
Mark och miljödomstolen

Box 1104

131 26 Nacka strand

Svar på Bergvik Skogs utvecklade överklagande mål nr M 4212 – 11

Undertecknad yrkar avslag på Bergviks ansökan

Undertecknad väljer att svara på Bergviks överklagan i den turordning 
frågeställningasrna/påståenden/synpunkterna kommer i advokatfirman 
FOYEN:s skrivelse. Därför kan vissa påstående komma flera gånger.

Sid 3 räknar Foyen upp 5 punkter som Bergvik vill ha tillstånd för. Ingen av de 
fem tar någon som helst hänsyn till vare sig buller eller 
skuggningsproblematiken.

1) att antal tillåtna verk får uppgå till som mest 115. 

Som jag ser det har länsstyrelsens i sitt beslut tagit fasta på de problem som 
uppstår med 115 verk. De har minskat antalet för att 115 vkv skapar ett intaget 
landskap alltså ett industriellt vindkraftsområde som motverkar 
vindkraftsintresset genom en dålig hushållning med utrymmet för vindkraft. Se 
mer vindkraftshandboken sid 52. Det skulle också innebära att kring lilla 
Ryssjön finns det mer vindkraftsverk än i hela jämtland (96st) mer än 
Norrbotten och Värmland tillsammans. Räknar man med Jädraåsprojektet som 
nästan är hopväxt med Svartnäsprojektet (endast ca 2 km) talar vi om ca 230 
vindkraftsverk och då har vi nästan lika många som Skåne som är det län som 
har mest efter Västra Götaland. Med ett så litet avstånd mellan de olika parkerna 
får det en enorm negativ inverkan hos oss boende här, detta har länsstyrelsen 
med sin lokala kännedom tagit fasta på.



2) att boxmodellen tillämpas

Länsstyrelsens beslut är helt förståligt. Bergvik skog har hela tiden i alla kartor 
och fotomontage,bullermätning, skuggberäkning  i koordinatuppgivelserna till 
den kompletterande MKB hela tiden uppgivit samma placering. Dock har de 
sagt att det är en preliminär. Försvaret har ju också fastslagit att om verken 
flyttas mer än ett 30 tal meter så ska allt göras om igen. Boxmodell gör också att 
ansökan blir oprecis och bör av den anledningen avslås. 

3) alla delområden således även Spaksjöberget och Båtpersberget får användas.

Delar helt länsstyrelsen uppfattning. Vindkraftsverkens placering på Spaksjön 
gör att ett stort antal vindkraftsverk inte klarar av den tid som är accepterad för 
skuggbildning. Båtpersberget har ju bl.a försvaret sagt nej till. I Bergvik Skogs 
MKB sid A8 skriver Bergvik själva att hänsyn måste tas till försvarets intressen. 
Det verkar på Foyens överklagande att det inte ska gälla nu. Vindkraftsverk på 
Båtpersberget är också de som allra mest hamnar i blickfånget vid färd väg 850 
mot Svartnäs.

4) att ingen inskränkning i delområdenas yta görs.

Här kan man ånyo läsa i vindkraftshandboken sid 52 att hålla avstånd mellan 
grupper är viktigt. Avståndet bör vara 3-5 km mellan grupperna. Genom det 
undviker man också att ögat läser samman olika grupper till en för stor 
sammanhängande grupp. Nämnas kan att vindkraftshandboken är framtagen av 
Boverket på uppdrag av regeringen. Råden i boken är till för att få en större 
acceptans för utbyggnad av vindkraften hos en bredare allmänhet samt på det 
sättet minimera kostnader för sökande genom mindre motstånd mot 
ansökningar. Den är alltså inte till för de som endast är ute efter stora snabba 
klipp som är villig att utan hänsyn dundra upp vindkraftsverk där dom både stör 
och förstör. Hänvisar till Dom MÖD 2005:2 mål nummer m4440-04 
Miljödomstolen finner att ett avstånd på 2.5 km till närmaste 
vindkraftsverksanläggning får anses vara ett acceptabelt avstånd.

5) att domstolen tillståndsgivna delområden begränsas till maximalt antal verk

Spaksjöberget 11 verk

Båtpersberget 10 verk

Enviksberget 7 verk



Ånglarna 25 verk

Mörtåsen 32 verk

Räkenberget 49 verk

Här är min förvåning stor. Bergvik skog har haft en förankringsprocess vilken 
av många ansedd som bristfällig. Vi har lämnat in synpunkter, de har jobbat 
fram en MKB som var bristfällig och fick en hel del tilläggskrav. Nu nästan 5 i 
tolv kommer de in med nya uppgifter. Uppgifter som det inte finns några 
uppgifter hur det skulle kunna se ut varken i form av fotomontage, 
bullermätningar, skuggmätningar osv. Detta är sådan stor ändring att det näst 
intill kräver en ny MKB åtminstone krävs nya buller och skuggberäkningar. 
Ännu ett tecken på en oprecis ansökan.

Om Mark och miljödomstolen godkänner 115 verk men inga verk på 
Spaksjöberget och Båtpersberget hur ser layouten ut då? En layout visas i 
bilagan på överklagan med den tar inga hänsyn till konkurrerande intressen, Inga 
hänsyn till de stugor som finns inne i delområdena. Inga hänsyn till andra 
fastighetsägares skogsmark.

Om Mark och miljödomstålen godkänner 115 verk men inga verk på 
Spaksjöberget, Båtpersberget och håller fast vid pkt 18 i länsstyrelsens tillstånd 
då faller 4 verk från Enviksberget bort också hur ser layouten ut då?

Om Mark och miljödomstolen godkänner 115 verk men inga verk på 
Spaksjöberget, Båtpersberget och håller fast vid punkt 17 i länsstyrelsens 
tillstånd då faller 4 verk bort på Enviksberget p.g.a skoterleden samt 4 verk bort 
kring slädhundsspåret. Hur ser layouten ut då?

49 verk på Räkenberget innebär i princip en stor grupp utan någon som helst 
avstånd mellan grupperna. Det är ju mot Boverkets rekommendation på 3-5 km 
för att få acceptans

Lika med Ånglarna, Mörtåsen osv. Detta förslag är en maximal utnyttjande av 
den mark som Bergvik har i området. Att maximera Ånglarna som har den 
sämsta vindförutsättningarna av alla delområden endast 84 i index och 
maximera Räkenberget som har den näst sämsta vindförhållanden 91i index är 
inte att följa miljöbalkens hushållningsprincip. Ansökan måste vara mer precis 
för att man ska kunna se konsekvenserna av etableringen.



Lokaliseringen av vindkraftsverken innebär inte att bolaget valt den plats 
som är lämpligast med hänsyn till att ändamålet skall uppnås med minsta 
olägenhet för människors hälsa.

Det resonemang som Foyen har på sidan 3 att Bergvik Skog måste ha alla verk 
för att elanslutningen blir dyr håller inte i dagens läge. Bergvik skog har på sin 
mark i Jädraås tillstånd för 116 verk. Det är inte mer än ett kort avstånd från de 
planerade verken i Ånglarna ca 2 km till verken på Snesåsen i Jädraåsparken. Åt 
norrut ansöker Bergvik skog om 149 verk i Annefors där det i Annefors MKB 
har sin transformatorstation liggande mellan Svartnäs samhälle och Ryssjön. Så 
dit är det inte heller någon lång sträcka. Enligt Svensk Kraftnät är det förknippat 
med minsta samhälleliga kostnader att bygga ut vindkraften i södra Sverige i en 
av Svenska Kraftnäts rapporter beskrivs investeringskostnaden i ett för 
stamnätets dyraste scenario, dvs. en utbyggnad till 30twh vindkraft med 
tyngdpunkten i norra Sverige till 10 miljarder kronor. Läggs kostnader för ökad 
reglerbehov på ökas kostnaden till 25 miljarder. Till detta kommer kostnader för 
överföringsförluster i näten på uppskattningsvis 7,5 miljarder summan blir 42,5 
miljarder investeringskostnaden uppgår till 150 miljarder kostnaden för 
stamnätet tas ut kollektivt på alla kunder. Fr. rapporten konsekvenser för elkund 
av höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet S.97. ER 2009:35 Detta är 
ytterligare synpunkter på att denna industrialisering skall nekas.

På sid 4 för Foyen ett resonemang om den snabba tekniska utvecklingen gör att 
Bergvik skog inte kan exakt ange hur vindkraftsparken kommer se ut. Detta är 
inget hållbart resonemang under hela denna process Bergvik har fört med oss 
har dom sagt likadant. Ingen ”utveckling” har ännu skett. Det är samma verk 
som byggts nu i Jädraåsparken som Bergvik sa fanns redan 2008. Att 
utvecklingen skulle ske så dramatiskt det år eller två tills Bergvik får något sorts 
tillstånd är inte troligt. Om framtiden vet vi ingenting. Kommer det byggas mer 
kärnkraft? Kommer det satsas mer på solenergi? Kommer nya regeringsbeslut 
påverka förutsättningar åt ett eller annat håll? Framtiden är det som sagt ingen 
som vet något om utan vill Bergvik bygga vindkraftsverk så är det de verk som 
finns nu som det ska fattas beslut om.

På sidan 4 gör Foyen en teoretisk uträkning hur mycket Bergvik förlorar p.g.a 
Länsstyrelsen begränsningar. Detta kanske problem för Bergvik just i detta 
projekt men mot regeringens beslut är det inget problem. 



På sidan 5,6,7 Försöker FOYEN belysa Spaksjöberget och Båtpersberget i nytt 
perspektiv.

Bergvik har ännu en gång använt Anders Bramme som konsult som menar att 
påverkan på landskapsbilden är personligt betingat som också menar att denna 
form av intrång får anses försumbar när man väger in projektet fördelar såsom 
produktion av förnyelsebar energi. Inför MKB fick vi information att Bergvik 
skulle använda oberoende konsulter till sin MKB. Detta ifrågasätts när vissa 
konsulter återkommer i olika av Bergviks skogs projekt och de kanske inte vill 
”bita den hand som föder en”. I telefon samtal med Anders Bramme medhåller 
han att han gjort flera arbeten åt Bergvik Skog, han medhåller också att han 
aldrig nekat ett projekt med hänsyn till landskapet samt att han inte tagit fasta på 
EU:s landskapsdirektiv. Så denna konsult kan inte ses som oberoende.

Här kommer åter detta mantra att det är positivt med produktion av förnyelsebar 
energi. Regeringens beslut är att det ska till år 2020 finnas planmässiga 
förutsättningar för årlig produktion av el från vindkraft på 30TWh. Anledningen 
till det beslutet är att EU har ett krav att alla länder till 2020 ska ha 20 % av sin 
el från förnyelsebar energi. Sverige har redan över 20 % (vi har 44 %) men ska 
bli bäst i klassen på 50 %. Bedömningen är från statsmakten är att vi inte 
kommer att uppnå vindkraftsmålet och det genom att elnätskapaciteten är för 
dålig och de hinns inte byggas ut till år 2020. Däremot bedöms utbyggnadsnivån 
till år 2050 vara rimlig men för att det ska fungera så snabbt och smidigt som 
regeringen vill krävs det en väl förankrat lokal acceptans och det är just sådana 
här företag som Bergvik Skog och Foyen och konsulter som Anders Bramme 
som vill genomföra vindkraftsverk på områden där det skapar problem som 
skadar den vindkraftsindustri som ser seriöst på acceptansproblematiken.

 I Spaksjön och Båtpersområdet var det enligt MKB ett stort antal fastigheter 
som fick för många timmar skuggtid samt 40dBA gränser som var diskutabla. 
FOYEN hänvisar till en dom den 16 juni 2009 M 7051-07 där det enligt FOYEN 
fastslagits att visuell störning inte är skäl för att begränsning av tillståndet. Här 
har FOYEN i sin iver glömt medvetet eller ej ett ord – enbart - . I domen står att 
enbart en visuell störning inte är skäl för begränsning av tillstånd. Enbart en 
visuell störning kan du ha på mils avstånd medan en visuell störning kombinerat 
med buller, solreflektioner, skuggningar osv. har du endast i närområdet.

Ang Båtpersberget vill jag ännu en gång hänvisa till Bergviks egen MKB där de 
sades att hänsyn skulle tas till försvaret. Att som FOYEN vill att försvaret ska 



dela med sig av rikets säkerhet till Bergvik Skog som delvis ägs av Finska staten 
genom Stora Enso känns inte som ett trovärdigt förslag.

Villkor för verksamhet

Villkor 2 Slutlig utformning

Tycker länsstyrelsens skrivning är bra och yrkar avslag på Bergvik Skogs 
ändringsyrkande. Att miljöprövningsdelegationen sett i sin samlade bedömning 
och gett tillstånd till de verk som finns i exempellayouten är helt i samklang med 
Boverkets vindkraftshandbok avseende avstånd mellan grupper och försök att 
minska känslan av intaget landskap. Att en minskning av verk i antal skulle 
bidra till att lönsamheten blir lidande, elanslutningen blir dyrare per verk, 
projektet kommer försvåras rent praktiskt är påstående som FOYEN gör men 
som det vore intressant om dom utvecklade sina tankar kring. Om hela 
Spaksjöberget undantas hur kan det bli praktiskt svårare att genomföra projektet. 
Vad är projektet? Är det att maximera antal verk eller är det att få rätt antal verk 
på rätt ställe med miljöbalkens portalparagraf i främsta rummet? Är det att skapa 
så många möjliga tilltänkta platser där vindkraftsverk kan uppföras eller är 
projektet att bygga och driva vindkraftsverk som en del i Bergviks miljöprofil. 
Om man tittar på Bergviks Skogs hemsida om deras vision så finns den inte där 
dock deras affärside och mål. Se nedan

Affärsidé:

Skogsägande med hög avkastning och långsiktig värdetillväxt genom:

- rationellt och ansvarsfullt skogsbruk med kontroll av hela produktionskedjan 
från skogsodlingsmaterial till leverans av skogsråvara

- hög kostnadseffektivitet inom drivning, skogsvård och förvaltning bl a genom 
professionell upphandling av externa tjänster

- väl avvägd kvalitet i alla utförda åtgärder

Mål:

Finansiella:

- långsiktig värdeökning av företagets tillgångar 
- jämn årlig avkastning till Bergviks ägare

Operativa:



- ökad produktivitet per hektar
- ökad produktionskapacitet genom förvärv och markbyten
- fastighetsutveckling (markexploatering, energiproduktion) 
Det finns inget uttalat affärside om vindkraften och det enda mål som kan häröra 
till vindkraften är en långsiktig värdeökning av företagets tillgångar.

Villkor 3

Här delar jag inte Bergviks yrkande att avståndet till bebyggelse ska bestämmas 
utifrån skuggor och buller inget annat. Jag delar inte heller Miljödelegationens 
syn vad avser avstånd. I MÖD 2004:4 målnr. 9178-02 menar MÖD att det är det 
faktiska förhållandet i varje enskilt fall liksom kommunens inställning till 
lokaliseringsfrågan som är avgörande. Skuggbilder och buller ska vara på 
nivåer som är acceptabla för närboende. Falu kommun har i sin översiktsplan 
ingenting om vindkraftsverk. De har i sin vindbruksplan (som är överklagad och 
inte vunnit laga kraft) satt 1000meter som ett respektavstånd mellan boende till 
vindkraftsverk. Det Bergvik skog framför är skuggor och buller som de 
drabbade inte kommer acceptera.

 Miljödelegationens avstånd är på tok för kort satt. Länder som haft 
vindkraftsverk betydligt längre än Sverige vet vilka problem det medför för 
kringboende. USA har 2 km, Australien 2 km, Nya Zeeland 2 km, Frankrike 1,5 
km. 

Forskaren i teknisk akustik Pontus Thorsson vid Chalmers menar att riktvärden 
är för högt satta. Enligt honom kan ny forskning leda till att många 
vindkraftsverk får stänga i framtiden. Enligt Pontus Thorsson är myndigheterna 
för fyrkantiga när de sätter gräns för när ljud blir besvärliga han fortsätter med 
att ljud påverkar människan på väldigt många olika sätt. Därför måste man ha 
respekt för vad den påverkan det gör med människor. (Nyheter P4 Skaraborg).

Göran Holm professor, överläkare Sahlgrenska och Bengt Lindhè Sveriges 
Lantbruksuniversitet menar även de att man bör lagstifta om större 
skyddsavstånd. Forskningen Karolinska gjort visar att bullret från vindkraftsverk 
är underskattat. Ljud från vindkraftsverk stör mer än buller från både vägar och 
flyg vid motsvarande ljudstyrka. Var tredje person uppger att de blir mycket 
störda även om bullret inte överskrider 40dBA intill bostaden. Störd nattsömn, 
huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, 
hjärtkärlsjukdomar har rapporterats som ett ”wind turbine syndrome” enligt dom 



och det kan framkalla stress som kan leda till hälsoeffekter med bl.a utveckling 
av diabetes och hjärt/kärlsjukdomar.

 Deras slutsats i sin undersökning är att det finns klara belägg för att de nu 
aktuella skyddsavstånden är allför korta och att synpunkter från närboende inte 
beaktas därför föreslår de att ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km införs 
så snabbt som möjligt.

I Danmark som haft vindkraftsverk långt mycket längre än Sverige lagstadgar de 
fr.o.m. september att det ska vara högst 20 dBA inomhus från vindkraftsverk det 
p.g.a. det skadliga lågfrekventa ljudet. (25 maj dr.dk) Det finns fler forskningar 
utomlans som ser till det skadliga lågfrekventa ljudet, många av dom är 
godkända som forskning i respektive hemland (Wind Turbine Syndrome / 
Waubra syndrome) Boverkets rekommendation att det ska vara 30dBA inomhus 
skulle inte kunna uppnås med Bergviksskogs yrkande. Svartnäsområdet består 
till mycket stor del av fritidshus. Många fritidshus har inte så välisolerade 
fönster eller hus att de skulle kunna isolera bort 10dBA och p.g.a. det skulle de 
få en högre bullernivå inomhus än vad Boverket rekommenderar och på så sätt 
uppnås inte heller det miljömålet i God Bebyggd Miljö. Om jag bygger mitt hus 
i en bullrig miljö så är jag noga att isolera bort bullret, om en miljöfarlig 
verksamhet läggs i min tysta miljö så är det dom som får isolera bort mina 
problem vad gäller inomhusbullret. Detta är den situation som kan komma bli 
för den som driver vindbruksparken Därför yrkar jag på att ett minimumavstånd 
på 2 km eller 35dBA gränsvärde är det som ska gälla detta med hänsyn av att 
Bergvik själv i sin MKB uppger att vindkraftsverkens skuggor syns så långt som 
1,5 km från verken.

Bergvik skog hävdar också att det landskaps analys som skett utvärderar 
landskapspåverkan på ett tidsenligt och korrekt sätt. Här kan jag dock inte hålla 
med. Landskapsanalysen har på inga sätt tagit fasta på EU:s 
landskapskonvention och vad som gäller synintrycken av vindkraften i Ryssjön 
som Anders Bramme skriver om i landskapsanalysen och i MKB sid D-15 
”Under en bilfärd är man i rörelse och tiden man upplever vindkraftsverken från 
bilfönstret är en bart under några sekunder”. Vet inte hur korrekt detta är för oss 
som bor där och ser och hör dom dygnet runt alla dagar per år.. Även om 40dBA 
är en siffra på ett papper så innebär inte 40dBA att man inte hör verken. Vi kan 
höra verken från Tavelberget under vissa vindförhållanden.. Mellan dem och oss 
vill alltså Bergvik Skog att mark och miljödomstolen ska ge dom tillåtelse att få 
in 32 vkv. Anders Brammes komplettering Svartnäs vindkraft i Dalarna som har 



bifogats som en bilaga är förknippad med så många fel, dock vill ja poängtera 
vissa. På sidan 10 förringar han det skogsfinska kulturarvet i området på ett 
anmärkningsvärt sätt. Finnskogarna.com är ett projekt där bl.a Falu kommun 
och länsstyrelsen Dalarna är medfinansiärer. Projektet jobbar för att lyfta fram 
den skogsfinska kulturen för att skapa ett ekonomiskt mervärde i de företag som 
finns inom turistnäringen. På sidan 15 har han ”glömt” att markera ut flertal 
fritidshus och permanenta hus om det är för att göra området mer vindkrafts 
tillgänglig eller ej är en tolkningssak. Sid 30 tar åter upp att man ser 
vindkraftsverken några sekunder under färd. Det kanske mest graverande för 
denna rapport är sid 34 Enviksberget. Här är konsulten helt ute och cyklar. Han 
befinner sig inte ens på Bergviks Mark. Han är på baksidan av Enviksberget på 
kyrkans mark. Hade han varit på framsidan så hade det vara något helt annat. 
Där finns närhet till hus, vägar mm. I sin slutsats om att en samlad anläggning är 
att föredra är han tvärtemot Boverkets rekommendationer. Det innebär att 
Svartnäsparken blir ihopväxt med den redan tillståndsgivna Jädraåsparken. Han 
menar att nyttan med parken inte är obetydligt. Här beskriver han inte vilken 
nytta han menar. Är det Bergviks nytta? Nyttan för miljön vilket riksrevisionen 
undersöker? Nyttan att nå upp till statens mål? Han skriver också att 
avvecklingen kommer gå lika fort som uppförandet. Här är Anders Bramme lika 
”duktig” på att sia om framtiden som FOYEN. Hur kan man idag spekulera om 
hur fort ett vindkraftsverk ska monteras ner om 30 år. Hur kan han idag 
spekulera om järnets värde om 30 år? Detta känns oseriöst. Det som finns idag 
är ett flertal vindkraftsverk världen över som ej har monterats ner p.g.a att det 
medför en sådan stor ekonomisk kostnad bl.a i California.  Den enda vettiga ur 
denna rapport är från sid 40. SAMT ATT OMRÅDETS KUNNAT 
UTVECKLAS SOM ETT REKREATIONS-OCH ÄVETYRSLANDSKAP 
DET TILL STOR DEL ÄR I DAG.

Foyen skriver på sid 11 att landskapet kommer innehålla inslag av vindkraft 
måste ses som en del av samhällsutvecklingen. Ordet inslag är inte representativt 
för dessa områden. Här kommer vindkraftsverken dominera landskapsbilden 
och miljöfördelarna som FOYEN hänvisar till kan endast vara en miljöfördel om 
det finns reglerkraft till vinden som inte är CO2 ökande och att man inte som 
Danmark måste jorda bort stundtals över 50 % av vindelen bara för att det inte 
finns reglerkraft.

Villkor 6 



Tycker länsstyrelsens krav är bra. För att få acceptans för den enorma 
utbyggnaden av vindkraftsverk som det måste bli måste hänsynsreglerna mot de 
boende komma i första hand. Yrkar därmed avslag på Bergviks yrkande

Villkor 8 Utformning av vägar mm.

Yrkar avslag på Bergviks förslag. Godkänner länsstyrelsens förslag med tillägg 
av mitt tidigare inskickade inlägg. Naturvårdsverkets sakkunnige om vindkraft 
Ebbe Adolfsson har uttalat sig i Sveriges Radio 24 maj vetenskap och teknik att 
det behövs mer forskning om de totala miljökonsekvenserna för 
vindkraftsparkerna. Han menar att om de hydroligiska effekterna i 
vindkraftsparkerna vet man väldigt lite om. Han menar att problemet ska vägas 
in i ett större sammanhang.

Jag ser på ett snarlikt sätt som Naturvårdsverket. Länsstyrelsen har sett till 
Svartnäsprojektet men jag menar att det måste även ses i samband med 
Jädraåsprojektet som nästan blir sammanväxt med Svartnäsprojektet och de 
vindkraftsparker som planeras mot Bollnäs (Annefors). Hur påverkar alla dessa 
tillsammans hydrologin och vilka skador blir det på natur och kulturvärden när 
man ser alla vindkraftsparkerna tillsammans. 

En total sträcka på 6-7 mil med vindkraftsparker och ca 500 vindkraftsverk Som 
jämförelse kan nämna Gotland som är 18mil långt och har ca 100 
vindkraftsverk.  Om tillståndet gäller så yrkar jag att tillståndet stramas upp så 
att inget byggande sker under fåglarnas häckningstider. Att se över och 
säkerställa så att hydrologin inte påverkas i alla de planerade vindkraftsparkerna 
i området. Hänvisar också till skrivningen i MÖD 2001:8 målnr. M8782-99 
sprängning av berg i dagen får inte förekomma, innan vägar anläggs och 
kabeldragning sker skall en plan redovisas till länsstyrelsen för godkännande. 
Av planen skall framgå vägsträckning och materialval samt ev. behov av 
sprängning och fyllnader. Innan länsstyrelsen fattar beslut om godkännande av 
planen skall samråd ske med närboende.

Villkor 11 Buller

Yrkar avslag på Bergviks framställan samt bifall till länsstyrelsen med tillägg av 
mina synpunkter



 Jag yrkar på att 35dBA ska finnas även på de ställen som har lågt bakgrundsljud 
och i vindskyddade lägen (enl. Naturvårdsverkets rekommendationer) Lilla 
Björnmossen, Mosjön, fastigheterna vid Öratjärn och Hynsbacken, Nilslarsberg, 
Spaksjön, Råbacken tillhör alla fastigheter med lågt bakgrundsljud och bör ha 
35dBA som gränsvärde. 

Vill även att Mark och Miljödomstolen har syn avseende buller/tystnad på 
ovanstående platser.

Enligt en forskning Karolinska (Nilsson, Bluhm) gjort visade det sig att 40 dBA 
vindkraftsljud maskerades först vid 48-52 dBA omkring ljud. Andelen störda av 
40 dBA vindkraftsljud motsvarar lika många störda som vid 55 dbA vägljud . 
Vindkraften är alltså mer störande vid samma ekvivalenta ljudnivå. Störd 
nattsömn är enligt WHO ett stort problem. Enligt deras forskning så får inte 
bullret utomhus överskrida 40dBA nattetid för att säkerställa god natt sömn. 
Falu kommuns miljömål nr 15 I är att det ska vara 30dBA inomhus från buller. 
Om de fritidshus i området får 40 dBA vid husknuten så har de p.g.a. mindre 
mängd isolering än permanenthus ingen möjlighet att uppnå 30dBA inomhus 
som är alltså ett av Falu Kommuns miljömål ang. buller.

 Enligt forskning så visar det att långtidsmätningar utav buller från 
vindkraftsverk kan skilja på upp till 15 dBA mellan natt och dag. Jag yrkar att 
35dBA (gränsvärde) områden ökas, att en första mätning ska utföras i mod 0 
nattetid, dimma i ett worst case scenario. Resultatet ska även redovisas för de 
boende i området. Sedan skall återkommande mätningar ske vartannat år då 
slitage av vindkraftsverken ökar bullernivån.  Jag yrkar också på att 
bullermätningar genomförs tillsammans med en tredje part t.ex. 
Svartnäsbygdens vildmarks förening. Då Bergvik Skog i hela processen inte 
givit boende det förtroende som behövs för att ensidigt tro på deras uppgifter.

Foyen har i sin överklagan hänvisat till olika mål i miljööverdomstolen som 
visar sig vara lite felciterade Mål M1265-05 Foyen skriver att i domskälen 
angavs att låg bullernivå ska eftersträvas där den utgör en särskild kvalitet. Den 
omständigheten att det var ett område där man vistas på sin fritid ansågs 
inte tillräcklig, utan området ska ha särskilda kvaliteter ur bullersynpunkt. 
Domen gäller byn Nedre Västerstad på Öland där de tre klagande bodde på 
gränsen till det planlagda fritidsområdet. Området omgavs av betydande 
bebyggelse och hårt trafikerad väg. Trafikbullret hos en av de klagande uppgick 



till 53 dBA. Området låg också i närhet med hörbarhet till två stora industrier i 
Degerhamn och Grönhögen.

Naturvårdsverkets menade att Fritidsboende som sökt sig till lugn och ro gör 
att det är befogat till 35dBA. MÖD delar i domen Naturvårdsverkets 
uppfattning att en låg bullernivå generellt sett bör eftersträvas i sådana 
områden där just den låga bullernivån utgör en särskild kvalitet. De klagades 
fastigheter var tveksamt om de ingick i det planlagda fritidsområdet. Den text 
som FOYEN missvisande refererat till låter som följer ”Oaktat detta kan 
området utifrån dess omgivningar inte anses som ett sådant ostört område 
där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet som skulle motivera särskilt 
hänsynstagande” Det var alltså inte den omständigheten att det var ett 
fritidsområde utan det var dess omgivningar (hårt trafikerad väg, inom hörhåll 
från 2 fabriker mm) som gjorde att utslaget blev som det blev. Både MÖD och 
Naturvårdsverket slog fast att ett område dit man sökt sig för lugn och ro 
gör att det är befogat med 35dBA.  De områden jag begärt syn till är alla samt 
fler där till områden som folk sökt sig till för lugn och ro där tystnaden och 
mörker är en livskvalitet. Detta kan jag förstå kan vara svårt för FOYEN och 
kanske också Mark och miljödomstolen att förstå som verkar i områden som 
aldrig blir riktigt tysta och som aldrig blir riktigt mörka. 

Foyen hänvisar också till dom i mål M7411-09 den är inte heller representativ 
för området. Om ett område ska ha 35dBA måste det utvärderas utifrån de lokala 
förhållanden Det finns en rapport från KTH titel kvantifiering av områden med 
lägre bakgrundsljud än normalt vid vindkraftsprojektering. I rapporten framgår 
hur man undersöker vilka områden som är ”tysta” områden.

Kumulativ effekt

Bergvik Skog vill inte ta ansvar för den kumulativa effekt som kommer från 
bullret utan de menar att ansvaret måste fördelas på samtliga parker. Bergvik 
Skog är faktiskt inblandad i olika grad i alla projekt som fått tillstånd i området. 
Jädraåsparken 116 verk, Tavelberget 4 verk det planerade Anneforsparken 149. 
Den enda park de inte är inblandade i är Kyrkans planerade park på 
Enviksberget. Så att då bråka om den kumulativa effekten här är inte relevant 
när det kan göras internt. Annars är det väl som övrigt att sist in får ta den 
hänsyn som krävs. Det hade ju varit konstigt om Tavelberget fått tagit hänsyn 
till framtida kumulativ effekt. I sådana fall måste ju Bergvik Skog redan nu ta 
hänsyn till framtida kumulativ effekt av buller som kanske kommer att ske. Jag 



yrkar att mark och miljödomstolen bortser från Bergviks skog avseende 
kumulativ ljud och skuggning om Mark och miljödomstolen ändå väljer att 
lägga vikt på den så vill jag att de inför hänsyn redan nu för eventuell framtida 
utbyggnad och spridning av den kumulativa ljud och skuggningar.

Villkor 12 Skuggtider

Yrkar avslag på Bergviks framställand samt även på länsstyrelsen till förmån till 
eget yrkande. 

Yrkande: Maximal belastning av faktisk rörlig skugga på hela tomten får på 
grund av vindkraftsverk inte överskrida åtta timmar per år och 30 min per dygn. 
Ingen fastighet får överskrida detta värde p.g.a den kumulativa effekten som 
uppstår tillsammans med redan tillståndsgivna vindkraftsparker. I samband med 
redovisningen om slutlig placering ska en förnyad skuggberäkning baserad på 
faktiska förutsättningar redovisas till tillsynsmyndigheten baserad på 
vindkraftsverkens slutliga positioner och vald verksmodell. Redovisning ska ske 
med tredje part.

Maximal begränsning avseende hela tomten hänvisar jag till utfall i MÖD 
2003:86 målsnummer M3554-02 där man med hänsyn av bostadshusets 
placering kan förutsätta att hela ytan av fastigheten utnyttjas på ett intensivt sätt 
miljödomstolen fann att hela den störningskänsliga ytan utgjordes av hela 
fastigheten.  De flesta fastigheterna i Svartnäsområdet är fritidsfastigheter eller 
permanenthus som bebos av fritidsintresserade människor där hela fastigheten 
används. Många har flertal olika uteplatser och ställen på fastigheten där de 
tillbringar sin utevistelse på. Skuggberäkningarna måste också utföras på ett 
riktigt sätt. Som det utförs nu så kallas det för ett värsta tänkbart fall men 
problemet att det räknas med att vindkraftsverket och fastigheten står på samma 
markplan när solvinkeln räknas. I Svartnäsområdet kommer vindkraftsverken 
ställas på höjder med vilket gör att den faktiska höjden över en fastighet inte är 
lika med höjden på vindkraftsverket. I många fall är den faktiska höjden på 
verket hundra meter högre vilket innebär helt andra skuggtider och eftersom det 
är så många verk kan nästa verk stå på nollplan vilken även medför full 
skuggning om sedan det finns ett tredje verk som står 100 under husets 
markplan kommer ytterligare tid från skuggning från det verket. Det hela 
innebär att i verkligheten innebär det att skuggtiden kan fördubblas eller 
tredubblas om man räknar på verkens höjdposition istället för som nu att hus och 
verk står på samma plan. Det är ju också en kunskap hos många att skuggans 



utbredning under klara vinterdagar kan bli betydligt längre än under klara 
sommardagar. Att en tredjepart ska kolla det hela är ju för att vi saknar 
förtroende för den hantering detta ärende haft hittills. Vill även ha en 
hänsynsregler vad gäller speglingar i sjöar. Som det nu är speglar Tavelbergets 
sina röda lampor i sjön som reflekterar dessa direkt in i de hus som finns på 
sjöns ena kant. Nu är det endast något verk som störs men kommer Bergviks 
ansökan om 32 verk på Hynsbacken gå igenom innebär det en stor mängds 
lampor och skuggningar som speglas i sjön.

Villkor 14 Kontrollprogram

Tycker länsstyrelsens beslut är bra. Det jag däremot tycker bör förtydligas är 
delar avseende rivningsfasen. Bergvik skog menar att det är fullt tillräckligt att 
övertäcka fundamentet vid en avveckling. En åtgärd som är tveksam 
miljömässigt redan nu Enligt beskrivning i tillståndshandlingarna kommer 
fundamenten jämnas av, jämns med markytan och täckas över vid en 
avveckling. Detta är inte tillräckligt enligt Ebbe Adolfsson Naturvårdsverket kan 
det vara ett miljöbrott att inte ta bort ett fundament. Enligt honom är det 
bindemedlet som kan bli ett miljöproblem och ska avlägsnas. 
 Vi har frågat Falu kommun var man gör med en betongplatta om den måste 
avlägsnas eller om det var OK att endast täcka över den. Enligt svar så 
bestämmer Stadsbyggnadskontorets (SBK) bygglovsavdelning, vad som ska 
göras av rivningsmaterial och dom avgör vad som är acceptabelt . Att gräva över 
betongplattan kommer enligt en förhandsfråga ställd av mig till SBK inte att 
vara OK. 

 När det gäller vingarna på vindkraftverken är dessa tillverkade av Epoxi och 
glasfiber. Beredning och bearbetning av Epoxi medför stora hälsorisker i form 
av allergi mm

Vindkraftverken är således inte alls så miljövänliga som vindkraftsbolagen vill 
låta påskina i sina miljökonsekvensbeskrivningar eftersom det hormonstörande 
ämnet kan läcka ut ur plasten och tas upp av kroppen. Och att flera studier har 
antytt att ämnet är skadligt även i låga doser och att det kan:

• störa fortplantningen
• öka risken för fetma
• ge cancer
• ge hjärt-kärlsjukdomar
• framkalla diabetes

Samt att låga doser av bisfenol A kan ge bestående negativa effekter på:



• hjärnstruktur och -funktion,
• beteendet
• fortplantningen

detta visar forskning på råttor och möss.

Tycker att kontroll av buller ska ligga inom kontrollprogrammet men att de ska 
utföras vartannat år med tanke på ökad buller p.g.a slitage och ålder. 
Bullermätning ska även ha tredjepartsinsyn.

Mitt övriga yrkande är baserat på ovanstående problematik avseende 
rivningsfasen. Att inom kontrollprogramet undersöks vad kostnaden för framtida 
avveckling kommer att bli baserad på kunskap om kostnad och miljömässiga 
krav som ställs för avvecklingen. Detta genomförs med 5 års mellanrum. Om det 
framkommer att de fonderade pengarna för avveckling inte är tillräckliga så ska 
kontrollprogrammet föreslå verksamhetsutövaren ökad fondering av pengar 
avseende avvecklingen. Om brist uppkommer skall markägaren stå för den och 
absolut inte allmänna medel.

Villkor 17 Riskavstånd mot väg m.m.

Yrkar avslag på Bergviks Skogs förslag ang. punkt 17 och 18 och yrkar att 
länsstyrelsens förslag kompletteras med mitt yrkande.

Jag yrkar på att riskavstånd till fornminnesområden införs under denna punkt 
(Gräsbacktorp). Att riskavståndet i meter ökas till det längsta kända fall av 
utkast d.v.s. 500 meter. Det är det enda rimliga avståndet för att klara 
miljöbalkens portalparagraf. I Vestas manual för vindkraftsverk uppger de 400 
meter i säkerhetsavstånd, det visar att miljödelegationens uträkning är för lågt 
satt. Jag yrkar också att under punkt 17 stryks ”inte annat överenskommit genom 
avtal” jag kan inte tro att man kan avtala bort andra personers säkerhet och att 
man inte kan avtala bort miljöbalkens intentioner. Det samma gäller punkt 18 
texten” om inte annat har överenskommit med berörd fastighetsägare genom 
avtal”. Samt att punkt 18 ska preciseras att det inte gäller tomtgräns utan gräns 
mellan skogsfastigheter. Som i fallet Kyrkan och Bergvik skog på Enviksberget.

Bergvik Skog har inte riktigt förstått villkor 17 när de hänvisar till den om 
inhägnad Detta gäller skydds avstånd till skoterleder och slädhundspår så att 



människor och djur kan färdas tryggt utan risk för isnedkast och fallande delar. 
Enligt Boverkets allmänna råd skall oskyddade personer skyddas och ett 
lämpligt säkerhetsavstånd skall vara navhöjd plus 3 gånger vingdiametern (ca 
120 +(3x120)=480 meter. På sidan 22 hänvisar FOYEN att Bergvik ska 
installera kommersiella system för iskast. Än så länge finns det inga sådana 
system som fungerar. Så rent ekonomiskt är det bättre för Bergvik att acceptera 
säkerhetsavstånd istället för att investera i verkningslös ny teknik. Punkt 17 och 
punkt 18 torde inte vara något större problem även om Bergvik Skog blir 
beviljade 115 verk i sitt tillstånd

Säkerhet

Enligt MÖD M 2210:08 slås fast att nedmontering av aggregat är 300 000 kr. 
Ingen hänsyn har tagits till de övriga kostnaderna som återställa vägar, 
uppställningsplatser o.dyl. Jag tror inte att 300 000kr kommer räcka men det är 
upp till mark och miljödomstolen att spekulera i det. Jag yrkar som jag tidigare 
gjort under kontrollprogrammet. När rivningsfasen kommer kan det blir enormt 
dyrt beroende på vad som krävs då. Att lämna betongrester från ett 
vindkraftsverk till återvinningscentralen betingar med grävning, transport, 
bilning mm ca 3 miljoner kronor per verk enligt uppgift. Så detta bör beaktas. 

Bergvik skog är ett ungt företag med en omsättning på 2.6 miljarder kronor som 
ger sig in i en för dom lukrativ affär deras mål är ju långsiktig värdeökning av 
företagets tillgångar. Här kan man också beakta hur snabbt affärer sker inom 
företagen. Anders Brammes företag Flygfältsbyrån finns ej längre, Vattenfalls 
consulting AB som gjorde MKB finns inte längre, Företaget som gjorde 
fågelinventeringen finns inte. Frågan är om Bergviks Skog finns om 30år. Här är 
det viktigt att skydda skattebetalarna så att de inte får stå med kostnaderna ifall 
företaget avvecklar vindkraften på oseriöst sätt. Jag kan inte annat än hålla med 
länsstyrelsen i dess bedömning om den ekonomiska säkerheten en sådan här 
vindkraftsanläggning behöver.

FOYEN gör en egen värdering att anläggningen kommer ger stora årliga 
intäkter. Vill påminna om att detta ligger utanför FOYENS kompetens område 
att sia om framtiden. Lika lite vet FOYEN vilka miljökrav det ställs om tio år 
lika lite vet FOYEN om vindkraftsparken ger stora intäkter eller ej. Ett beslut på 
nyrenovering av något kärnkraftsverk eller det nya finska kärnkraftsverket som 
ska vara klart 2013 kan göra att stöden till vindkraften minskar eller kanske 



upphör och då är intäkterna bortblåsta. Så jag tycker att Mark och 
miljödomstolen ska bortse från FOYENS spekulationer och fastslå länsstyrelsen 
ekonomiska säkerheter.

Verkställighetsförordnande

Miljöprövningsdelegationen har helt rätt att verkställighetsförordnande inte ska 
ges. FOYEN hänvisar till att nyttan med ett verkställighetsförordnande är större 
än den skada som kan uppstå om det är så att tillståndet senare nekas. Här 
beskriver inte FOYEN vad nyttan är eller vilken skada som skulle uppstå. 
FOYEN fortsätter och skriver att vindkraften är en viktig och stor investering för 
Bergvik. Det är väl ingen ursäkt att förringa den demokratiska processen vi har i 
Sverige. FOYEN fortsätter med att det kan leda till betydande konsekvenser för 
bolaget såväl ur ekonomisk som renommé synpunkt. Först vill jag fråga 
renommé hos vem? Bank? Vindkraftsindustrin? Sin ägare? Boende i 
Svartnäsområdet?. Om det gäller boende i Svartnäsområdet så skicka jag med 
Carl Wikings undersökning om vindkraft i Svartnäs där det framgår hur Bergvik 
Skog lyckades med relativt enkla medel förstöra bygden genom att splittra 
befolkning mot varandra. Vad det gäller ekonomisk synpunkter så driver vi 
turistföretag i Ryssjön. I år har vi gjort en marknadsundersökning av våra 
besökare. Vi har frågat 300 besökare vad de tycker om besöket, vad de 
uppskattade med besöket om de vill komma tillbaka. Många, så mycket som 87 
% vill gärna komma tillbaka, det som de gillade förutom själva museet var 
lugnet, tystnaden, naturen, ”här kan man andas” mm. När vi sedan berättade om 
planerna på att omgärdas med vindkraftsverk, om bullernivåer runt omkring, 
ljusskuggningar osv ville endast knappt 20 % komma tillbaka. Vi kommer tappa 
nästan 70 % av framtida besökare. Självklart kommer vi följa upp detta och göra 
om samma undersökning årligen. Ser vi att utfallet stämmer kommer vi 
självklart vända vår skadeståndstalan till Bergvik skog. I vårt fall blir det den 
bidragsberoende vindkraftsverksamhet som hotar den inkomstbringande 
turistverksamheten. Detsamma gäller för förlorat fastighetsvärde p.g.a 
vindkraftsparken.

FOYEN har på nytt ett nytt påstående där det står att det ligger i ”miljöns 
intresse” att bygga ut vindkraften. Här förklara sig inte FOYEN vad dom menar. 
Sverige är till 97 % CO2 fri var det gäller elenergi. Vindkraftsel utan fungerande 
elnät eller fungerande reglerkraft är det i miljöns bästa?. Reglerkraft som 
kommer från fossileldade anläggningar är det i miljöns bästa?. EU har som mål 
att bl.a Sverige ska spara 20 % energi. Detta mål är svårt att uppnå om vi ska 



bygga på med vindel om vi inte tar bort något annat. Energimyndighetens 
prognos visar att vi i Sverige har ett överskott på el motsvarande 5,2 Twh och nu 
efter regeringens beslut att kärnkraften får effektivisera så råder det ingen brist 
på elkraft i vårt land. 

Det finns faktiskt siffror som visar att CO2 utsläppen ökar ju fler verk som sätts 
upp i landet. Uträkningen baseras på betongfundamentet 300-400m3 där cement, 
ballast, krossat grus och armering ger en samlad vikt av 750-1000 ton. Den 
beräknade sammanvägda utsläppsmängden beräknas till 450kg CO2 per ton. 
Sedan kommer avvecklingsfasen som ingen riktigt kan sia om men om det krävs 
bortforsling av betongen så tillkommer några ton CO2 till (delsumma 337-450 
ton CO2) Tornet innehåller 200 ton stål = 500 ton CO2, Maskinhuset väger 100 
ton och innehåller mycket energikrävande komponenter. Ca 100 ton CO2 
delsumma 860 ton CO2. Turbinen innehåller 36 ton energikrävande 
glasfiberarmerat kompositmaterial ca 180 ton CO2 (delsumma  5-15 ton CO2) 
Väganläggningar sker med krossat grus och kan om transporterna är korta ge ca 
2,5-3 kg CO2 per ton (delsumma 5-15 ton CO2). Kabelgator med 24 kv kabel 
med mycket energikrävande komponenter såsom aluminium, koppar, stål, 
glasfiber och oljeprodukter. Med en vikt på 7 kg/m belastar varje meter 28 kg 
CO2 krav på utökad kapacitet eller ombyggnad på nätet för effektöverföring 
ökar utsläppen avsevärt (delsumma 28-42 ton CO2 vid 1000-1500 m/verk) 
Summerar man ihop delsummorna blir det 1230-1367 ton CO2 för ett enskilt 
verk. Till det ska inräknas service, utbyte av olja och driftunderhåll. Inhämtade 
uppgifter kommer från Cementa, SSAB, Vägbyggnad Lunds universitet, Nexan 
kabeltillverkning, Vattenfall AB, RGP vindkraft, m.fl - slutsats 
vindkraftsutbyggnaden orsakar stor nationell utsläppsökning av växthusgaser 
som kräver andra kostnadskrävande och troligen miljöbelastande 
reduktionsinsatser i landet för att uppfylla vårt höga mål.

Att enbart hänvisa till miljömål och förnyelsebar energi duger inte. Vindkraften 
har allför många uppenbara nackdelar vad gäller kostnader, effektivitet och inte 
minst på boendemiljö och landskapet.

I Svensk Kraftnäts scenario för Sveriges beräknade effektbalans vintern 2010 för 
en normal vinter var vindkraftsverkens andel endast 0.4 % av den totala 
effekten. Dagens 1720 vindkraftsverk i Sverige kunde med andra ord inte 
garantera mer än 0.4 % av vårt effektbehov vid given tidpunkt. Om Sveriges mål 
av 30TWh blir verklig innebär det att 97,5 % av Sveriges effektbehov måste 
kunna täckas av andra källor trots de 30 TWh en vinterdag. Riksrevisionen har 



fått uppdrag av ett flertal politiker i Skåne att undersöka vad nytta 
Vindkraftsverken gjort med hänseende på våra CO2 utsläpp. Först då kan vi se 
om vindelen har varit i miljöns intresse.

Kungliga vetenskapsakademin i samarbete med EON Vind, Svensk vindenergi, 
energimyndigheten, Svensk kraftnät har i en rapport meddelat regeringen att de 
kraftigt överskattar vindkraftens möjligheter.

 FOYEN hänvisar till att Bergvik gjort en så bra tillståndsansökan och MKB så 
det bör vara grunden för verkställighetsförfaranden. Vem menar att Bergviks 
MKB är väl genomarbetad?  Det vimlar av fel ännu. Den första var så dålig att 
den fick kompletteras på ett stort antal punkter.

Ännu kan man se att Bergvik skog använder samma alternativplats för parken 
(Härjedalen) som i två andra MKB Annefors och Skaftåsen. Att 
alternativplatsen inte har godkänns i någon av de tre 
Miljökonsekvensbeskrivningarna är väl ingen som blir förvånad av. I MÖD 
2004:40 målnummer M9178-02 Endast markägarförhållanden kan inte anses 
utgöra skäl att utelämna en alternativ redovisning. Här undrar jag om inte denna 
dom går att hänföra till detta ärende också. Endast markägarförhållanden kan 
inte anses utgöra skäl att använda samma område (redan förklarat inte 
fungerande). Bergvik skog äger 1.9 miljoner hektar mark huvudsak i mellan 
Sverige. Att de skulle ha så dåligt med alternativ mark att de använder exakt 
samma mark som alternativ mark i tre olika miljökonsekvensbeskrivning måste 
anses som nonchalans mot intentionen att väga 2 områden mot varandra och 
finna den bästa möjliga.

Bergvik menar i MKB att tystnaden en vindstilla kväll inte kommer att störas av 
vindkraften för att de då inte kommer vara i bruk (sid A100) Detta är en lögn en 
vindstilla kväll ger ingen garanti att verken står stilla på den höjd den befinner 
sig 250 meter högre upp.

Jakt och vindkraft är förenliga verksamheter. (D15) Den tid som det finns risk 
för iskast är när det är kallar än noll vi rotorbladen. Det betyder att från det är 6 
grader varmt på marken så är det minus vid bladen. Enligt SMHI sker detta från 
28/8 till 27/5 i Ryssjöområdet. Det innebär att under jakt, bär, svampsäsongen är 
det risk för iskast. Iskast så stora som 1.8 kg har uppmäts vid forskning i 
Schweiz. Att bara jaga i den säkra zonen utanför skyddszonen är en orimlighet 
så jakt vid vindkraftsverk är förenligt med fara.



Det finns inget behov att stänga av vägar (D15) Detta har redan gjorts på flera 
håll redan.

MKB ska vara transparant. Det har denna inte varit

Bergvik Skog har inte använt rätt storlek på verk i sina fotomontage. Vid 
beskrivning inför MKB arbetet har Bergvik Skog redovisat fotomontagen som 
gällande 2MW verk på 150 meter höjd. Nu i bilagan till Bergviks överklagan 
säjs att det är 180 meters verk fotomontagen visar. Vissa bilder är exakt samma 
bilder så här måste Bergvik Skog medvetet/omedvetet försöka vilseleda den som 
försöker ta in intryck från bilderna.

Jag hänvisar till miljöbalkens intentioner och mål vad gäller portalparagrafen, 
försiktighetsprinciper, hänsynsregler och vill ge drabbade familjer en stund av 
eftertanke. Dessa vittnesmål finns i boken Vindkraften – är den värd sitt pris? I 
boken på sid 59 och framåt finns både namn och telefon nummer till de 
drabbade men dessa använder jag mig inte av här.

966 m till verk: vi är dagar, när vinden ligger på, drabbade av ett förfärligt 
malande ljud från de jättestora verken. Oljudet är som en torktumlare eller en 
lastbil på ojämn tomgång. Ibland hörs det inomhus. Frun har fått 
sömnstörningar. Tillsammans med stora skuggor, då solen står lågt, från 
roterande rotorblad samt rött oregelbundet blinkande rött ljus om nätterna har 
hela vår livsmiljö mycket negativt ändrats. Vi känner oss som försökskaniner 
och rättslösa.

1km från 150 m verk: vindkraftsverken har förstört vår livsmiljö. När vinden 
ligger på, särskilt vid fuktig väderlek och dimma och lätt snöfall, hörs oljudet 
som mest och ibland även inomhus. Oljudet är inte konstant utan kommer och 
går beroende på väderleksförhållanden. Ibland kan den höras som ett dån, ibland 
som en höfläkt. Även skuggorna från rotorbladen är mycket irriterande då solen 
står lågt om kvällen. Dottern fick flytta från övervåningen då hon inte kunde 
sova på grund av blinkningarna från de röda varningslamporna. Frun har svårt 
att sova, blodtrycket har höjts och hon känner en inre stress.

1.5 km bort: saknar tystheten, fågelsången och de mörka nätterna som fanns före 
vindkraftsverken. När vinden ligger på hörs malandet från vindkraftsverken och 
särskilt vid disigt, fuktigt väder. Ibland hörs oljudet även inne i vårt hus. De 
mycket stressande röda blinkningarna gör natthimmeln till någonting stressande 
och motbjudande.



1.7 km bort: oväsendet hörs främst vid västlig vindar och fuktigt väderlek om 
natten. Vi hade tidigare balkongdörren öppen om sommarhalvåret men frun blev 
så störd av oljudet att hon fick gå en sömnkurs. Oljudet hörs som en lastbil som 
kört fast på en åker och någon håller på och gasar.

2km: Det monotona ljudet hörs inte inomhus men är besvärande då vinden 
ligger på och vi sitter på verandan sommartid.

Enligt dessa vittnesmål kan man se vilka enorma problem vindkraften ger om 
man inte tar tillräcklig stor hänsyn till störningsproblematiken. Man kan också 
se att vid 2 km är inte längre problemen allt för stora. Jag har tidigare i min 
klagan hänvisat till 2 km Respekt avstånd och 35 dBA (gränsvärde)Detta 
vidhåller jag. 

Den elproduktion verken maximalt kan producera är irrelevant ur ett nationellt 
perspektiv.

Inom ramen för energi och miljöpolitik föreligger ett stort antal målkonflikter. 
Även om förnyelsebar energi är uttryckt önskvärd föreligger därmed inget tvång 
för dess lokalisering på viss ort.

Jag finner inget själ att mark och miljödomstolen går Bergvik skog tillmötes på 
denna punkt jag tycker att den demokratiska processen ska ha sin gång.

Per Skye fastighetsägare i Ryssjön Borgärdet 13:34


