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Om Bergviks Skogs planer på att industrialisera hela Svartnäsbygden med vindkraftsverk går 
igenom är möjligheten att driva turism baserad på natur och naturupplevelser helt uteslutet. 
Bergvik skog har i olika remissvar vid tidigare yttrande hävdat att det inte kommer påverka 
turismen negativt och det finns möjlighet för turistföretag att utvecklas. Jag som turistföretag 
ser inte detta och kommer att om Svartnäsområdet offras bli tvungen att lägga ner min 
verksamhet.

Jag hävdar att denna etablering inte är förenlig med miljöbalken och dess intentioner 
och yrkar att mark och miljödomstolen avslår Bergvik Skogs ansökan.

1kap 1§ Miljöbalken

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 
av föroreningar eller annan påverkan

Göran Holm överläkare på Sahlgrenska framhåller att de bullernivåer Bergvik Skog 
hänvisar till 40dBA kan vara hälsofarliga. Forskning i andra länder på lågfrekvent ljud 
från vindkraftsverk talar ett tydligt språk. Sedan kan man alltid misskreditera dessa 
undersökningar men vi har ingen anledning att utsätta oss som försökskaniner tills 
forskning som Bergvik Skog kan acceptera finns även i Sverige.

Hänsynsregler
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa 
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Bergvik Skog har inte inhämtat den kunskap som krävs avseende att skydda 
allmänheten mot t.ex. iskast. Anders Heurberg på Arbetsmiljöverket är hur tydlig 
som helst med att det finns inga tekniska lösningar som hindrar iskast.  Deras 
bedömning är om den tekniska konstruktionen inte garanterar att risken förebyggs 
skall den inhägnas. Tillverkaren ska i sin bruksanvisning föreslå användaren en 



lämplig skyddsåtgärd menar också Arbetsmiljöverket. Jag ser det viktigt att Mark och 
miljödomstolen hos Arbetsmiljöverket inhämtar de krav som finns avseende iskast 
utkast av föremål brand o.dyl. innan ett ev. tillstånd ges.

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Bergvik Skog har inte inhämtat den kunskap som krävs avseende att skydda 
allmänheten mot t.ex. iskast. Anders Heurberg på Arbetsmiljöverket är hur tydlig som 
helst med att det finns inga tekniska lösningar som hindrar iskast.  Deras bedömning är 
om den tekniska konstruktionen inte garanterar att risken förebyggs skall den inhägnas. 
Tillverkaren ska i sin bruksanvisning föreslå användaren en lämplig skyddsåtgärd 
menar också Arbetsmiljöverket. Jag ser det viktigt att Mark och miljödomstolen hos 
Arbetsmiljöverket inhämtar de krav som finns avseende iskast utkast av föremål brand 
o.dyl. Inte heller har de uppgett på vilket sett deras etablering ska ändras så att den inte 
medför skada på min hälsa avseende försämrad livskvalitet, försämrad ekonomi osv.

Val av plats

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Att placera en miljöfarlig verksamhet bland sommarstugor och året runtboende kan 
inte göras på ett sådant sätt att livskvaliteten och möjligheten att riskfritt röra sig i skog 
och mark bibehålls hos innevånarna. Bergvik Skog har inte heller på ett seriöst sätt 
undersökt möjligheten till alternativ plats i sin MKB genom att använda samma 
alternativ plats för 3 olika parker. De finns områden lika stora som Svartnäsområdet 
där det inte bor folk i, samt att en ökning skulle kunnat ske i Jädraås och Lumsheden 
området då de boende är betydligt positivare till att få sin livskvalitet förstörd än vi i 
Svartnäsområdet.

3 9 § Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar 



skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.

Detta bestrider också Bergvik Skog

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar av verksamheter och 
åtgärder

3 § Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden 
kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på 
annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad 
bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

Delar av denna punkt i Miljöbalken har Bergvik Skog inte tagit hänsyn till. Den direkta 
och indirekta effekten på människor har inte beskrivits. Likaså har ingen inventering 
gjort vad avser hotade grodarter, mossor osv. Om man läser Naturvårdsverkets nya 
fågel och fladdermus undersökning så stämmer den inte helt med Bergviks fågel och 
fladdermus undersökningar. Den undersökningen visar att i genomsnitt 2,3 fåglar samt 
2,9 fladdermöss kommer att dö per verk och år. De som i undersökningen beskrivs som 
riskområden är just i de områdena Bergvik skog planerar denna park. Höjdlägen åsar 
och krön, distinkta höjder, skogsbryn, skogsvägar. Däremot finns ingen påverkan i 
öppen jordbruksmark. Kollisionsfrekvensen minskar enligt undersökningen inte med 
tiden. Vissa fåglar undviker vindkraftsverken med 500 meter enligt undersökningen 
men vad spelar det för roll eftersom verken står så tätt att det finns inga naturliga 
passager genom området. Det finns ingen forskning hur tätheten av fåglar lokalt 
påverkas. Enligt forskningen kan vindkraftsverk leda till barriärseffekt och en 
förlängning av fåglarnas flygväg förbi parken. I värsta fall leder det till avsevärd 
förlängning då hela områdets storlek är 8 x 4 mil om man räknar samman Jädraås, 
Svartnäs, Annefors parkerna. I Naturvårdsverkets undersökning har man undersökt 2 
stora parker den ena med 80 verk den andra med 72 st verk, dessa är parker placerade 
till havs. Det visar att nästan 80% av fåglarna väljer att flyga rund parkerna. Vissa 
väjer 5 km runt verken men det vanligaste är 1-2 km. Om dessa förhållanden gäller 
även vid verk placerade i skogsmiljö framkommer det inget om men det är nog troligast 
att det inte gör det då det saknas forskning om det. Hur fåglarna reagerar i ett så stort 
område som 115 verk skulle utgöra vet man inte. Hur de skulle göra i den totala 
parkytan av de tre parkerna Jädraås, Svartnäs och Annefors finns inte heller det några 
uppgifter om i MKB. Kommer vissa områden i denna park få fågeltomt?

Ersättning och inlösen på grund av vissa föreskrifter, förelägganden och förbud



4 § Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i 
anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras

Den mark som vi har i Ryssjön kommer om Bergviks ansökan går igenom att uteslutas 
för viss verksamhet. Kommunen kommer inte ge bygglov för verksamhet som kan anses 
förhindra vindkrafts industrin. Detta är ett faktum som måste lyftas fram i ett tillstånd.

Vad avser ekonomisk säkerhet är 300 000 kr för litet. Tittar man på nätverk för vindkrafts 
uträkning kostar det 603981 kr per verk innan försäljning av metaller osv. man kan idag inte 
sia om råvarupriser eller inflation över tid så därför kan inte intäkter från försäljning av skrot 
osv. ingå. 
I mål M 2227-09 2010-02-11 beslutades att 1 500 000 kr skulle vara storleken på säkerheten. 
Jag yrkar att säkerheten höjs till den faktiska kostnaden det kostar att skrota ett verk enligt 
nätverk för vindkrafts uträkning till 600 000 kr
Yrkar på att ingen vindkraftsutbyggnad sker på Båtpersberget. Försvaret har godkänt 19 700 
lägen för vindkraftsverk det räcker gått med det för att Sverige ska nå upp till regeringens 
mål.
Vi har tidigare via Svartnäsbygdens vildmarksförening fått bullerkurvor vad avser olika typer 
av verk. Olika antal megawatt och höjder på verk. Dessa har visat att vid 2olika typer av  verk 
kommer inte 40dBA att kunna hållas vid vår fastighet. Vi vill att innan beslut tas exakt 
position, verktyp, storlek på verk ges och att oberoende experter räknar ut bullernivån. 
Bergvik skog har använt sig av ÅF Ingmansson. Dessa har fått kraftig kritik för sina 
bullerberäkningar i Hishult av professor i akustik Henrik Möller vid Aalborgs universitet då 
det visade sig att ljudet i verkligheten var 10 dbA högre. Förövrigt arr Bergviks ansökan för 
oprecis och bör av den anledningen avslås enligt tidigare dom.

Yrkar på att inga verk kommer närmare vägar, fornlämningar, organiserade leder och 
spårsystem än vad längsta utkast som uppnåtts d.v.s. 500meter.

Yrkar på att 35 dBA ska gälla då detta är områden dit folk åker för att få lugn och ro. Att även 
det ska redovisas om samklang och klara toner kommer att förekomma. Om så ska 
Naturvårdsverkets rekommendationer om 5 dbA lägre ljudnorm gälla.

Yrkar också att tillståndet kan ändras om vindkraftens hälsorisker påvisas vara större än 
Bergvik skog uppger. Helt i miljöbalkens intention.
Yrkar att inga störande transporter sker under icke önskad tid, att socialstyrelsens 
rekommendation om nattro efterlevs, samt inga störande transporter under häckningstider.
Yrkar på att parkområdena anpassas så att det så lite som möjligt påverkar synintrycket 
genom att verk ställs i formation.
Yrkar på att vid rivning hela fundamentet tas bort och återplantering av skog sker.
Yrkar på att tillståndet inte tas i anspråk innan domen vunnit laga kraft. Demokrati måste få ta 
tid.



Yrkar på att tillståndet begränsas av verk storlek, antal och inbördes placering.
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