning till, Svartnäs-området. 
Totalt finns ett 40-tal olika arter som får jagas i Dalarnas län [4]. Dominerande är älgjakten, 
som vanligen sker inom perioden oktober - januari. I praktiken sker älgjakten i störst 
omfattning under en gemensam jaktvecka i början av perioden och därefter under helger 
fram tills dess snön kommer, i den mån det finns villebråd kvar utifrån tilldelningen. I den 
mån Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt på björn sker även den i organiserad form, 
ungefär på samma sätt som älgjakten. Björnjakt-perioden ligger före älgjakten. Övrig jakt, 
rådjurs- och småviltsjakt, sker i mindre omfattning, oftast av enskilda jägare. 

Det sker ingen avlysning av jakt i samband med t ex skogsavverkning. Det är alltid jägarna 
som har ansvaret för att jakten sker på ett säkert sätt och dom anpassar jakten till rådande 
förhållanden. 

5 PROJEKTBESKRIVNING, ALLMÄN DEL 

I detta skede av projektet har endast en teknisk förstudie genomförts. Studien omfattar 
framtagandet av en preliminär parklayout samt möjligheter för elnätanslutning. Även 
infrastruktur, såsom befintligt vägnät och markförhållanden, har studerats översiktligt. 
Baserat på tillgängliga vinddata har preliminära elproduktionsdata räknats fram. 

För att göra en mer detaljerad, och slutgiltig projektering krävs betydligt mer arbete i form 
av markundersökningar o s v. Det slutliga utförandet av vindkraftverk, fundament o dyl 
kommer inte att avgöras förrän i upphandlingsskedet när olika leverantörers förslag och 
kostnadsbilder kan jämföras. Det är av största vikt att ett tillstånd inte onödigtvis begränsar 
möjligheten till olika tekniska lösningar. Investeringskostnaden för vindturbinerna utgör ofta 
80 % av totalinvesteringen vilket innebär att denna kostnad får stort genomslag i den totala 
produktionskostnaden.  

Eftersom tillståndsprocessen måste startas tidigt och kan ta lång tid, i synnerhet om det 
sker överklaganden, så finns exempel där de vindkraftverk som anges i tillståndsansökan 
varit ”omoderna” vid den tidpunkt då upphandlingen ska ske. Det har t ex hänt att 
turbinleverantörer har fasat ut den produkt och den storlek som vindkraftprojektören erhållit 
tillstånd för, med konsekvensen att anbudskonkurrensen blev dålig. Man ska också beakta 
att den snabba teknikutvecklingen medför att den bästa möjliga teknik som finns på 
marknaden kan komma att se annorlunda ut vid upphandlingstillfället, jämfört med den som 
idag finns tillgänglig. 

Ansökan och de villkor som specificeras i tillståndet blir naturligtvis styrande i 
upphandlingen och det är därför viktigt att dessa inte begränsar anbudskonkurrensen mer 
än nödvändigt. Bergviks yrkande för Svartnäs-projektet omfattar maximalt 115 vindkraftverk 
med en totalhöjd på maximalt 180 meter och en storlek av 2 - 4 MW. I avsnitt 5.4 nedan 
presenteras en preliminär parklayout för en vindkraftpark inom Svartnäs-området baserat 
på en anläggning bestående av 115 stycken 2 MW vindkraftverk med 105 meters navhöjd 
och 90 meters rotor, d v s en totalhöjd av 150 meter. Det är det mest troliga utförandet när 
denna MKB skrivs. Den dag när anläggningen projekteras, och utrustningen ska handlas 
upp, kan förhållandena ha förändrats. Detta gäller såväl den tekniska utrustningen som de 
lokala förhållandena. När det gäller teknik så pågår en utveckling mot större/högre och 
tystare verk. Generellt innebär större verk att de måste placeras med större mellanrum, 
d v s att färre verk då ryms inom området. Men eftersom ljudet är den begränsande faktorn, 
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för antalet vindkraftverk, i närheten av bostadsbebyggelse kan tystare verk innebära att fler 
verk kan uppföras utan att ljudnivåerna ökar. Det måste också finnas utrymme för mindre 
förändringar. Om exempelvis något, eller några, vindkraftverk behöver flyttas och/eller tas 
bort i projekteringsskedet p g a hänsyn till ett enskilt naturvärde eller fornfynd påverkar 
detta fler verk i layouten. I den justering som då görs kan ytterligare något vindkraftverk 
tillkomma. 

Det är i detta sammanhang viktigt att förstå, och komma ihåg, att de villkor som ett tillstånd 
kommer att innehålla, för t ex ljud och skuggor, inte får överskridas oavsett hur 
vindkraftparken utformas. 

5.1 Tidplan 

• 2009: Tillståndsansökan enligt MB, vindmätning och förprojektering. 

• 2010, kvartal 4: Investeringsbeslut (under förutsättning att tillstånd meddelats 
enligt MB) 

• 2011, kvartal 1 – 4  Projektering och upphandling, byggnation av vägar och 
fundament samt kraftledning 

 

• 2012 – :  Montage av vindkraftverk (Vindkraftparken tas successivt i 
drift) 

5.2 Generellt om vindkraftsteknik 

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Vindens rörelseenergi 
är en funktion av vindhastigheten upphöjt till tre. Det innebär redan en liten ökning av 
vindhastigheten ger en stor ökning av rörelseenergin. En ökning av vindhastigheten från 
6 m/s till 7,5 m/s motsvarar ungefär en fördubbling av rörelseenergin. 

Vindkraftverk börjar normalt producera el redan vid en vindhastighet av cirka 4 m/s i 
navhöjd och vid vindhastigheter över ca 12 m/s ger vindkraftverken full produktion. Vid 
hastigheter högre än cirka 25 - 30 m/s stängs vindkraftverken av. 

På lägre nivåer påverkas vinden av markfriktionen och av topografin. Med ökad höjd över 
marken ökar vindhastigheten, störst betydelse har detta upp till drygt etthundra meter. 
Genom att komma tillräckligt högt med vindkraftverkets rotor kan man således uppnå stora 
fördelar. 

Ett exempel: Vid en vindhastighet av 10 m/s passerar ca 50 ton luft per sekund sveparean 
på ett vindkraftverk med en rotordiameter om 80 meter. Ungefär 40 – 45 % av 
rörelseenergin hos dessa 50 ton luft omvandlas av vindkraftverket till elektrisk energi. 

Att det blåser bra är således den viktigaste parametern vid lokalisering av vindkraftverk. 
Detta betyder dock inte att bra vindförhållanden automatiskt gör en lokalisering lämplig. 
Andra viktiga aspekter att beakta vid lokalisering av vindkraft är förekomst av bostäder, 
möjlighet till nätanslutning, påverkan på landskapsbilden samt eventuella konflikter med 
exempelvis naturmiljö och kulturmiljö. Hänsyn måste också tas till försvarets, flygets samt 
radio- och teleoperatörers intressen. 
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Men, utan bra vindförhållanden är en lokalisering värdelös, oavsett alla andra förhållanden. 

De vindkraftverk som uppförs idag har långtgående automatik och behöver lite tillsyn på 
plats. Vindkraftverken är utrustade med ett antal givare som samlar in data om 
vindhastighet, vindriktning, temperatur e t c. för automatisk styrning av verken. Olika data 
för övervakning och uppföljning registreras och loggas, t ex varvtal, utgående effekt med 
mera. 

5.2.1 Energitekniska termer 

Energi och effekt är två termer som hör intimt samman men är två helt olika enheter. Energi 
kan beskrivas som effekt gånger tid.  

Elenergi mäts i kilowattimmar (kWh) och dess multipelenheter: 

• 1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh) 
• 1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh); 
• 1 000 GWh = 1 terawattimme (TWh) 

Elektrisk effekt mäts i kilowattimmar per timme (kWh/h), vilket uttrycks som kilowatt (kW) 
och dess multipelenheter: 

• 1 000 kW = 1 megawatt (MW) 
• 1 000 MW = 1 gigawatt (GW) 

Som exempel, ett 2 MW vindkraft som går ett dygn i fullast producerar 48 MWh (2 MW x 24 
tim). Som jämförelse: Ett hushåll förbrukar ca 5 MWh per år. 

I ett vindkraftverk omvandlas luftens rörelseenergi till elektrisk energi. Full effekt nås vid 
vindhastigheten 12 m/s vid navhöjd, vilket motsvarar cirka 8 m/s vid marknivå. Om vinden 
vid navhöjd, teoretiskt, skulle vara minst 12 m/s under ett helt år skulle ett verk med 2 MW 
effekt producera 17 520 MWh (2 MW x 8 760 tim). Eftersom det inte alltid blåser minst 
12 m/s, och det ibland utförs service och underhåll på ett verk, blir produktionen lägre i 
verkligheten. Förhållandet mellan den teoretiska och den verkliga energiproduktionen kallas 
kapacitetsfaktor. För Svartnäs-områdets olika delområden har kapacitetsfaktorer om 
31,4 - 40,5 % räknats fram. Ett 2 MW verk producerar alltså ca 5 500 - 7 100 MWh per år, 
beroende på var det står inom området. 

Även vattenkraftverk har en relativ produktion av denna storleksordning (alltså hur mycket 
som produceras i förhållande till hur mycket som skulle kunna produceras om vattnet inte 
var begränsat). 

5.3 Vindresurser 

Det finns två olika källor med vinddata för området: 

1. Teoretiska beräkningar från Institutionen för geovetenskaper, luft och vattenlära vid 
Uppsala Universitet, s k MIUU-data [1]. 

2. Mätningar utförda av Bergvik, med hjälp av mätmaster placerade på Spaksjöberget 
respektive Räkenberget. 
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MIUU-data är baserad på en tredimensionell hydrostatisk mesoskale-modell, som har 
prognostiska ekvationer för vind, temperatur, luftfuktighet och turbulent kinetisk energi. 
Indata från Visby, Göteborg och Lund 1900-2000 har använts vad det gäller södra delen av 
Sverige, medan data från Bodö, Härnösand och Haparanda använts för norra Sverige. 
Fördelen med modellen är att det statistiska underlaget är omfattande och av bra kvalitet, 
samt att den täcker hela landet. En svaghet med modellen är att vinddata, av 
beräkningstekniska skäl (för att hålla ner antalet beräkningar), anges som medelvärden för 
ytor om 1 kvadratkilometer vilket kan bli kraftigt missvisande för specifika platser. 

Mätningarna utförda av Bergvik har pågått sedan mars 2008. På Spaksjöberget har 
mätning pågått kontinuerligt sedan dess, i en 60 m hög rörmast. På Räkenberget pågick 
mätning från mars fram till december 2008, då masten blåste ner på grund av nedisning. 
Från och med juni 2009 fortsätter mätningen på Räkenberget i en 80 m hög fackverksmast 
på samma läge. Mätningarna kommer senare att kompletteras med kortare mätkampanjer 
med mobila akustiska mätinstrument, s.k. sodar-instrument. Resultatet av vindmätningarna 
kommer att ligga till grund vid projekteringen av vindkraftparken.Ytterligare mätning med 
sodarer5 planeras i området. 

Den metodik som tillämpas vid produktionsberäkningar är att uppmätta vinddata räknas om, 
utifrån de förhållanden som gäller vid mätplatsen, till vinddata vid ett definierat 
normalförhållande. Sedan kan vinddata vid detta normalförhållande räknas om till de 
verkliga förhållandena på en annan plats. Det som främst påverkar vindens egenskaper på 
den aktuella höjden är markens beskaffenhet. Till exempel har en kuperad terräng, skog 
eller andra hinder stor påverkan på vinden. Detta är komplexa beräkningar, som görs med 
hjälp av den datorbaserade beräkningsmodellen WAsP (Wind Atlas Analysis and 
Application Program). 

Vinddata/produktion skiljer mellan de olika delområdena. I Tabell 4 redovisas skillnaderna 
uttryckta som procent i förhållande till medelproduktionen. Av tabellen framgår att ur vind- 
och produktionssynpunkt är de norra delarna (Himmelsberget, Spaksjöberget, Mörtåsen, 
Båtpersberget och Enviksberget) de bästa områdena, medan Räkenberget och Ånglarna i 
söder är de sämsta. 

Tabell 4: Relativ produktion inom Svartnäs-området 

Delområde Procent i förhållande 
till medelproduktionen 

Himmelsberget 106 

Spaksjöberget 103 

Mörtåsen 106 

Båtpersberget 108 

Hynsbacken 97 

Enviksberget 104 

Räkenberget 91 

Ånglarna 84 

                                                
5 Sodar är en markbaserad mätmetod som utnyttjar ljudpulser för att mäta vind. 
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5.4 Parklayout 

Det finns ett antal tekniska faktorer som är av betydelse vid projekteringen av en 
vindkraftpark: 

� Vindklimatet bestämmer vilken typ av vindkraftverk som är lämpliga för området 
samt hur verken ska placeras. För att kunna göra denna parkoptimering krävs 
generellt att man har tillgång till ca ett års vinddata från en mätmast(er) i området. 
När dessa mätdata utvärderats och analyserats på ett adekvat sätt används 
avancerade datorprogram, som kan modellera vindklimatet över hela siten, och 
optimera fram den bästa layouten (se avsnitt 5.3 ovan). 

Då är det t ex möjligt att räkna på om det är lönsamt att öka tornhöjden samt vilket 
förhållande man bör ha mellan turbinens rotordiameter och generatoreffekt. I ett 
område med moderata vindstyrkor vill man ofta använda vindkraftverk med en 
förhållandevis stor rotor i förhållande till generatorn (så kallade lågvindsaggregat) 
och dessa kräver då större inbördes avstånd. För platser med höga vindhastigheter 
så är det effektivt att använda verk med mindre rotor. 

En viktig del i en vindkraftprojektering är också att optimera verkens placering så att 
bästa möjliga produktion erhålls. Vindkraftverken ska placeras där det blåser som 
bäst och där de orsakar så liten ”vindskugga” 6 som möjligt på andra verk i parken.  

Vindklimatet i området i kombination med vindkraftverkens konfiguration har en 
mycket stor påverkan på verkens produktion och därmed vindparkens lönsamhet. 
Om t.ex. medelvinden förändras med så lite som 5 % vid ett vindkraftverk så kan 
detta innebära att elproduktionen förändras med 10 - 15 %. För en stor 
vindkraftanläggning, som Svartnäs-projektet, kan varje procents höjning av parkens 
produktionseffektivitet typiskt motsvara förbrukningen hos ca 1 400 hushåll (1 % av 
parkproduktion motsvarar drygt 7 000 MWh). 

� Infrastruktur och vägar. För byggnation av vägar och fundament måste omfattande 
platsundersökningar göras vilket inte gjorts i detta skede. Vägdragning och exakta 
turbinplaceringar beror, ur teknisk synvinkel, på topografi, markens beskaffenhet 
och geotekniska förutsättningar. Dessutom kommer naturligtvis hänsyn att behöva 
tas till de miljömässiga förhållandena, som ljud, skuggor, nyckelbiotoper, våtmarker, 
eventuella fornminnen e t c. 

När det gäller projektering av vägar samverkar detta till viss del med val av 
turbintyp. Transporter och logistik är viktiga parametrar som hänger samman med 
storlek och tyngd på turbinkomponenterna. 

� Effekt och elanslutning. Svartnäs-parken måste uppfylla de krav som det anslutande 
elnätsföretaget ställer på exempelvis installerad effekt och elkvalitet. Parkens 
installerade effekt, d v s antalet vindkraftverk multiplicerat med deras storlek (i MW) 
är beroende av hur stor effekt det befintliga nätet klarar av att ta emot, vilket också 
är beroende av om t ex fler vindkraftexploatörer vill ansluta till samma nät. Detta kan 
inte med säkerhet fastställas förrän nätägaren fastställt de slutliga elnätskraven, 
som alltså också påverkar parkens layout. 

I Figur 9 presenteras en preliminär parklayout för en vindkraftpark inom Svartnäs-området 
baserat på en anläggning bestående av 115 stycken 2 MW vindkraftverk med 105 meters 
navhöjd och 90 meters rotor, d v s en totalhöjd av 150 meter.  
                                                
6 Vindkraftverk orsakar s.k. vakar vilket innebär att verk placerade i lä om andra verk kan utvinna 
mindre energi. Denna energireduktion kallas vakförlust. 
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Den layout som redovisas i Figur 9 har vuxit fram under ett drygt års förstudiearbete. Som 
mest har en layout omfattande 133 vindkraftverk studerats. Den har sedan successivt 
minskat till 115 verk allt eftersom hänsyn tagits till följande kriterier: 

• Områdets topografi, utifrån kartstudier och ett fältbesök. Utgångspunkten är att 
placera verk på höglänta områden där vindtillgången bedöms vara som bäst. Branta 
områden undviks.  

• Ljudnivån vid bostäder är under 40 dB(A).  

• Inga verk inom nyckelbiotoper eller sumpmark. 

• Säkerhetsavstånd till allmänna, och samfällighetsvägar 

• Inbördes avstånd mellan verk på minst 5 rotordiametrar 

Bergvik är väl medveten om att Försvarsmakten har framfört att de 10 vindkraftverken på 
Båtpersberget är i konflikt med totalförsvarets intressen. Men eftersom Båtpersberget även 
är utsett till riksintresse för vindkraft ingår de i Bergviks ansökan för 
Miljöprövningsdelegationens avgörande. 
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Figur 9: Preliminär parklayout med nya vägar och ljudutbredning, 115 vindkraftverk 
(För större karta, se bilaga 2D) 

Arbetet med layouten redovisas mer detaljerat under respektive delområde. 
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5.5 Teknisk beskrivning 

5.5.1 Vindkraftverk 

Ett vindkraftverk består av rotor, maskinhus och torn. Rotorn består av tre blad som är 
monterade på ett nav. Som beskrivs närmare i avsnitt ovan så kan inte fabrikat och storlek 
på verken fastställas i detta skede. De layouter som redovisas i denna MKB utgår från 
2 MW vindkraftverk med 90 meters rotor. Bergvik bedömer att de största vindkraftverk som 
kan komma i fråga är 4 – 5 MW verk med 110 meters rotor. Idag byggs torn med upp till 
drygt 100 meters höjd men vindkraftutbyggnaden i skog har startat en utveckling av högre 
torn, upp mot 140 meter. Vindkraftverk med totalhöjder upp mot 180 meter kan sannolikt 
finnas tillgängliga när det är dags att uppföra Svartnäs-parken. 

De flesta moderna stora vindkraftverk regleras i dag med en kombination av bladvinkel- och 
varvtalsreglering. Det finns flera fördelar med denna kombinerade reglermetod jämfört med 
traditionell överstegringsreglering. En är att den el som levereras från vindkraftverket har 
bättre kvalité samt att vindkraftverkens kraftelektronik kan hjälpa till att stötta nätet. En 
annan fördel är att det ger möjlighet att hålla verkningsgraden på en maximal nivå i ett brett 
vindhastighetsintervall, vilket resulterar i bättre energiproduktion. En nackdel är dock att 
egenförbrukningen i kraftelektroniken till viss del minskar den ökade energiproduktionen.  

Maskinhuset är placerat högst upp på tornet och rymmer verkets delkomponenter och 
system, som till exempel rotoraxel, växellåda, generator, kraftelektronik och för vissa 
modeller även en transformator. Det finns också direktdrivna verk, som saknar växellåda 
och där turbinens axel är kopplad direkt till generatorn. 

Mellan torn och maskinhus finns en lagring vilket medger att maskinhuset kan vrida sig på 
tornets topp. Det kallas för girsystem och är till för att rotorn alltid skall kunna vara vänd upp 
mot vinden oavsett var den kommer ifrån. Girsystemet styrs med hjälp av att en 
vindriktningsgivare på maskinhusets tak som känner vindriktningen. Kontrollsystemet 
känner av förändringar och med hjälp av elektriska motorer eller servomotorer vrids 
maskinhuset på tornets topp. 

Den el som genereras i ett vindkraftverk har typiskt en spänning på 400 – 700 Volt och 
innan den kan matas ut på elnätet måste den passera en transformator som transformerar 
upp spänningen till nivåer på 10 – 30 kV. Transformatorn kan antingen placeras i 
vindkraftverkets maskinhus, i nedre delen av tornet eller i ett särskilt hus bredvid 
vindkraftverket. 

De torn som är vanligast idag består av ett antal cirkulära delar av stål som skruvas 
samman. I utvecklingen mot högre torn används även andra tekniker, t ex betong- eller 
fackverkskonstruktioner. Det förekommer även tornkonstruktioner där den nedre delen (20 - 
40 meter) är av betong och den övre delen är av stål. I tornet finns ett stegsystem, och 
oftast även hiss, för att nå maskinhuset. Kontrollsystemskåp och vissa delar av 
vindkraftverkets ställverk är normalt monterat i botten på tornet. Från generatorn, ibland via 
transformator, leds strömmen ner till tornbotten via gummiisolerade elkablar som är 
hängande relativt fritt och som då medger ett antal varvs vridning av maskinhuset i 
förhållande till tornet. Vid maximalt uppnått antal varv för vridningen stoppas vindkraftverket 
och girsystemet vrider tillbaka kablaget till ett nolläge och startar igen. 
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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. 

Vindkraftverk i standardutförande är i regel designade för att producera i temperaturer ner 
till –20 ºC. Det finns dock specialanpassade verk som kan producera ända ner till –30 ºC. 

5.5.2 Hindermarkering 

Vindkraftverk måste i likhet med master och andra höga byggnadsverk förses med 
hindermarkering enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av 
byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47). 

Enligt föreskrifterna ska vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 150 meter markeras med 
vit färg under dager/dagsljus samt med rött blinkande medelintensivt ljus under skymning, 
gryning och mörker. Vindkraftverk som är högre än 150 meter ska markeras med vit färg 
samt med vitt blinkande högintensivt ljus. 

För vindkraftparker/grupper av verk anger föreskrifterna att de verk som utgör den yttre 
begränsningslinjen kan markeras med vit färg och blinkande ljus medan övriga verk (som 
inte utgör parkens yttre gräns) markeras med vit färg samt förses med minst lågintensivt 
rött fast ljus. Luftfartsstyrelsen har dock möjlighet att besluta om ytterligare markering av 
vindkraftparker. I föreskrifterna anges också att det finns möjlighet att skärma av eventuella 
högintensiva ljus i de fall det finns en samlad bostadsbebyggelse inom en radie av 5 km.  

Svartnäs vindkraftpark kommer markeras i enlighet med Luftfartsstyrelsens7 föreskrifter. 

5.5.3 Fundament 

Områden där vindkraftverk kommer att placeras har antingen morängrund eller berg i 
dagen. Gravitationsfundament, som är lämpligast på morängrund, utgörs av ett armerat 
betongfundament som via sin egentyngd och underliggande mark upptar alla laster från 
vindkraftverket (se Figur 10). 

 

Figur 10: Gravitationsfundament 

                                                
7 Luftfartsstyrelsen inordnades i den nya myndigheten Transportstyrelsen den 1 januari 2009 
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På berg kan troligen bergförankring av vindkraftverken användas. Bergförankring innebär 
att aggregaten förankras i berggrunden med förspända kablar i borrhål och att ett enkelt 
betongfundament ger en avvägd yta för tornet (se Figur 11). Det åtgår ca 1/10 betong vid 
bergförankrat fundament jämfört med ett gravitationsfundament i betong. 

 

Figur 11: Bergförankrat fundament 
 

Vilken fundamentstyp som slutligen väljs avgörs i ett senare skede och kan komma att 
variera från verk till verk inom parken. 

5.5.4 Elsystem 

Elanslutningen ska inte prövas i detta ansökningsärende utan kommer att prövas enligt 
ellagen, s k nätkoncession, som kommer att ske efter en särskild ansökan hos 
Energimarknadsinspektionen. Elanslutningen beskrivs här enbart för att ge en helhetsbild 
av projektet. 

Svartnäs-parken kommer antingen att anslutas till Svenska Kraftnäts (SvK) 400 kV-ledning 
som passerar genom området, eller till Vattenfall Eldistributions 130 kV-station i Hofors, se 
Figur 12. 
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Figur 12: Anslutning till elnätet 
 

1. Anslutning till 400 kV. En ny transformatorstation, 400/130 och 130/30 kV, uppförs i 
anslutning till SvK:s luftledning. En plats som studerats är strax norr om Åkroksmyren, 
ca 1,3 km nordväst om Långfäbodarna. Från de norra/centrala delarna av parkområdet 
markförläggs 30 kV kablar till 130/30 kV stationen. För de södra delarna markförläggs 
30 kV kablar fram till en ny 130/30 kV transformatorstation som placeras i anslutning till 
SvK:s befintliga 220 kV ledningsgata, som passerar genom området nära länsgränsen. 
Från denna transformatorstation går en ny 130 kV luftledning, i SvK’s ledningsgata, upp 
till i höjd med Båtpersberget. Därifrån dras en luftledning i öst-västlig riktning till den nya 
400/130 kV stationen. Se Figur 13 

2. Anslutning till 130 kV. En ny 130/30 kV transformatorstation uppförs, sannolikt vid 
Åkroksmyren enligt ovan. Från de norra/centrala delarna av parkområdet markförläggs 
30 kV kablar till denna station. En ny 130 kV ledning dras i rakt väst-östlig riktning från 
transformatorstationen vid Åkroksmyren till Svk:s 220 kV ledningsgata, och därifrån 
söderut till Hofors. För de södra delarna uppförs den 130/30 kV transformatorstation 
som beskrivs ovan, och den ansluter till 130 kV ledningen till Hofors. Se Figur 14 

I Figur 13 och Figur 14 visas hur en layout av ledningsnätet skulle kunna se ut för 
alternativ 1 respektive alternativ 2.  
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Figur 13: Möjlig layout av ledningsnät, alternativ 1 
(För större karta, se bilaga 2E)

 



 
 

 
MKB    A-80 (118)  
 

 

 

Figur 14: Möjlig layout av ledningsnät, alternativ 2 
(För större karta, se bilaga 2F)

Jämfört med alternativ 2 kräver alltså alternativ 1 ytterligare en transformering, 400/130 kV, 
samtidigt som längden ny ledning blir mindre. Svenska Kraftnäts, respektive Vattenfall 
Eldistributions synpunkter på vilken anslutning man föredrar har givetvis också betydelse. 

Elsystemet kommer att innefatta tre huvudsakliga delar. 

• Parkens interna nät på mellanspänningsnivå, till vilket de enskilda vindkraftverken 
ansluter. 
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• Transformatorstation(-er), som syftar till att transformera upp spänningen från det 
interna nätet till 130 kV, respektive till SvK:s 400 kV ledning (det senare enbart i 
alt. 1) 

• Ny luftledning i SvK:s 220 kV ledningsgata, dels för att koppla samman parkens 
delområden, dels för överföra effekten mellan parken och anslutningsstationen i 
Hofors (det senare enbart i alt. 2). 

I Figur 15 visas principen för hur de kablar som kommer att användas i parken är 
uppbyggda. Ledaren kommer att vara av aluminium. 

 

Figur 15: Principskiss av kabel 
 

5.5.4.1 Internt kabelnät 

Beroende på teknisk utformning krävs att det interna kabelnätet har en lägre 
systemspänning jämfört med exportledningarna. De exakta kabelsträckningarna inom 
vindkraftparken påverkas av vilka kabeldimensioner som används. Valet av 
kabeldimensioner beror bland annat på vindkraftverkens märkeffekt, total installerad effekt, 
investeringskostnad, förlustoptimering och tillgänglighet på marknaden av utrustning och 
komponenter. Sammankoppling av det interna nätet kommer i första hand att ske i 
vindkraftverken, eller i de nätstationer som placeras utanför dem. För att korta ner 
ledningslängderna kommer det i vissa fall att placeras ut nätstationer på andra platser i 
parken för att sammankoppla flera kablar till en. 

5.5.4.2 Transformatorstationer 

Transformeringens funktion är att sammankoppla vindkraftverken i lämpliga grupper och 
anpassa spänningen på vindkraftverken till 130 kV. Till transformatorstationerna hör 
erforderlig kontroll- och skyddsutrustning. Platsåtgång för en 130/30 kV-station är ca 1 200 
m² och för en 400/130 kV-station ca 1 800 m². 
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I transformatorstationerna kan förutom transformeringsutrustning även finnas t.ex. 
utrymmen för personal och reservkraft. 

5.5.5 Infrastruktur 

Befintligt vägnät, inom och in till Svartnäs-området, har överlag god skogsbilsvägstandard 
med vägbredder på mellan 2,5 - 3,5 meter. Befintligt vägnät kan användas, men behöver 
åtgärdas genom förstärkning och breddning på vissa sträckor. Utjämning av svackor och 
krön och uträtning av kurvor kan också vara nödvändigt för att klara transporter av 
vindkraftverk och kranar. Nya vägar måste byggas från befintliga vägar fram till 
vindkraftverken. Krav på vägbredd för transport av vindkraftverk i 2 – 3 MW-klassen är 
normalt 5 meter. 

5.5.6 Kemikalier och avfall 

Vindkraft är inte särskilt kemikalieintensiv. De flesta kemikalier som förekommer utgörs av 
olika slags oljor. Därutöver förekommer diverse kemikalier som används i 
underhållsarbetet, såsom avfettningsmedel, lim, färg osv. Det avfall som uppkommer utgörs 
till största delen av spilloljor, oljefilter och därutöver så kallat småkem (sprayburkar, 
färgburkar etc). 

Alla kemikalier som används kommer att förtecknas i överensstämmelse med kraven i 7 §, 
förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll: 

• Produktens namn 

• Omfattning och användning av produkten 

• Information om produktens hälso- och miljöskadlighet 

• Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. 

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. 

Varje vindkraftverks växellåda innehåller ca 300-500 liter smörjolja. Oljans kvalitet 
kontrolleras årligen och byts normalt ut med vissa intervall eller finns med under hela 
livstiden. Det finns även hydraulsystem, som innehåller ca 250 liter olja, för 
bladvinkelreglering, skivbroms och rotorlås. Bladvinkelregleringen kan också ske elektriskt 
och då finns det ingen olja i det systemet. I vissa leverantörers girsystem ingår det också 
olja, i storleksordningen 130 liter smörjolja. 

Växellådan och de andra delarna som inrymmer olja är helt slutna system. Detta gör att olja 
inte kan läcka ut till marken i fall av inre läckage. Om det uppstår en skada i maskindelarna 
så att olja rinner ut fångas den upp av maskinhusets eller tornets inneslutning. Det finns 
även tryckvakter i oljecirkulationssystemet som stoppar vindkraftverket vid plötsligt tryckfall 
på grund av till exempel slangbrott. 

För isolering av vindkraftverkets transformator, som kan vara placerad i maskinhuset eller i 
tornet, finns vätskeisolerade system med lindningarna i olja, silikonolja eller biobaserad 
vätska och de är då försedd med ett extra oljetråg med nivåvakt. Det finns även s k 
torrtransformatorer, som har lindningarna ingjutna i harts. En transformator på 2 MW håller 
uppskattningsvis cirka 0,6 ton isolerolja. 
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För transformatorn i parkens transformatorstation finns ingen biologiskt nedbrytbar olja att 
tillgå. Transformatorn, som kommer att innehålla ca 60 m3 olja, är invallad. 

 

5.5.6.1 Kablar 

Eftersom det inte kommer att ske någon förläggning av kablar i vattendrag kommer det inte 
att användas några kablar med bly i. 

5.6 Etableringsfasen 

Att uppföra en vindkraftpark med 115 vindkraftverk är ett mycket omfattande byggprojekt. 
Det består av ett antal olika moment. 

� Vägbyggnation och iordningställande av montageplatser 

� Uppförande av fundament 

� Uppförande av vindkraftverk 

� Uppförande av elsystem 

5.6.1 Vägbyggnation och iordningställande av montageplatser 

Som nämns i avsnitt 5.5.5 är det befintliga skogsbilsnätverket av god kvalitet, men det kan 
behöva justeras, breddas eller förstärkas på vissa ställen. Dessutom kommer nya vägar att 
behöva byggas från de befintliga och fram till vindkraftverken. Bergvik bedömer att 
sammantaget kommer ca 50 km nya vägar att behöva byggas, ca 25 km befintliga vägar att 
behöva breddas/justeras och ca 35 km förstärkas. Lagertjocklekar och material i vägens 
överbyggnad kan optimeras efter utförda geotekniska undersökningar (se Figur 16 och 
Figur 17). 

 

Figur 16: Typsektion för transportväg 
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Figur 17: Vägbygge i skog 
 

Där det befintliga skogsbilsnätverket behöver justeras, breddas eller förstärkas ska 
beställare och vald entreprenör i samråd, eventuellt tillsammans med tillsynsmyndighet, 
säkerställa att detta görs utan att människors hälsa eller miljön påverkas mer än absolut 
nödvändigt. Entreprenören redovisar hur och vem som ska utföra arbetet, och med vilka 
hjälpmedel. Vidare ska entreprenören redovisa hur egenkontrollen kommer utföras. Vid 
mera omfattande objekt sker kvalitetssäkringen genom entreprenörens egna 
kvalitetssystem. Där redovisas till exempel tekniska lösningar, beräkningssätt samt 
eventuella produktions- och kontrollmetoder. Här kan kvalitetsstandarden med ISO 9001 
eller 9002 utgöra en checklista på vilka krav som kan ställas för det aktuella uppdraget. Det 
material som entreprenören presenterar utgör då projektets eller uppdraget kvalitetsplan. 

Innan byggnationen påbörjas görs en genomgång där eventuella hinder bedöms för att 
säkerställa att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vid övergång av diken, bäckar och 
åar är det viktigt att övergången utformas så att den inte hindrar att vattenlevande 
organismer såsom fiskar, snäckor, insekter och musslor kan ta sig fram. Där så är möjligt 
kommer den naturliga botten i vattendrag att behållas. Generellt ska trummorna följa botten 
och läggas så djupt att vattendjupet blir minst 20 cm vid lågvatten. De bör inte vara längre 
än 10 meter och ska ha en lutning på maximalt 2 %. Mynningen på trumman ska inte vara 
ett vattenfall då det hindrar förflyttning. I första hand bör övergången utföras som trumma 
utan botten, så kallad halvtrumma eller valvbåge. Detta gör att organismerna kan förflytta 
sig utan hinder. Lämnas botten intakt vid byggnationen så uppstår inga vandringshinder.  

Vid varje vindkraftverk behöver en yta om ca 2000 m2 iordningställas för fundament och 
montage. Ytan skall vara plan och kunna bära de kranar som behövs för att montera 
vindkraftverken. 

För dessa arbeten används maskiner i form av grävmaskiner, bandtraktorer, lastmaskiner, 
väghyvlar e t c. 
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Material till byggnation av vägar och uppställningsplatser kommer i möjligaste mån att tas ut 
inom Svartnäs-området eller dess närhet.  Lastbilar och/eller dumprar används för transport 
av material. 

Avverkningen av skog kommer att hållas så minimal som möjligt och hänsyn kommer att 
tas till naturvärden i enlighet med rekommendationerna i FORAN Sverige AB:s rapport (se 
bilaga 4). 

5.6.2 Uppförande av fundament 

Ett gravitationsfundament består av ca 400 m3 betong och 60 ton armeringsjärn. För att 
minska transportarbetet kommer eventuellt mobila betongstationer att användas. Det finns 
ytterligare fördelar med detta, bl a bättre gjutbarhet och högre tempo i gjutningarna. En 
mobil betongstation kan producera upp mot 40 m3 betong i timmen och kan vid behov 
flyttas inom området.  

Cement och armeringsjärn måste givetvis transporteras in till området men ballast till 
betongframställningen kommer i möjligaste mån att tas ut inom Svartnäs-området eller dess 
närhet. 

5.6.3 Uppförande av vindkraftverk 

Vindkraftverkens maskinhus monteras normalt samman på fabrik och transporteras 
kompletta. Rotorbladen liksom tornets sektioner transporteras separat. På montageplatsen 
sker sammansättning av torn, maskinhus och rotor. Torn eller torndelar av betong kan 
eventuellt platsgjutas. 

För detta arbete krävs mobilkranar av större modell. Oftast krävs två kranar i samarbete för 
att montera ett vindkraftverk. 

5.6.4  Uppförande av elsystem 

De interna nätens kablar kommer att grävas ner. Ny luftledning kommer dels att uppföras i 
den nord-sydliga ledningsgata som idag innehåller en 220 kV ledning, dels i öst-västlig 
riktning mellan ledningsgatan och transformatorstationen vid Åkroksmyren. 

Vid grävning av kabelgravar krävs ett arbetsområde för maskiner och schatktmasssor. 
Figur 18 visar hur typisk grävning av kabelgrav går till. I så stor utsträckning som möjligt 
kommer kablarna att förläggas i samband med väg. 
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Figur 18: Grävning av kabelgrav 
 

Vid vissa tillfällen krävs speciella åtgärder som t.ex. vid korsning av vägar och vattendrag. 
Beroende på förhållande används olika former av tryckning och borrning för att passera 
dessa hinder. Normalt förfarande vid aktuella kabeldimensoner är att t.ex. en å eller en 
banvall passeras med ”styrd borrning”, se Figur 19. I borrhålet trycks rör in varefter 
kablarna dras genom. 

 

Figur 19: Principskiss av ”styrd borrning” vid passage av en å 
 

Kabelsträckning väljs utifrån bästa framkomliga rutt med minimal påverkan på omgivningen. 
Den detaljerade förläggningen kommer att fastställas i samråd med berörda markägare och 
anslutande nätägare. Den totala schaktningslängden blir cirka 125 km. 

5.6.5 Transporter 

Huvuddelen av transportarbetet kommer att ske under etableringsfasen. Det är ansenliga 
mängder material som åtgår för att uppföra en vindkraftpark. 

Av Tabell 5 framgår en uppskattning av de materialmängder som åtgår för att uppföra en 
vindkraftpark med 115 verk. 



 
 

 
MKB    A-87 (118)  
 

 

Tabell 5: Bedömda materialmängder och transportavstånd 

 Fundament3, uppställnings-
platser och vägar 

Torn och verk Elutrustning 

Berg och grus1 ton 638 000   

 km 50   

Cement  ton 18 200   

 km 100   

Vatten2  ton 9 800   

 km -   

Järn och stål  ton 7 300   

 km 100   

Kablar  ton   1 6005 

 km   8005 

Utrustning  ton  35 000 6705 

 km  14004 8005 
1 För att begränsa transporterna kommer berg och grus att i möjligaste mån tas ut inom Svartnäs-

området eller dess närhet 
2 Vatten, till betongframställning, kommer i möjligaste mån att tas ut inom Svartnäs-området, och om 

möjligt pumpas till betongstationerna. 
3 I denna beräkning har det förutsatts att samtliga fundament är av gravitationstyp. För 

bergförankrade fundament krävs enbart 1/10 av materialmängden  
4 Transporten kan antingen ske med båt till lämplig hamn och därefter med bil, eller med bil hela 

vägen. Biltransporten sker med specialfordon. Detta avstånd avser transport från Danmark. 
5 Detta avser alternativ 2, 130 kV anslutning till Hofors. Alternativ 1, 400 kV anslutning, kräver ca 

35 % mindre material. 

Transporterna in till Svartnäs-området kan ske via tre alternativa vägar (se Figur 20): 

1. Från nordost via Ockelbo och Åmot 

2. Från söder via Svärdsjö och Vintjärn 

3. Från söder via Svärdsjö och Lumsheden 
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Figur 20: Transportvägar in till Svartnäs-området 
 

Den transportväg som visas för alternativ 1 är tänkt för vindkraftverk vad avser sträckningen 
från Gävle hamn via Hamrångefjärden, som bedöms vara en lämplig väg för 
specialtransporter. Om vindkraftverken inte transporteras med båt sker sannolikt infarten 
mot Ockelbo via E4:an. Övriga transporter via detta alternativ kan nå Ockelbo från E4:an 
eller väg 272. 

Transporter av berg och grus till vägar och fundament kan komma att ske från lokala 
grustäkter, vilket kan innebära utnyttjande av andra transportvägar för sådant material. 

Inom Svartnäs-området finns ett vägnät som gör att transporterna till de olika delområdena 
kan delas upp, så att inte alla transporter behöver passera samma bebyggelse. Detta 
beskrivs mer detaljerat under respektive delområde. 

5.7 Driftfasen 

Vindkraftverken fungerar helt automatiskt och producerar elektricitet i vindhastigheter 
mellan 3 - 4 m/s (startvindhastighet) och 25 - 30 m/s (stoppvindhastighet) beroende på 
fabrikat och modell. Blåser det för mycket (över 25 - 30 m/s) justeras rotorbladens lutning till 
0 grader och verket stannar tills vinden minskat. 

Vindkraftverken kommer att kontrolleras från en driftcentral. Kontrollsystemet identifierar 
problem tidigt och avger felmeddelanden till driftcentralen eller jourhavande. Flera ingrepp, 
till exempel att slå av eller på ett verk, kommer att kunna fjärrmanövreras från driftcentralen.  
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Alla driftdata kommer att registreras i driftcentralen som alltid är övervakad. 
Övervakningssystemet i driftcentralen kommer att kunna avgöra var en eventuell skada 
inträffar och hur omfattande den är. Genom denna konstanta övervakning ska fel/problem 
snabbt kunna avhjälpas eller begränsas innan eventuella skador förvärras. 

En till två gånger per år kommer det att utföras planerade inspektioner och 
underhållskontroller på vindkraftverken. Vid dessa insatser byter man bland annat oljefilter 
och utför övriga underhållsåtgärder. Oljan i växellådan byts med vissa intervall. 

Servicepersonalen kommer att få säkerhets- och överlevnadsutbildning i de särskilda risker 
som är förknippade med arbete på hög höjd. Vindkraftverken kommer att drivas i enlighet 
med gällande hälso-, miljö-, räddnings-, elsäkerhets- och arbetsmiljöföreskrifter. 

En park med 115 vindkraftverk kommer att ha underhållspersonal i området mer eller 
mindre kontinuerligt. Transporterna sker med lätta lastbilar och, vintertid, eventuellt med 
snöskotrar eller liknande. Omfattningen av transportarbetet är emellertid litet, närmast 
jämförbart med några personers bilresor till och från arbetet. 

Vid större reparationer kan större eller mindre komponenter behöva transporteras längre 
sträckor (till och från Danmark t ex), men det rör sig om enstaka transporter. 

5.7.1 Elproduktion 

Vindkraftens produktionskapacitet kan antas vara 2,5 -3 GWh/installerad MW och år, vilket 
för Svartnäs-projektet motsvarar 545 – 1 300 GWh/år beroende på hur stora verk som 
installeras. 

Vindmätningar pågår i Svartnäs-området sedan mars 2008. På Spaksjöberget sker 
mätningarna med en 60 m hög rörmast och på Räkenberget med en 80 m hög 
fackverksmast. Den senare byttes ut under 2009 efter att den blåst ner på grund av 
nedisning i december 2008. Mätningarna kommer senare att kompletteras med kortare 
mätkampanjer med mobila akustiska mätinstrument, s.k. sodar-instrument. Resultatet av 
vindmätningarna kommer att ligga till grund vid projekteringen av vindkraftparken. 

Baserat på de vinddata som är tillgängliga idag kan en park bestående av 115 stycken 
2 MW vindkraftverk, med en rotordiameter på 90 meter och en navhöjd på 105 meter, 
beräknas producera i storleksordningen 740 GWh/år. Detta motsvarar årsbehovet hos ca 
148 000 hushåll. Om det är tekniskt/ekonomiskt möjligt att välja större vindkraftverk blir 
naturligtvis produktionen större. 

5.8 Avvecklingsfasen 

När vindkraftverken är tekniskt utslitna, eller om gällande tillstånd upphör, kommer 
vindkraftparken att demonteras. Detta kan förväntas inträffa efter i storleksordningen 25 år. 
Huruvida man vid den tidpunkten kommer att söka om ett nytt tillstånd, för att uppföra en ny 
vindkraftpark på samma plats är naturligtvis omöjligt att förutspå. Lika omöjligt som att 
förutspå hur en sådan vindkraftpark då kommer att se ut och i vad mån något av det som 
denna ansökan avser kan återanvändas. 

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. 
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Det är tveksamt om det är motiverat ur miljösynpunkt att hacka sönder och gräva upp 
fundamenten. Dels åtgår stora energimängder, dels kommer de att riva upp stora sår i 
naturen (efter 25 år kommer fundamenten att vara övervuxna med markvegetation). De gör 
knappast någon större skada där de står. 

Avvecklingen kommer att generera ett relativt omfattande transportarbete, dock mindre än 
under etableringsfasen eftersom avståndet för att transportera stål och liknande 
återvinningsbart material till materialåtervinnare sannolikt är mindre än avståndet till de 
ursprungliga leverantörerna. 

6 PÅVERKAN OCH FÖRÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN, ALLMÄN DEL 

Vindkraft är en ren och förnybar metod att producera el. Den genererar inga utsläpp till 
miljön vid elproduktion och den kräver inga bränsletransporter. Den kräver ingen 
exploatering av ändliga naturtillgångar och den bidrar till att minska påverkan på 
människan, djur och natur. Framför allt bidrar den inte till, utan motverkar växthuseffekten. 

Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverkning, transport, byggande, drift 
och rivning av ett vindkraftverk motsvarar ca 1 % av ett vindkraftverks energiproduktion 
under livslängden. Den energimängd som används vid tillverkningen och transporten av ett 
vindkraftverk, från fabrik till uppställningsplats, producerar vindkraftverket på 6 - 9 månader 
[5]. 

Den mest påtagliga, och oundvikliga, miljökonsekvensen är påverkan på landskapsbilden. 
Vindkraftverk syns. Andra, mer eventuella, miljöaspekter är påverkan på fåglar och 
fladdermöss. Det senare gäller i mindre grad norr om Dalälven. 

Ljud och skuggor är andra relevanta frågor, men dessa är enklare att bedöma eftersom 
konsekvenserna är lättare att beräkna på ett entydigt sätt. 

Därtill kommer att bedöma eventuell inverkan på lokala natur- och kulturmiljövärden. Det 
finns ett brett spektrum av olika typer av lagstadgade skydd för natur- och kulturmiljövärden 
och dessa måste givetvis beaktas i det fall det påverkade området åtnjuter sådant skydd. 

Påverkan och förändrade förhållanden beskrivs mer detaljerat under respektive delområde. 

6.1 Områdets användning 

Svartnäs-områdets huvudsakliga användning är för storskaligt skogsbruk. Detta kommer 
inte att förändras p g a vindbruket, det är två förenliga verksamheter som i högsta grad 
förbättrar hushållningen med marken. 

Det är svårt att bedöma påverkan på turismen eftersom det saknas offentlig information om 
hur stor omfattningen är idag. Av det man kan utläsa via t ex sökning på Internet verkar en 
stor del av den befintliga verksamheten vara kopplad till snöskoteråkning. Några 
snöskoterleder kan komma att behöva läggas om i viss utsträckning, men vindkraftprojektet 
bedöms inte ha någon negativ inverkan på möjligheterna att åka snöskoter i området. 

Bedömningen är också att jakten och vindkraften är förenliga. Under etableringsfasen kan 
störningar uppkomma, antingen så att jakten inte kan genomföras inom vissa delar av 
området eller genom att villebråden hålls undan av byggverksamheten. 
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6.1.1 Säkerhet 

Riskerna för att någon som vistas i området ska drabbas av personskador i samband med 
vindkraft är mycket små. Den risk som oftast diskuteras, när det gäller personer som inte är 
yrkesverksamma med vindkraftverken, är att träffas av lossnade föremål. För ”normala” 
kastade föremål, dvs sådana som följer en kastbana, finns erfarenheter som säger att de 
hamnar maximalt 200 - 250 meter från vindkraftverket [7]. I en databas över 
olyckshändelser med vindkraftverk i världen beskrivs 301 händelser (nov 2008), varav ca 
100 gäller kastade föremål. I 9 fall rapporteras vingar eller vingdelar ha flugit ca 500 meter, 
inte längre i något fall [8]. Ursprunget till uppgifterna är varierande, både tidningsartiklar och 
tekniska rapporter. De flesta fall med långt flygande föremål tycks ha inträffat på 1990-talet 
- i början av databasens livstid. I en annan artikel anges att man försökt kontakta ägarna till 
de turbiner där kastade föremål uppgetts flyga 500 meter men att man inte lyckats verifiera 
något av dessa 9 fall. 

Baserat på ovan refererade uppgifter kan man beräkna att en person som står inom ca 150 
meters avstånd från ett vindkraftverk löper en risk som är 1*10-6 per år att träffas av ett 
kastat föremål från ett vindkraftverk. Personen får alltså stå stilla där i 1 000 000 år för att 
statistiskt sannolikt träffas av ett kastat föremål [9]. För att sätta detta i ett sammanhang kan 
man jämföra med bilåkning: Dödsfallsrisken med personbilar i Sverige var 2004 ca 1*10-8 
per färdad kilometer. Att ständigt befinna sig vid ett vindkraftverk innebär alltså en risk som, 
statistiskt sett, är jämförbar med en enda bilresa på 10 mil. 

De fall där vindkraftverk ”totalhavererat” har dessutom skett i samband med mycket höga 
vindstyrkor, och då finns en allmän fara att vistas i skogen. 

I Vindkrafthandboken [10] anges att skyddsavstånd till vägar bör vara minst vindkraftverkets 
totalhöjd, eller minst 50 meter. 

Den risk som är mest relevant att diskutera är att is, som under vissa väderleksförhållanden 
kan byggas på rotorns vingar, lossnar och kastas ut från vindkraftverket. En förutsättning 
för att isbeläggning ska ske är att luftfuktigheten är minst 95 % samtidigt som 
lufttemperaturen är under fryspunkten. Av de 100 ”kastolyckor” som redovisas ovan utgör 
ca hälften kastade isklumpar. I sammanhanget bör dock noteras att lossnade delar 
sannolikt alltid blir kända medan isklumpar troligen blir det i mindre omfattning. Samtidigt är 
moderna vindkraftverk utrustade med sensorer som känner av vibrationer, vilket 
isbeläggning ger upphov till, och då stoppar vindkraftverket. Störst är risken om 
isbeläggningen skett när vindkraftverket stått stilla. Då kan iskast ske när verket startar, 
innan vibrationerna hinner stoppa det. Att antalet olyckor med kastade föremål minskat över 
tiden beror sannolikt på att moderna vindkraftverk känner av felaktigheter, och stoppar, 
innan en olycka hinner hända. 

Riskzonen för iskast kan beräknas på följande sätt [11]: 

d = (D + H) x1.5 

där 
d = maximal kastlängd i meter 
D = rotordiameter i meter 
H = Navhöjd i meter 

Enligt formeln ovan skulle riskzonen för ett verk med 105 m navhöjd och 90 m 
rotordiameter bli ca 300 m. För ett 180 meter högt verk skulle riskzonen bli ca 350 m. 

Informations- och varningsskyltar kommer att sättas upp i anslutning till vindkraftverken. 
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6.2 Landskapet 

Att vindkraftverk påverkar landskapet är ett faktum som inte låter sig åtgärdas. Frågan är 
vilket landskap som får påverkas, och i vilken grad - hur många, hur stora vindkraftverk 
o s v. 

Anders Bramme säger i sin landskapsanalys (bilaga 3) att å ena sidan kan stora 
obebyggda områden ses som mycket lämpliga för arealkrävande vindkraft, å andra sidan 
kan just ”orördheten” och den så kallade "vildmarkskänslan" tas som intäkt för att någon 
förändring inte bör ske. Båda argumenten äger sin särskilda relevans och kan utvecklas 
vidare. Samtidigt kan man också konstatera att varken ”vildmark” eller vindkraft är definitiva 
egenskaper, det ena behöver inte, nödvändigtvis utesluta det andra. Kanske är det istället 
så att vindkraft snarare förstärker naturens egenskaper och de krafter som verkar där. 

Upplevelsen av landskapet är också subjektiv. För den tillfällige besökaren skiljer sig 
kanske inte det ena obebyggda skogsområdet så mycket från det andra. Medan de boende 
i området, som känner sitt landskap bäst med skogarna och sjöarna runt husknuten, har 
sina personliga smultronställen och känner kanske minsta vrå. Landskapet äger sin alldeles 
egna betydelse baserad på personliga preferenser och erfarenheter, upplevelser som ingen 
annan förmår skildra. 

Det finns med andra ord ingen objektiv metod att bedöma påverkan på landskapet. 
Däremot finns ett antal verktyg, där fotomontage kanske är det vanligaste och mest 
använda. 

6.2.1 Fotomontage 

För att få en uppfattning om hur vindkraftparken kan komma att se ut har Bergvik låtit göra 
ett antal fotomontage. Genom att ta en bild från en lämplig position i landskapet och 
processa den i ett dataprogram, som lägger in bilder av valda vindkraftverk på angivna 
positioner, erhålls en bild som ser ut som ett foto av den färdiga vindkraftparken. Man ska 
dock vara medveten om att väder, ljus- och siktförhållanden, som i verkligheten är högst 
varierande, inte alltid kan återskapas på ett verklighetstroget sätt i ett fotomontage. 

Det finns ett par krav som måste ställas på en lämplig position: Det ska vara en plats där 
människor vistas, eller passerar, mer regelbundet och vindkraftverken måste vara synliga. 
Om man bara tittar på kartan kan man hitta många positioner varifrån det skulle vara 
lämpligt att göra fotomontage. När man sedan beger sig till positionen för att ta ett foto 
upptäcker man att utsikten mot det aktuella området är mycket begränsad, eller obefintlig, 
p g a topografin och framförallt p g a skogen. I praktiken krävs en öppen, flack yta (hygge, 
odlingslandskap, sjö el dyl) mellan den aktuella positionen och vindkraftverken.   

Fotomontage har dels gjort över enskilda delområden, som redovisas under respektive 
delområde, dels över hela parken sedd på längre håll, som redovisas här: 

� Från skidbacken i Hillersboda, mot nordost (se Figur 22) 

� Från Källsjön mot sydväst (se Figur 23) 

� Från Rönnbacken, mot väst (se Figur 24) 

De två senare är gjorda på önskemål av Ockelbo kommun, framfört i samrådet. Från bägge 
dessa positioner, och Rönnbacken i synnerhet, är det svårt att ta ett foto med någorlunda fri 
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utsikt mot vindkraft-parken. För att ta ett sådant foto skulle man i princip behöva stå inne på 
en tomt, eller rent av i ett fönster på övervåningen i ett hus. 

Fotopositionerna framgår av kartan i Figur 21. 

 

Figur 21: Fotopositioner för fotomontage 
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Figur 22: Fotomontage från skidbacken i Hillersboda (avstånd ca 18 km) 
(För större bild, se bilaga 3)
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Figur 23: Fotomontage från Källsjön (avstånd ca 5,5 km) 
(För större bild, se bilaga 3)
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Figur 24: Fotomontage från Rönnbacken (avstånd ca 9 km) 
(För större bild, se bilaga 3)
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6.3 Ljud 

Ljud är kanske en av de mest omdiskuterade påverkansfaktorerna från vindkraft. Ljud från 
vindkraft skiljer sig på en väsentlig punkt från de flesta andra, av människan skapade 
ljudkällorna: Vindkraftverkens ljudalstring är kopplad till vindstyrkan, och vinden i sig är 
också en ljudkälla. Det innebär att tystnaden ”en vindstilla kväll” inte kommer att störas av 
vindkraftverken, de kommer inte att vara i drift då. Vid en vindhastighet om 3 – 4 m/s börjar 
vindkraftverket producera elektrisk ström och ljudet kan bli märkbart omedelbart invid 
vindkraftverket. Ljudet ökar med ökande vindhastighet upp till 8, 9 eller 10 m/s. Däröver kan 
ljudemissionen sjunka något eller vara konstant vid ökande vindhastigheter. 

Ljudnivå (egentligen ljudeffektnivå) anges i enheten decibel (dB). Decibelskalan är 
logaritmisk och matematiskt innebär en fördubbling av ljudnivån en ökning med 3 dB. Om 
en anläggning på ett visst avstånd medför en ljudnivå om 40 dB, skulle två sådana 
anläggningar på samma avstånd tillsammans ge en ljudnivå om 43 dB. Förändringar på 1-2 
dB klarar örat normalt inte av att uppfatta, först vid förändring om cirka 3 dB kan man 
uppfatta skillnader i ljudnivåer. Vår hörsel behöver dock en ökning med närmare 10 dB för 
att uppleva förändringen som en fördubbling av ljudnivån. Örats känslighet för ljud varierar 
med ljudets frekvens. Vid beräkning av ljudnivåer görs normalt en kompensation för detta, 
så kallad A-vägning, och den kompenserade ljudnivån benämns dB(A). Det är alltså ett sätt 
att ange en ”frekvensbild” som liknar örats uppfattning av ljudet. Vanligen anger man 
ljudnivåer i form av ett vägt medelvärde över en viss tidsperiod, ekvivalentnivå eller som 
momentannivå. Det senare uppkommer vid t ex slagljud. 

För att ett ljud skall vara hörbart på normalt sätt med hörseln krävs att det ligger inom 
frekvensintervallet ca 20 - ca 20.000 Hz. Gränserna för hörbart ljud varierar med ljudets 
styrka och inte minst från person till person. Ljud som ligger vid frekvensen 20 Hz eller 
lägre benämns infraljud, och är alltså ett ljud som människan inte uppfattar med örat. Höga 
ljudnivåer av infraljud kan dock uppfattas, medvetet eller omedvetet, på annat sätt - ”det 
känns i kroppen”. Detta ska inte sammanblandas med bakgrundsljud, från t ex lysrör, som 
vi inte uppfattar förrän det stängs av. Det beror mer på tillvänjning av låga ljudnivåer än på 
infraljud (ett lysrör avger frekvensen 50 Hz). 

I Figur 25 visas översiktligt vilka ljudnivåer som förekommer i olika miljöer. 
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Figur 25: Illustration av olika ljudnivåer 
Källa: Banverket 

Vindkraftverk alstrar dels aerodynamiskt ljud som framför allt kommer från bladen (ett 
svischande ljud), dels mekaniskt ljud från främst växellådan (ett skorrande mekaniskt ljud, 
ibland med hörbara toner). Det har förekommit att även generator, kraftelektronik, kylfläktar 
och pumpar gett ljud med tydliga toner. Mekaniska ljud och ljud från generator etc är 
numera sällsynta och den dominerande delen av ljudet i ett vindkraftverk är av 
aerodynamiskt ursprung och alstras vid bladens passage genom luften. Detta ljud är av 
bredbandig karaktär och upplevs vanligen som ett svischande ljud. Ljudet kan beskrivas 
som ett bredbandigt brus där det mest framträdande frekvensområdet är 63 – 4000 Hz. 
Fysikaliskt har ljudet stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika 
slag. Det är väl känt att vindkraftverk kan ge ett kraftigt lågfrekvent dunkande ljud, ”som ett 
passerande tåg”, men detta förekommer framför allt på äldre vindkraftverk som har rotorn 
placerad i lä om tornet. Tillverkarna av vindkraftverk är medvetna om detta problem och det 
är ett sällsynt fenomen i Sverige. Mätningar av infraljudsnivåer från normala typer av 
vindkraftaggregat har visat på så låga nivåer att de är helt utan betydelse ur 
störningssynpunkt för människor. [12] 

Det finns inga lagar eller förordningar som reglerar maximala ljudnivåer från vindkraftverk. I 
varje tillstånd till vindkraft, enligt miljöbalken, anges ett villkor för maximalt tillåten ljudnivå. 
Praxis är emellertid att följa riktlinjerna i Naturvårdsverkets allmänna råd för externt 
industribuller (SNV RR 1978:5 rev. 1983), som anger 40 dB(A) ekvivalent vid bostäder 
nattetid (22.00 - 06.00). Riktlinjerna anger också 35 dB(A) ekvivalent för områden som 
planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor. 
Det finns fall där miljö- respektive miljööverdomstolen fastställt villkor om 35 dB(A), och det 
finns fall där man avvisat sådana yrkanden. Lite förenklat kan man säga att ett villkor om 
35 dB(A) förutsätter områden med frånvaro av andra bullerkällor som t ex snöskotrar, 
motorbåtar, gräsklippare och liknande ”mänskliga aktiviteter”, och denna frånvaro bör vara 
fastställd i en kommunal plan el dyl. I Figur 9 på sid A-74 visas ljudutbredningen för 
huvudförslagets layout.  
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Om större verk än 2 MW installeras kommer sannolikt även rotordiametern att ökas. 
Eftersom avstånden mellan verken i princip styrs av rotordiametern innebär det att färre 
vindkraftverk kan uppföras. Den ökade ljudemission som ett större verk kan antas medföra 
kommer alltså att kompenseras av att färre verk uppförs. Det är för övrigt ingen självklarhet 
att ett större verk i framtiden emitterar mer ljud än ett mindre av dagens konstruktion. 
Utvecklingsarbete för att konstruera tystare verk pågår. I vilket fall kommer det ljudvillkor, 
som tillståndet kommer att innehålla, att begränsa ljudemission per verk och/eller antal 
verk. 

Ljudutbredningen från Svartnäs-parken beskrivs mer detaljerat under respektive 
delområde. 

6.4 Skuggor 

Då ett vindkraftverk under soliga tillfällen är i drift, uppkommer från rotorn en rörlig skugga. 
Det som man i dagligt tal avser med skugga är kärnskugga, som uppstår då det skuggande 
föremålet skymmer hela solskivan. På större avstånd kommer en vinge inte helt att dölja 
solen, och skuggbilden blir mindre markant. Skuggor från roterande vindkraftverk är möjliga 
att uppfatta på upp till ca 1,5 km avstånd, men då endast i form av en diffus ljusförändring. 
Var den absoluta gränsen går är svårt att avgöra, men erfarenheten visar att på 3 km 
avstånd uppfattas ingen skuggeffekt [10]. 

En enskild plats kan under korta perioder av ett dygn utsättas för dessa skuggeffekter när 
verken befinner sig i linje mellan solen och den enskilda platsen. Varaktigheten av en 
sådan enskild situation, vid en fastighet, påverkas bland annat av vindriktningen. Om det 
blåser parallellt med solinstrålningen, kommer skuggeffekten att få störst utbredning och ha 
längst varaktighet, eftersom verket då står med ”bredsidan” mot solen.  

Ett vanligt riktvärde som tillämpas i rättspraxis för skuggeffekter från vindkraftverk på 
störningskänslig plats, är att den faktiska skuggeffekten på störningskänslig plats får vara 
högst 8 timmar per kalenderår. En skuggförekomst om 8 timmar per år, motsvarar 
cirka 0,2 % av den sammanlagda tiden under ett år med dagsljus, mellan soluppgång och 
solnedgång. Riktvärdet tar hänsyn till att den rörliga skuggan inte uppkommer under 
dygnets mörka timmar, vid mulna tillfällen eller då det inte blåser. Varaktigheten av 
skuggbildningen per dag bör inte heller överskrida 30 minuter per dygn. 

Skuggutbredningen från Svartnäs-parken beskrivs under respektive delområde. 

6.5 Djurliv 

6.5.1 Fåglar 

6.5.1.1 Etableringsfasen 

Etableringsfasen antas inte innebära någon större påverkan på fåglar. Det kommer att 
alstras ljud från maskiner och fordon som används vid etableringen av vindkraftverken. 
Fåglar kan då tillfälligt skrämmas bort från platsen i likhet med vid andra aktiviteter, t ex 
skogsavverkning. Några problem har inte observerats vid tidigare etableringar av 
vindkraftverk. 
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6.5.1.2 Driftfasen 

Vid uppförande av grupper av vindkraftverk i ett skogsområde är det huvudsakligen 
kollisionsrisken som är den stora faran för fåglar. Förutom kollisionsrisken finns det även en 
ren störningsrisk att häckande fåglar lämnar området (kanske dock bara temporärt) av den 
ökade mänskliga närvaron i området. Det är huvudsakligen de tyngre rovfåglarna 
(kungsörn, havsörn och möjligen jaktfalk och pilgrimsfalk) som riskerar att kunna kollidera 
och störas och då gäller det främst de fåglar som häckar i området. Detta med anledning av 
att häckande fågelindivider tillbringar flera av årets alla dagar i just sina häckningsområden.  

Som framgår av Grouseexpeditions rapporter (bilagorna 5 och 6) har inga örnrevir 
påträffats inom Svartnäs-området. Inte heller någon rödlistad art påträffades. 

Alla erfarenheter visar att sträckande fågel väjer för vindkraftverk. Svartnäs-området 
förefaller inte heller innehålla någon sträcklokal av betydelse. Grouseexpedition noterar i 
sin rapport att man iakttagit ca 44 sträckande fåglar över Svartnäs-området, jämfört med 
252 över Lapptäppan och 491 över Grangärde/Hästberg. Se Tabell 3 på sid. A-64. 

Den sammantagna bedömningen är att området lämpar sig väl för vindkraft ur ett 
fågelperspektiv, och att någon risk för betydande påverkan på fågelpopulationer inte 
bedöms föreligga. 

6.5.1.3 Avvecklingsfasen 

Under avvecklingsfasen blir det en liten påverkan då vindkraftverken monteras ner. Efter att 
vindkraftverken är borta har fåglarna fritt utrymme på platsen. 

6.5.2 Däggdjur 

6.5.2.1 Etableringsfasen 

Under etableringsfasen kommer grävmaskiner och en del människor att vistas på platsen 
vilket kan göra att vilda djur tillfälligt skräms bort. När människor och maskiner har 
försvunnit från platsen bör det inte finnas något hinder för vilda djur att åter vistas på 
platsen. Tamdjur bör inte bli direkt påverkade under etableringen, möjligtvis kan de störas 
något av de maskiner som används.  

6.5.2.2 Driftfasen 

Erfarenheten från andra vindkraftetableringar visar att både tama och vilda djur snabbt 
vänjer sig vid vindkraftverk och vistas/betar ostört vid dem. 

Naturvårdskonsult Gerell bedömer att effekterna på fladdermusfaunan inom Svartnäs-
området blir försumbar (bilaga 7). När det gäller fladdermöss ska man också komma håg 
att de flyger huvudsakligen när det är vindstilla eller låga vindar, upp till 5 m/s. Enstaka arter 
kan flyga vid högre vindstyrkor, men gör det bara undantagsvis [13]. Eftersom 
vindkraftverken behöver minst ca 4 m/s innan de startar är det ett litet ”vindfönster” där 
fladdermusaktivitet och roterande vindkraftverk sammanfaller. 

6.5.2.3 Avvecklingsfasen 

Under avvecklingsfasen kommer det åter att finnas maskiner och människor på platsen 
som tillfälligt kan skrämma bort vilda djur. När vindkraftverken är nedmonterade kommer 
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människor och maskiner att avlägsnas från platsen och området återställas i sitt 
ursprungliga skick. Det bör därmed inte finnas något hinder för vilda djur att åter vistas på 
platsen. 

6.6 Transporter 

Som redovisas i avsnitt 5.6.5, sid. A-86, så finns flera alternativa transportvägar in till, 
liksom flera alternativa transportmöjligheter inom Svartnäs-området. Genom att 
transporterna kan spridas via flera olika vägar kan störningarnas omfattning begränsas vid 
enskilda platser. 

6.6.1 Utsläpp till luft 

Utsläppen till luft från vindbruk är mycket små. Vindkraftverken själva förorsakar inga 
utsläpp utan det är framför allt transportarbetet i samband med etableringen som svarar för 
utsläppen. 

6.6.1.1 Etableringsfasen 

Baserat på mängderna och transportavstånden i Tabell 5, avsnitt 5.6.5, har utsläppen till 
luft tagits fram med hjälp av beräkningsverktyget NTM Calc, där emissioner och 
energiförbrukning vid godstransporter kan beräknas [14]. Resultatet redovisas i Tabell 6.  

Tabell 6: Utsläpp till luft från transporter 

 Vägar och 
fundament 

Torn och verk1 Elutrustning Summa 

CO2 ton 2 500 3 000 110 5 610 

NOx  ton 25 53 2 80 

Stoft  ton 0,4 1,2 0,09 1,7 

SO2  ton 0,003 0,004 < 0,001 0,007 
1 Detta motsvarar bilstransport i 140 mil, vilket är ett värsta fall.  

I Tabell 6 har beräkningarna för transport av torn och vindkraftverk utgått från biltransport 
från fabrik till montageplats. Eftersom det idag inte går att säga vem som kommer att 
leverera dessa komponenter går det inte att låsa ett visst transportsätt. Ett alternativ till 
biltransport är fartygstransport till lämplig hamn och biltransport därifrån till Svartnäs-
området. Det reducerar alla emissioner, utom SO2, för transport av torn och verk med 
ca 60 %. 

Miljökonsekvensen av CO2, klimatpåverkan, är global och därför lättast att jämföra med 
vindkraftens motsvarande minskning av CO2-utsläppen. Svartnäs-parken innebär en 
besparing av minst 90 000 ton CO2/år (se avsnitt 7.1.1), d v s att CO2-utsläppen från 
etableringsfasens transporter är kompenserade efter mindre än en månads drift. 

När det gäller övriga emissioner är jämförelsen svårare eftersom deras miljökonsekvenser 
är regionala och/eller lokala. D v s att man måste jämföra konsekvensen av stor minskning 
av utsläppen i t ex Nordjylland (i Ålborg finns ett stort kolkondenskraftverk) med 
konsekvensen av ett mindre utsläpp som sker i Svartnäs-området, och längs svenska 
vägar, vilket inte kan anses rimligt att utreda i detta sammanhang. 
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6.7 Miljömålen 

Sveriges riksdag har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. I november 2005 
lades miljökvalitetsmålet "Ett rikt växt- och djurliv" till de 15 som man antagit redan i april 
1999. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar till att:  

• främja människors hälsa  
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
• trygga en god hushållning med naturresurserna 

De 16 miljökvalitetsmålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

På http://miljomal.nu/, en officiell portal för Sveriges miljömål, finns all information om de 
svenska miljökvalitetsmålen samlad. 

Dessa nationella miljökvalitetsmål har sedan brutits ner till regionala mål av länsstyrelsen i 
Dalarnas län. På http://www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=8983 finns all 
information om miljömålen i Dalarnas län samlad. Dalarnas miljömål är de nationella målen 
anpassade till länet. Målen, tillsammans med en handlingsplan, har tagits fram i bred 
samverkan med ett stort antal aktörer i länet. En reviderad version av Dalarnas miljömål, 
vars första version kom 2003, fastställdes av Länsstyrelsens styrelse i april 2007. Dalarnas 
miljömål 2007-2010 innehåller 74 delmål. 

Svartnäs-projektet bidrar positivt till miljömålen nummer 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 12 
genom att det kommer att producera elkraft utan någon form av utsläpp som annars skulle 
kunna motverka dessa mål. Projektet förhåller sig neutralt till miljömålen nummer 7, 9, 13, 
och 14. De miljökonsekvenser som diskuteras i denna MKB kan sägas berör miljömålen 
nummer: 

6. Säker strålmiljö. Med strålmiljö kanske man i första hand tänker på radioaktiv 
strålning, och i förhållande till denna bidrar vindkraften positivt. I strålmiljö 
inberäknas emellertid även elektromagnetisk strålning och eftersom vindkraftverken 
producerar el som transporteras i kablar kommer elektromagnetisk strålning att 
uppkomma. I Dalarnas delmål har inte elektromagnetisk strålning någon särskild 
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åtgärd. Eftersom vindkraftverken inte placeras invid bostäder och kablarna i 
huvudsak grävs ner måste dock vindkraften anses uppfylla målet att vara säker. 

15. God bebyggd miljö. I Dalarnas delmål har detta definierats som: Den bebyggda 
miljön rymmer miljörelaterade hälsoproblem som luftföroreningar, buller och radon i 
inomhusluft och dricksvatten. Till dessa delar förhåller sig vindkraften positiv eller 
neutral.  

Som åtgärder anger länsstyrelsen bl a följande: En uthållig resursanvändning, som 
även bidrar till en god miljö globalt, förutsätter att våra system för energi, transporter 
och material förändras. Användningen av naturresurser – fossila bränslen, naturgrus 
med mera – måste minska och kretsloppen slutas. Användningen av förnybar energi 
måste öka och energin behöver användas effektivare. Vindkraften förhåller sig 
positivt till detta. 

16. Ett rikt växt- och djurliv. Det finns farhågor att vindkraft ska påverka fåglar och 
fladdermöss. Som framgår av denna MKB är det dock inte frågan om någon 
betydande påverkan i detta projekt. Vid etableringen i Svartnäs-området har stor 
hänsyn tagits till naturvärdena, i syfte att inte påverka den biologiska mångfalden 
negativt. 

6.8 Sammanfattande slutsatser 

Svartnäs-området har bra vindförhållanden och är väl lämpat för vindkraft. Natur- och 
kulturvärdena är förhållandevis små och påverkan på dem som finns är liten. 

Förutom på Båtpersberget, där Försvarsmakten meddelat att samtliga vindkraftverk står i 
konflikt med totalförsvarets intressen, är påverkan på landskapsbilden sannolikt den mest 
påtagliga miljökonsekvensen. På Himmelsberget, det område där påverkan på 
landskapsbilden framför allt framförts, har Bergvik reducerat layouten för att åtgärda denna 
påverkan. 

7 ALTERNATIV 

Som framgår av punkt 4 i avsnitt 2.1.1 ovan ska MKB:n innehålla såväl en redovisning av 
alternativa platser, om sådana är möjliga, som konsekvenserna av att projektet inte 
kommer till stånd. 

7.1 Nollalternativ 

Det s k nollalternativet skall redovisa konsekvenserna av att projektet inte kommer till stånd. 
Att inte etablera dessa vindkraftverk skulle medföra att växthuseffekten, försurningen och 
övergödningen av jorden skulle fortsätta att vara på samma nivå som idag. Med den 
ökande befolkningstillväxten är sannolikheten däremot större att dessa effekter ökar. I 
slutändan skulle detta påverka vår natur- och kulturmiljö, friluftslivet samt vår landskapsbild 
påtagligt i en negativ riktning. 
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7.1.1 Konsekvenser för elproduktionen 

En utebliven vindkraftutbyggnad får effekt på den s k marginalproduktionen, d v s det 
produktionsslag som ökar respektive minskar vid förändringar i elförbrukningen, se Figur 26 

 

Figur 26: Förhållandet mellan utbud och efterfrågan på elmarknaden 
Källa: Ekonomifakta; Bildspel om elpriset 

Vindkraft, vattenkraft och kärnkraft har de lägsta produktionskostnaderna i det nordiska 
elsystemet och utgör basen. Då efterfrågan ökar, används de produktionsslag med högre 
produktionskostnader, som baseras på kol, olja och naturgas. Vid stor efterfrågan blir det 
möjligt att även producera (eller importera) el som är dyrare att producera. Utbudskurvorna 
visar hur mycket leverantörerna är beredda att leverera vid olika priser, efterfrågekurvan 
visar hur mycket av en vara konsumenterna vill ha vid olika priser. Marknadspriset hamnar 
där kurvorna möts. Utbudskurva 2 visar hur handeln med utsläppsrätter påverkat 
prisbildningen. 

Den miljöaspekt som är mest relevant att jämföra i nollalternativet är utsläpp av koldioxid 
eftersom detta är ett globalt problem. Hur stor den uteblivna minskningen blir beror på en 
mängd faktorer och är svår att ange med någon exakt siffra. Beroende av hur ”sträng” 
klimatpolitiken blir, och hur väl dess målsättningar genomförs, kan marginalelens 
koldioxidutsläpp antas ligga i storleksordningen 160 – 700 g CO2/kWh el [6]. Vindkraftens 
produktionskapacitet kan antas vara 2,5 - 3 GWh/installerad MW och år, vilket för Svartnäs-
projektet motsvarar 545 – 1 300 GWh/år beroende på hur stora verk som installeras. Detta 
innebär alltså en utebliven minskning av i storleksordningen 87 000 – 910 000 ton koldioxid 
per år om Svartnäs-projektet inte genomförs. 

7.1.2 Lokala konsekvenser i Svartnäs-området 

I ett första skede kan det självklara svaret tyckas bli att om Bergvik inte genomför Svartnäs-
projektet så uteblir alla konstaterade eller befarade negativa effekter i området. Men om 
man beaktar de politiska målen för vindkraftutbyggnad och att området är, åtminstone 
delvis, utpekat som riksintresse för vindkraft så är det knappast troligt att det aktuella 
området skulle förbli oexploaterat för all framtid. 
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Det är högst sannolikt att någon annan vindkraftprojektör skulle starta ett projekt i området. 
Om, och i så fall hur detta projekt skulle skilja sig från Bergviks projekt är omöjligt att 
förutspå. 

7.2 Alternativt utförande 

Under projektets framdrivning, från starten hösten 2008, efter korrigeringar m a p saker 
som framkommit i samrådet m m, har många alternativa utförandes studerats. Som mest 
studerades en layout med 133 vindkraftverk. På grund av påverkan på några få enskilda 
fritidshus minskades layouten ner till 114 verk. Efter att ytterligare verk tagits bort av olika 
anledningar, t ex av hänsyn till landskapsbilden, och fler verk planerats in på ett lämpligare 
område återstår en layout med 115 vindkraftverk. 

Minskningen från 133 till 115 vindkraftverk innebär dock inte bara mindre påverkan på 
motstående intressen utan också lägre elproduktion, sämre utnyttjande av investeringar i 
form av vägar och elledningar m m. 

Produktionsmässigt förhåller alternativen sig till varandra på följande sätt (beräknat på de 
vinddata som är tillgängliga idag): 

 133 verk 114 verk 115 verk 

Produktion, MWh/år 861 736 737 

Prod. per verk, MWh/år 6,47 6,46 6,41 

Kapacitetsfaktor8 % 36,9 36,9 36,6 

7.3 Alternativ lokalisering 

Som framgår av avsnitt 2.2 innebär de nationella utbyggnadsmålen en omfattande 
utbyggnad av vindkraften, vilket innebär att det mer handlar om att utnyttja alla tänkbara 
lokaliseringar än att välja mellan dem. 

Enligt Bergviks uppfattning finns fyra huvudkriterier som måste bedömas när en plats ska 
värderas som en möjlig lokalisering: 

1. Vindförhållanden 

2. Möjlighet att ansluta till elnätet 

3. Tillgång till marken. 

4. Miljöpåverkan 

7.3.1 Beskrivning av alternativ lokalisering 

Under arbetet med MKB:n har Bergvik tittat efter en alternativ lokalisering att etablera 
vindkraftverk i storleksklassen 2-4 MW/st. Bergvik har funnit ett område, på fastigheterna 
Orrmo 2:3, 6:2, 9:17 och Lillhärdals-Östansjö 14:3 i Härjedalens kommun, ca 8 km väst om 
Lillhärdal (se Figur 27). 

                                                
8 Kapacitetsfaktorn är förhållandet mellan den teoretiska produktionen, om ett vindkraftverk ligger på 
sin märkeffekt årets alla dagar, och den verkliga 
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Figur 27: Alternativ lokalisering 
 

Denna plats har inte avfärdats innan denna MKB upprättats. Nedan beskrivs hur denna 
plats har värderats. 

På den alternativa lokaliseringen har en etablering av 26 vindkraftverk med en 
generatoreffekt på 2-4 MW/st. studerats (se Figur 28). Området är kuperat och skogsbeklätt 
varför den styrande faktorn för vindkraftverkens placering varit områdets topografi. 
Placeringen har även anpassats efter områdets yta för att optimera elproduktionen utifrån 
områdets förutsättningar. 
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Figur 28: Vindkraftverkens placeringar vid den alternativa lokaliseringen 
 

7.3.1.1 Elproduktion 

Området är betydligt mindre än Svartnäs-området, och kommer därmed att producera 
betydligt mindre el. De föreslagna 26 vindkraftverken i detta alternativ med en effekt på 
2 MW vardera är beräknade att ge en energiproduktion på ungefär 119 GWh/år, vilket ska 
jämföras med Svartnäs-parkens produktion av ca 737 GWh/år för samma storlek på 
vindkraftverk.  

7.3.1.2 Ljud 

Ljudet från den planerade anläggningen understiger normen på 40 dB(A) vid bostäder vid 
samtliga bostäder i närområdet. 
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7.3.1.3 Skugga 

Resultatet från de skuggberäkningar som gjorts visar att inget bostadshus beräknas 
drabbas av rörlig skugga orsakad av vindkraftverken överstigande det rekommenderade 
värdet. 

7.3.1.4 Emissioner till luft 

Utsläpp till luft sker främst under byggnationen av vindkraftverken. Dessa uppkommer från 
de maskiner som används vid nedgrävningen av ledningar och vid arbetet med 
fundamenten, fordonen som används vid vägbyggnationen samt transporter av material till 
platsen. Vid driftfasen uppkommer utsläpp från servicebilarna. Eftersom detta alternativ 
innehåller färre vindkraftverk inom ett mindre område uppstår mindre utsläpp till luft jämfört 
med huvudalternativet. Men eftersom elproduktionen är lägre medför detta alternativ också 
en mindre utsläppsbesparing.  

7.3.1.5 Naturmiljö 

Markförhållandena liknar de i huvudlokaliseringsområdet. 

Området är inte av riksintresse för naturvård eller Natura 2000. Det närmast belägna 
området av riksintresse för naturvård, Sexan – Olingen, ligger ca 5 km söder om parken, se 
Figur 29. Det finns ett område som är klassat som naturvärde i anslutning till 
etableringsområdet, se Figur 29. Vägdragning till detta alternativ är inte framtagen. I 
närområdet och inom fastigheterna finns nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskog. 

Vindkraftverken kommer inte att fysiskt påverka något område av riksintresse för naturvård 
eller Natura 2000. Den lokala naturmiljön på fastigheterna där vindkraftverken är placerade 
kommer att påverkas av etableringen. 
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Figur 29: Alternativ lokalisering. Vindkraftverkens placeringar i förhållande till 
intressen av naturmiljö 
 

7.3.1.6 Kulturmiljö 

Inga registrerade lämningar ligger inom etableringsområdet för den alternativa 
lokaliseringen och en närmare utredning av området är inte utförd. Runt etableringsområdet 
finns registrerade fornminnen och dessa redovisas i Figur 30 tillsammans med det 
närmaste riksintresseområdet för kulturmiljö, Lillhärdals kyrkby och fäbodområde, ca 4 km 
väster om etableringsområdet. 
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Figur 30: Alternativ lokalisering. Närliggande områden av värde för kulturmiljön. 
 

7.3.1.7 Fåglar 

Ingen närmare bedömning av fågellivet har gjorts för området kring Papoberget där den 
alternativa lokaliseringen är planerad.  

7.3.1.8 Landskapsbild 

Detta alternativ är lokaliserat närmare Lillhärdal samhälle och vindkraftverken kommer 
troligen att vara synliga från bebyggelsen kring Orrmosjön.  

Den totala påverkan på landskapet bedöms bli mindre i detta alternativ än en etablering i 
huvudlokaliseringsområdet eftersom det är fråga om ett mindre antal verk och att de är 
samlade på ett mindre område. 
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7.3.1.9 Rennäring 

Till skillnad mot huvudalternativet ligger den alternativa lokaliseringen inom ett 
reservbetesområde för Mittådalens, Tåssåsens och Handölsdalens samebyar och får 
nyttjas efter godkännande av markägare. Strax nordväst om etableringsområdet har 
Mittådalens sameby en flyttled, se Figur 31 nedan. 

Den alternativa lokaliseringens påverkan på rennäringen bedöms inte bli påtaglig. 

 

Figur 31: Verkens placeringar i den alternativa lokaliseringen i förhållande till 
rennäringens intressen. 
 

7.3.2 Jämförelse mellan alternativ- och huvudlokalisering 

7.3.2.1 Elproduktion 

Huvudalternativet beräknas producera betydligt mer el än den alternativa lokaliseingen. 
Området har ett bra vindläge och bra energiinnehåll och bör därför nyttjas för vindbruk. Ett 
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bra energiinnehåll leder till en hög elproduktion och därmed stor energi- och miljönytta. Den 
alternativa lokaliseringen producerar ca 16 % av huvudalternativets elproduktion. Under 25 
år skulle skillnaden i elproduktion mellan huvudalternativet och den alternativa 
lokaliseringen bli ca 15 TWh. 

7.3.2.2 Ljud och skugga 

Bägge alternativen är lokaliserade på behörigt avstånd från bebyggelse och uppfyller 
därmed praxis på 40 dB(A) vid samtliga bostäder med god marginal. 

Det stora avståndet till bebyggelsen medför att den beräknade påverkan från 
skuggbildningen bedöms bli mycket liten. 

7.3.2.3 Naturmiljö samt luft och klimat 

Regionalt och globalt bidrar huvudalternativet till störst miljönytta eftersom mest elektricitet 
kan produceras och därmed bidra till en större utsläppsbesparing av växthusgasen 
koldioxid samt övergödande och försurande utsläpp. 

Inget av alternativen är placerade inom områden av riksintressen för naturvård, Natura 
2000 eller naturreservat och kommer därmed inte påverka dessa fysiskt.  

En viss risk finns att störningar från vindkraftverken kan påverka fågellivet och då främst 
förekomsten av kungsörn i närheten av huvudlokaliseringsområdet. En mer noggrann 
registrering av var rovfåglarna flyger i området, t. ex genom ett kontrollprogram, kan ligga 
som grund till valet av var dessa vindkraftverks exakta placering bör vara och därmed 
reducera risken för påverkan.  

7.3.2.4 Kulturmiljö, friluftsliv och landskapsbild 

Inget av de förslagna alternativen ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövård, 
friluftsliv eller rörligt friluftsliv och kommer inte heller fysiskt att inverka på något område 
som är av kulturhistoriskt intresse. De förslagna alternativen ger en påverkan på landskapet 
som varken kan bedömas som extremt stor eller extremt liten.  

7.3.3 Sammanfattande värdering 

Bergviks val att gå vidare med huvudalternativet grundar sig på: 

� Platsen är på grund av sin storlek och goda vindenergitillgång synnerligen lämplig 
för storskaligt vindbruk. 

� Detta alternativ ger högst elproduktion. 

� Uppfyller kravet på största möjliga elkraftproduktion med godtagbar påverkan på 
omgivningen. 

� Ger ett optimalt nyttjande av vindbruk i området. 

� Inga riksintressen eller motstående intressen berörs påtagligt. 

� Verkens placering, vägarna och ledningarnas dragning har anpassats för att 
minimera påverkan på natur- och kulturmiljön.  

� Strider inte mot översiktsplan. 
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� Sökanden har tillgång till marken för vindkraftsetableringen på de aktuella 
fastigheterna. Etablering kan därmed ske utan dröjsmål. 

� Anläggningen kan utformas så att påverkan från buller och skuggbildning inte 
överstiger gällande riktlinjer eller praxis. 

8 KONTROLLPROGRAM 

I 26 kap 19 § miljöbalken sägs följande: 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter 
för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera 
verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. 
   Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 
påverkan på miljön. 
   Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 

Det är i detta skede för tidigt att utarbeta ett detaljerat kontrollprogram, bl a därför att 
kontrollprogrammet bör återspegla de villkor som ställs på verksamheten i 
tillståndsbeslutet. 

I förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll anges några preciserade 
krav på egenkontrollen: 

4 § Krav på dokumentation över ansvarsfördelning inom verksamheten, d.v.s. vem som 
ansvarar för att villkor i tillstånd efterlevs samt att verksamheten lever upp till 
miljölagstiftningen. 

5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. 
för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och 
miljön 

6 § Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma 
riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar 
och bedömningar skall dokumenteras. 
Om det inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för 
människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta 
tillsynsmyndigheten om detta. 

7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter som hanteras inom 
verksamheten. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna: 

1. Produktens namn, 

2. Omfattning och användning av produkten 

3. Information om produktens hälso- och miljöskadlighet 

4. Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. 

Det förslag till kontrollprogram som Bergvik kommer att ta fram kommer att uppfylla dessa 
krav. I detta skede kan följande kontrollpunkter förutses: 
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8.1 Etableringsfasen 

• De förfrågningsunderlag, och senare kontrakt, som upprättas ska tydligt innehålla 
de miljömässiga krav som kommer att ställas i tillståndsbeslutet och som i övrigt 
framgår av gällande regelverk. Entreprenörerna kommer att åläggas att 
dokumentera, analysera och åtgärda de eventuella incidenter eller störningar som 
kan komma att uppstå. 

• Innan vindkraftverkens, elutrustningens, vägarnas och kablarnas slutliga placeringar 
bestäms kommer det att utföras en geoteknisk undersökning av marken. Utifrån 
denna undersökning bestäms bl a vilka fundament som skall användas och hur de 
skall utformas.  

8.2 Driftfasen 

• Ljud från anläggningen kommer inte att överskrida 40 dB(A) vid bostäder. Om en 
närboende oroar sig för ljudstörningar vid respektive bostad eller om det finns 
anledning för tillsynsmyndigheten att misstänka att ljudnivån överstiger gällande 
värden kan en kontrollmätning utföras. 

• Vindkraftverken kommer att kunna kontrolleras kontinuerligt via fjärrövervakning från 
dator. Larm från verken rapporteras direkt till driftansvarig person som åtgärdar 
problemet via dator, besök på plats eller via kontakt med servicepersonal. 

8.3 Avvecklingsfasen 

• När verksamheten har upphört skall åtgärder för återställande av området vidtas i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 
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