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Underlag inför samråd med allmähet och särskilt  

berörda avseende vindkraftpark Kajsberget i 

Vansbro kommun 
___________________________________________________________________________ 

 

1 INLEDNING 
 

Bergvik Skog AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av 

vindkraft i södra delen av Vansbro kommun, med projektnamnet Kajsberget.  

 

Innan en tillståndsansökan lämnas till Länsstyrelsen genomförs samråd med myndigheter, 

allmänhet och särskilt berörda. Till samrådet med myndigheterna kommer Vansbro kommun 

samt Länsstyrelsen i Dalarnas län att bjudas in.  

 

Det är även dags att samråda med allmänhet och särskilt berörda och kommer omfatta flera 

möten. I det här samrådsunderlaget finns information om hur vindkraftverken kan komma att 

se ut och påverka omgivningen. För att i slutänden få till ett så bra förslag som möjligt är det 

viktigt med synpunkter från Er som bor och verkar i närheten av vindkraftparken. Era 

synpunkter tas tacksamt emot och skall vara våra företrädare på Triventus Consulting, se 

kontaktuppgifter här nedan, tillhanda senast den 13 augusti 2012.  

 

2  SÖKANDE OCH KONSULT 
 

Bergvik Skog AB är sökande part i projektet. Bergvik Skog AB är ett av Sveriges största 

skogsägande företag. Sökanden har anlitat Triventus Consulting AB för att driva 

tillståndsprocessen. Triventus Consulting AB, dotterbolag till Triventus AB, är ett av Nordens 

ledande konsultbolag med specialisering på vindkraft och annan förnybar energi. 

 

Sökande:       

Bergvik Skog AB    

Box 425 

791 28 Falun   

 

Konsult: 

Triventus Consulting AB   

Box 33 

311 21 Falkenberg 

Kontaktperson: Torsten Persson (projektledare) 

Tel: 010 - 45 40 751     

E-post: torsten.persson@triventus.com  

mailto:torsten.persson@triventus.com
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3 VINDKRAFT OCH TILLSTÅNDSPROCESSEN 
 

3.1 Allmänt om vindkraft 
 

Samhället står inför en utmaning på energiområdet. Såväl globalt som nationellt finns ett stort 

behov av att öka nyttjandet av förnybara energiresurser för att kunna minska användandet av 

begränsade och förorenande ämnen som till exempel kol, olja och uran.  

Vindkraft är en förnybar energikälla som inte bidrar till utsläpp och kräver väldigt få 

transporter. Den energimängd som går åt vid tillverkning, drift, transport, nedmontering och 

bortskaffande av ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på mellan sju och nio månader
1
. 

Verken kan monteras ner utan att lämna bestående spår efter sig och merparten av delarna kan 

återvinnas. I princip alla andra sätt att producera elkraft ger en större miljöpåverkan. Genom 

en ökad användning av vindkraft kan vi, globalt sett, minska utsläppen av bland annat 

koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Samtidigt minskar då 

skadorna på naturen från exempelvis brytning och transport av kol och uran samt utvinning av 

olja.  

Elkraftproduktion genom vindkraft står fortfarande för en liten andel av Sveriges 

elproduktion. Den installerade effekten i vindkraftverken har dock ökat kraftigt särskilt de 

senaste fyra åren och uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till 2 769 MW. I slutet av 2011 fanns 

det i Sverige 2 036 vindkraftverk.  

Den 1 november 2011 infördes Svenska Kraftnäts beslut om att Sverige skulle delas in i fyra 

elområden (även kallade prisområden). Detta har inneburit tydliga strukturella prisskillnader 

beroende på var i landet man bor, då det som styr detta priset är elproduktion och 

elkonsumtion i ett delområde. Syftet med reformen är bland annat att stimulera till 

investeringar i kraftproduktion samt tydliggöra var i Sverige det finns behov av att bygga ut 

stamnätet för el.  

 

3.2 Tillståndsprocessen 
 

Enligt miljöbalken är det tillståndspliktigt att anlägga och driva sju eller fler vindkraftverk 

med totalhöjd 150 meter eller högre. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Tillståndspliktiga 

vindkraftsparker kräver inget bygglov, men projekten måste tillstyrkas av kommunen. En 

tillståndsansökan ska enligt reglerna i miljöbalken omfatta en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) och föregås av en samrådsprocess.  

                                                 
1
 Vestas (2006). Life cycle assessment of offshore and onshore sited wind power plants based on Vestas V90 

3MW turbines 
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Samråd ska genomföras med myndigheterna (länsstyrelse och kommun) samt med allmänhet 

och särskilt berörda i god tid och i tillräcklig omfattning. En väl genomförd samrådsprocess är 

en förutsättning för ett vindkraftsprojekt. Samrådet ska avse den planerade verksamhetens 

lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Fasen samråd 

med allmänheten kommer tidigit in i processen och är markerat med röd färg i Figur 1. Detta 

dokument är ett underlag i samrådsprocessen med allmänheten och särskilt berörda. 

 

Figur 1 Tillståndsprocessens olika faser 

Efter genomförd samrådsprocess kan en MKB för vindkraftsparken tas fram, ofta med en rad 

olika utredningar som underlag. MKB:n bifogas tillståndsansökan när den inlämnas till 

länsstyrelsen. Därefter sänder länsstyrelsen ut tillståndsansökan på en kompletteringsrunda 

där remissmyndigheter ges tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen ser över de yttranden som 

kommer in och kan eventuellt förelägga sökanden att komplettera ansökan. 

När länsstyrelsen bedömer att ansökan är komplett kungörs den i ortstidningen och skickas på 

remiss. Det finns då möjlighet att lämna yttranden.  Ansökan behandlas av länsstyrelsen, som 

för att kunna ge ett tillstånd också behöver kommunens tillstyrkan. När ärendet avgjorts finns 

det möjlighet att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen och därefter till mark- och 

miljööverdomstolen som sista instans.  

När domen eller beslutet vunnit laga kraft gäller avgörandet med rättskraft mot alla frågor 

som prövats och tillsynsmyndigheten är förhindrad att förelägga om ytterligare förpliktelser 

som begränsar tillståndsbeslutet. 
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4 VERKSAMHETSBESKRIVNING 
 

4.1 Lokalisering 
 

Bergvik Skog AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft i södra delen av Vansbro 

kommun, Dalarnas län. I området är vindförhållandena goda men det finns ingen kvarvarande 

möjlighet till elanslutning på nära håll, något som gäller hela Västerdalarna. För att 

möjliggöra en vindkraftpark måste en kraftledning dras till antingen till Repbäcken, utanför 

Borlänge eller till Västermalung, 5-10 mil från området. Då denna blir kostsam måste 

vindkraftparken ha ett tillräckligt stort antal verk för att kunna byggas. I fallet Västermalung 

tillkommer också del av en ny uppkopplingstation. 

 

Området har relativt stora höjdskillnader vilket gör att det blåser bra på bergen men mindre 

bra mellan dem. Det går därför inte att definiera ett sammanhållet område lämpligt för en stor 

vindkraftpark. Istället har ett antal intressanta delområden tagits fram som förslag på 

vindkraftsområden, se översiktskarta i Figur 2. Se mer inzoomade kartor i Figur 3 och Figur 

4. Det kommer inte vara nödvändigt att utnyttja alla områdena utan som en del i samrådet 

kommer de lämpligaste områdena att väljas ut.  

 

Områdena är lokaliserade på ett antal fastigheter, som huvudsakligen ägs av Bergvik Skog. 

Inom en stor del av området bedrivs idag aktivt skogsbruk. Skogsbruk och vindbruk är två 

förenliga näringar. Områdena är lokaliserade ca 1 mil söder om Vansbro tätor och ca 1 mil 

norr om Fredriksberg samt upptar en total yta om ca 8115 hektar. 

 

 
 Figur 2: Översiktskarta med de föreslagna vindkraftsområdena markerade med svarta linjer. 
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Figur 3: Vindkraftsområden – västra delen 

 

 

Figur 4: Vindkraftsområden – östra delen 
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4.2  Omfattning och utformning 
 

Som en del i samrådet kommer de lämpligaste av de, i föregående figurer, redovisade 

områdena att väljas ut i dialog med myndigheter, kommun och lokala intressenter. 

Vindkraftintresset får då vägas mot andra intressen. 

 

Tillståndsansökan kommer sedan att upprättas för de utvalda områdena enligt den sk. 

boxmodellen och inte för specifika koordinater. Som en del i ansökan kommer de restriktioner 

pga motstående intressen som avses iaktas att listas. Dessa restriktioner, tillsammans med 

eventuellt i tillståndet tillkommande restriktioner och tekniska restriktioner, bildar ett 

restriktionsområde. Utanför restriktionsområdet, men inom ansökningsområdena, kommer 

ansökan att omfatta fri placering av vindkraftverken. Restriktioner för placeringarna utarbetas 

under tillståndsprocessen och i samråd med myndigheterna. Se exempelbilden i Figur 5.  

 

 
 

Figur 5 Exempelbild över vindkraftsområdet med restriktionsområde och vindkraftverk. 

 

Hur många vindkraftverk som ansökan kommer att omfatta beror på en rad faktorer som 

kommer att utredas. En av de viktigaste parametrarna i det här projektet är storleken på möjlig 

elanslutning, vilken bedöms för närvarande vara ca 250 MW.  

 

För de utvalda områdena kommer exempellayouter att utarbetas med olika typer av 

vindkraftverk. Utformningarna anpassas efter hitintills gjorda vindmätningar och de kända 

motstående intressen som finns i området. Preliminära beräkningar/layouter har gjorts och 

visar att ytan i delområden är tillräckligt stora för göra det möjligt att välja bort några som 

bedöms som mindre lämpliga. Dessa val vill Bergvik enligt vad som sagts ovan göra till en 

del av samrådsprocessen. 

 

De längre fram i processen utarbetade exempellayouterna utgör alltså exempel på möjliga 

placeringar. Strävan kommer att vara att visa dessa som ”worst cases”. Placeringarna kommer 

att justeras och anpassas efter val av områden, val av maximal höjd, resultat från bl.a. 

vindmätning, naturvärdesinventering samt andra inventeringar och utredningar. Redovisning 

kommer ske som kartor och fotomontage. 
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Val av vindkraftsturbin, antal och storlek kan tidigast göras i samband med investeringsbeslut, 

vilket först kan tas efter det att miljötillståndet vunnit laga kraft. Varje turbin har sina 

karaktäristiska minimiavstånd på grund av turbulensskäl eller källjud. Teknikutvecklingen går 

fort fram, därmed förändras dessa. För att kunna få den mest energioptimerade 

vindkraftparken krävs då en boxmodell med fri placering utanför restriktionsområdena.  

Om det blir aktuellt med högre verk så kommer beräkningarna att justeras jämfört med dem 

som redovisas i detta dokument. Vindkraftverkens totalhöjd kommer vara maximalt ca 220 m. 

Förklaring av nav- och totalhöjd samt rotordiameter ses i Figur 6.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Skiss med förklaring av rotordiameter, nav- och totalhöjd.  
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4.3 Närliggande projekt 
 

Bergvik Skog AB undersöker även möjligheten att etablera vindkraft i norra delen av 

Filipstads kommun, med projektnamnet Fjällrämmen, se översiktskarta i Figur 7.  

 

Vidare finns det även befintliga vindkraftverk samt tillståndsgivna, men ej byggda, 

vindkraftverk i omgivningarna. I söder finns åtta verk  på Röbergsfjället, tre verk på 

Silkomshöjden och tre på Köjkebergen.  I väst på Korpfjället finns tillstånd att bygga femton 

verk,  av dessa är endast nio verk byggda. På Rämsberget finns tillstånd att bygga elva verk.   

 

 
Figur 7. Karta med närliggande projekt samt befintliga och tillståndsgivna vindkraftverk i omgivningarna.  
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5  FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PÅVERKAN 
 

Detta kapitel redovisar förutsättningarna, i form av bland annat planförhållande samt natur – 

och kulturintressen, som finns inom de föreslagna vindkraftsområdena. Vidare redovisas även 

den eventuella påverkan som kan uppkomma.  

 

 

5.1  Kommunal vindkraftsplanering 
 

Den 3 oktober 2011 antog Vansbro kommun gällande översiktsplan, ” Utvecklings- och 

Översiktsplan för Vansbro kommun”. Planen redovisar kommunens vilja, ambitioner och 

målsättningar i frågor som rör användning av mark och vatten. Målsättningen är att bli 

Sveriges ledande energikommun genom bland annat fortsatt utveckling av icke-fossil 

energiproduktion. I planen har tre områden pekats ut som utredningsområden för vindkraft. 

Ett av dessa berörs av de nu föreslagna områdena. Vidare anges två områden som 

vindkraftsområden, där det idag finns befintliga vindkraftverk. Aktuella föreslagna 

vindkraftsområden kommer delvis att placeras inom områden som sammanfaller med 

riksintresseområdet för friluftsliv, Finnmarken, samt inom riksintresseområdet för vindbruk. I 

översiktsplanen sägs att det är enbart inom det senare som vindkraft bör byggas ut. En dialog 

med Vansbro kommun pågår om detta. 

 

5.2 Vindförhållande 
 

Vindresursen är en avgörande faktor vid etablering av vindkraft. Det har inte gjorts någon 

mätning  med vindmätningsmast, däremot har vindstatistik från en sodarmätning
2
 på Stora 

Kullsberget använts för att indikera en medelvind. Sodarmätningen pågår sedan 2011-07-12  

och visar en medelvind vid navhöjd på 119 m på 7,5 m/s.  

 

2011 presenterade Energimyndigheten en ny vindkartering med högre upplösning än den 

tidigare från 2010. Vindförhållandena redovisas nu i höjd över markplanet istället för höjd 

över nollplanet som var fallet tidigare.  

 

Vindkarteringen 2011 på 120 m indikerar goda vindförhållanden med en medelvindhastighet 

på ca 6,5-8,5 m/s inom de aktuella områdena, se Figur 8.  

 

 

                                                 
2
 Vid sodarmätning används en utrustning, som via ljudpulser som skickas upp i luften, kan mäta vindhastighet 

och vindriktning.  
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Figur 8. Karta med Vindkarteringen MIUU 2011 tillsammans med föreslagna vindkraftsområden.  

 

 

5.3 Natur- och kulturmiljö 
 

Projektet kan komma att innebära påverkan på natur- och kulturmiljön samt djur och växter 

vid anläggandet och under drift. I följande text beskrivs omgivningarna och olika känsliga 

natur- och kulturmiljöer i förhållande till föreslagna vindkraftsområden.  

 

5.3.1 Riksintressen  
I 3 och 4 kap. miljöbalken återfinns bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden i landet. Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för bevarande 

eller utveckling kan betecknas som områden av riksintresse. Det kan gälla såväl 

kulturmiljövård som naturvård, friluftsliv, rennäring, yrkesfiske, industri, energiproduktion, 

kommunikationer eller vattenförsörjning. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s 

habitat- och fågeldirektiv och är ett nätverk av skyddade områden.  

 

Vidare fastställer Energimyndigheten områden som riksintresse för vindbruk, när ett område 

bedöms som särskilt lämpat för elproduktion från vindkraft. Ett område utsett som riksintresse 

vindbruk ska vid kommunens översiktsplanering beaktas och vara vägledande. Se Figur 9 

med riksintressen i förhållande till föreslagna vindkraftsområden.  
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Figur 9: Riksintressen i förhållande till föreslagna vindkraftsområden.  

I och omkring vindkraftsområdena finns olika riksintressen. Några av vindkraftsområdena 

ligger inom det stora riksintresseområdet för friluftsliv, Finnmarken. Finnmarken är en del av 

det stora riksintresset Säfsnäs-Grangärde finnmark och beskrivs som ett stort skogsområde 

med inslag av gamla finnmarksbosättningar med goda förutsättningar för naturupplevelser, 

vandringar, fritidsfiske samt bär- och svampplockning.  

 

Inget riksintresseområde för kulturmiljövård finns inom något av vindkraftsområdena, det 

närmaste är Norra Brudskogens fäbodar i nordväst. Här är fäbodarna utspridda i en mycket 

brant sluttning. Stugorna är lätt moderniserade och närmare ett dussintal stugor och uppemot 

40 andra byggnader finns kvar.  

 

Närmsta Natura2000-område är Gransjöberget som angränsar ett av vindkraftsområdena. 

Området består av sluttningar av naturskogsartad granskog med träd av mycket olika åldrar 

och kondition. Sydöst om Gransjöberget återfinns ett mindre riksintresseområde för 

naturvård, Ärten. Ärten är känt för sina ametistfyndigheter. Längre österut återfinns två 

Natura2000-områden, Tjärnberget och Sälsklinten. Tjärnberget har naturskogskaraktär med 

mycket höga biologiska värden och Sälsklinten består av högvuxen granskog på näringsrik 

och översilad mark med flera sällsynta insektsarter. Det stora riksintresseområdet för 

naturvård i nordöst är Bysjön. Bysjön står genom Noret i förbindelse med Västerdalälven och 

får därigenom en naturlig vattenståndsvariation.    
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5.3.2 Skyddade områden 
I 7 kap. miljöbalken regleras skyddet av värdefull natur, tex naturreservat, som är ett starkt 

skydd mot exploatering och ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur. 

Vattenskyddsområden syftar till att skydda grund- eller ytvattentillgångar som pågående eller 

framtida vattentäkter. Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet 

omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 

medelvattenstånd.  

 

Ett nytt och mer geografiskt differentierat strandskydd trädde i kraft den 1 juli 2009. 

Kommuner med liten befolkningsmängd och långa obebyggda stränder får peka ut områden 

för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) i sin översiktsplan. LIS får 

beaktas som ett särskilt skäl för dispens om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 

bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

 

I Figur 10 visas skyddade områden i förhållande till föreslagna vindkraftsområden.  

 

 
 

Figur 10: Skyddade områden  i förhållande till föreslagna vindkraftsområden.  
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Inga skyddade områden är placerade inom något av de föreslagna vindkraftsområdena. 

Däremot finns några naturreservat som angränsar områdena. I väster finns Gransjöberget och 

Ärten. Längre österut återfinns Tjärnberget som består av naturskogskaraktär och mycket 

höga biologiska värden som utvecklats fritt. I söder på gränsen mot Ludvika kommun 

återfinns ett annat naturreservatområde, Vargåsen. Området beskrivs som mycket skiftande 

från de högre höjderna jämfört med nere i sänkorna. På högre och torrare mark växer en risig 

tallskog, medan i de blötare sänkorna finns granskog. Däremellan består skogen av en frodig 

blandskog. 

 

Vidare pågår naturreservatsbildning inom två områden i södra Vansbro på kommungränsen 

mot Filipstad, Lakoberg-Lållandsberg.  

 

Endast två vattenskyddsområde finns i omgivningarna, ett vid Lindesnäs och ett precis vid 

Sågen. Vidare har Vansbro kommun beslutat att Långsjön och Närsen ska omfattas av LIS.  

 

5.3.3 Naturvärden och skogens pärlor 
Vidare finns det områden eller objekt som är utsedda som extra känsliga naturmiljöer, såsom 

nyckelbiotoper, biotopskyddsområden samt objekt med naturvärden. Nyckelbiotoper är 

skogsområden med mycket höga naturvärden och biotopskyddsområden är små mark- eller 

vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade 

djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda.  

 

För att tydligare visa naturvärdena inom föreslagna vindkraftsområden har dessa grupperats i 

8 grupperingar, se Figur 11. Däremot är det fortfarande inom föreslagna vindkraftsområden 

som vindkraftverk kommer att placeras. Se Figur 12 och Figur 13 som visar områden med 

kända nyckelbiotoper och andra höga naturvärden inom och runt föreslagna 

vindkraftsområden.  
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Figur 11: Vindkraftsområdena grupperade i 8 grupper.   
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Figur 12. Känsliga naturvärden inom föreslagna vindkraftsområden, i grupperingarna 1-3.  

 

 
Figur 13. Känsliga naturvärden inom föreslagna vindkraftsområden, i grupperingarna 4-8.  
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Inom och i anslutning till vindkraftsområdena finns det en mängd naturvärden, främst olika 

typer av nyckelbiotoper såsom granskog, tallskog, bergsbrant, barrnaturskog, rasbrant och 

urskogsartad skog. Inom de vindkraftsområden där nyckelbiotoper återfinns kan dessa 

områden om så bedöms nödvändigt undantas från alla typer av ingrepp i form av fundament, 

vägar eller kabeldragning.   

 

En naturvärdesinventering i fält kommer att göras för att identifiera ytterligare värdefulla 

områden. Resultaten kommer beaktas i den fortsatta processen och rapporten avses att bifogas 

i kommande tillståndsansökan och MKB.  

 

Inga biotopskyddade områden återfinns inom vindkraftsområdena.  

 

5.3.4 Bergvik Skogs frivilliga avsättningar 
Markägare kan frivilligt och utan ekonomisk ersättning undanta områden från vanlig 

skogsproduktion, så kallade frivilliga avsättningar. Den frivilliga avsättningen bör bestå av 

minst 0,5 ha sammanhängande produktiv skogsmark och rymma höga naturvärden, 

kulturmiljövärden eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv. Bergviks Skog 

har på sina marker avsatt sådana områden, se Figur 14 och Figur 15. Många av dessa 

sammnfaller även med nyckelbiotoperna som kan ses i Figur 12 och Figur 13.  

 

 
Figur 14. Karta över Bergvik Skogs frivilliga avsättningar i förhållande till föreslagna vindkraftsområden, i 

grupperingarna 1-3.  
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Figur 15. Karta över Bergviks Skogs frivilliga avsättningar i förhållande till föreslagna vindkraftsområden, 

grupperingarna 4-8.  

 

5.3.5 Våtmarker och sumpskogar 
Delar av Sverige täcks av fuktiga eller blöta miljöer, så kallade våtmarker. Våtmarker i 

skogsmiljöer kallas oftast sumpskogar och är förknippade med förhöjda naturvärden. För att 

bevara dessa är det viktigt att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. 

Under 25 års tid har Naturvårdsverket identifierat och klassificerat våtmarker över hela landet, 

Våtmarksinventeringen (VMI). För att kunna bedöma objektens naturvärden görs för varje 

objekt en naturvärdesklassning i en fyrgradig skala, där klass 1 har mycket höga naturvärden 

och klass 4 är starkt påverkade objekt som saknar naturvärden. Sumpskogar har identifierats i 

separata studier under ledning av Skogsstyrelsen. I många fall sammanfaller dessa områden 

med varandra.  

 

I Figur 16 och Figur 17 visas registrerade våtmarker och sumpskogsområden i förhållande till 

föreslagna vindkraftsområden. Inom områdena återfinns en mängd sumpskogar men endast 

några få områden enligt våtmarksinventeringen, främst i klass 3. Våtmarkernas status kommer 

att studeras närmare under en naturvärdesinventering. Vid byggarbeten i eller i anslutning till 

våtmarker och vattendrag kan specifika skyddsåtgärder krävas för att hydrologin inte ska 

störas. 
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Figur 16: Våtmarker och sumpskogsområden i vindkraftsområdenas närhet, gruppering 1-3.  

 

Figur 17. Våtmarker och sumpskogar i vindkraftsområdenas närhet, gruppering 4-8. 
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5.3.6 Fornlämningar och kulturmiljöer 
Vårt kulturarv består av objekt och miljöer som ger oss kunskap om bygdens historiska 

utveckling och vårt ursprung. Kulturmiljövården är en sammanfattande benämning för vården 

av den av människan skapade miljön. Fasta fornlämningar och fornfynd är spår efter mänsklig 

verksamhet, vilket exempelvis kan utgöras av boplatser, gravfält, resta stenar och bergytor 

med ristningar, ruiner av borgar samt färdvägar och broar. I kulturminneslagen (KML) 

definieras det vad som är en fast fornlämning och därmed omfattas av lagskyddet. 

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndigheten som ansvarar för frågor om kulturarvet. 

Vidare har kulturhistoriska lämningar i skogsmark identifierats inom ramen för ett projekt, 

Skog och Historia, vilket var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. 

Objekten omfattar allt som har en kulturhistorisk betydelse i skogsmark.  

 

Se i Figur 18 och Figur 19,  inom områdena, registrerade fasta fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar enligt Riksantikvarieämbetets databas (FMIS). Vidare visas även 

SkogoHistoria-objekt inom områdena.  

 

 
Figur 18: Kända fornlämningar och SkogoHistoria-objekt i och runt vindkraftsområdena, gruppering 1-3.  
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Figur 19. Kända fornlämningar och SkogoHistoria-objekt i och runt vindkraftsområdena, gruppering 4-8.  

 

Inom vindkraftsområdena finns några få registreade fasta fornlämningar, däremot i 

omgivningarna återfinns fler, vilka omfattas av kemisk industri/metallindustri och träindustri, 

fångstgropar, men även boplatser, fäbodar och lägenhetsbebyggelser,  minnesmärken samt 

naturföremål/-bildning med tradition. Runt Skalet finns sammanförda lämningar såsom 

fäbodområde, bestående av flera vallar med timmerbyggnader.  

 

Enligt uppgifter som framkommit under tiden som vindkraftsområdena har undersökts, 

omfattas hela Finnmarksområdet av ytterligare fornlämningar. För att klargöra påverkan och 

vilka historiska lämningar som finns inom vindkraftsområdena, kommer en 

kulturmiljöutredning (frivillig utredning) att utföras. Rapporten avses att bifogas i kommande 

tillståndsansökan och MKB. 

 

Om åtgärder kommer utföras inom områden med fornlämningar eller medföra påverkan på 

fasta fornlämningar kommer ansökan om tillstånd enligt Kulturminneslagen att göras.   
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5.4 Skyddsvärda arter 

5.4.1 Fåglar 
Vindkraftverk kan påverka fåglar på olika sätt. Den lokala fågelpopulationen kan påverkas 

genom att de av olika anledningar undviker de områden där vindkraftverken står. 

Vindkraftverken kan även utgöra en barriär för fåglars födosökvägar och flyttstråk. 

Vindkraftverk kan i vissa fall också medföra att fåglar kolliderar med rotorbladen. Det är 

huvudsakligen de tyngre rovfåglarna (kungsörn, havsörn och möjligen jaktfalk och 

pilgrimsfalk) som riskerar att kollidera. Riskerna gäller främst de individer som häckar i 

området eftersom häckande fågelindivider tillbringar mer tid i området än andra fåglar.  

 

En inledande rovfågelsinventering gällande spelflykten har utförts. Vidare kommer ytterligare 

utredningar avseende häckning och sträckning att utföras. Resultaten kommer beaktas i den 

fortsatta processen och rapporten avses att bifogas i kommande tillståndsansökan och MKB.  

 

5.4.2 Fladdermöss 
Även för fladdermöss föreligger en risk för kollision med vindkraftverk. Kollisioner 

förekommer främst i två sammanhang: Vid sträckning om en vindkraftsanläggning ligger i 

flyttstråket eller i jakten på insekter. Studier har visat att vindkraftverk tenderar att dra till sig 

insekter vilket i sin tur kan dra till sig fladdermöss. 

 

En översiktlig inventering utföras gällande fladdermusförekomsten i området kommer att 

göras. Resultaten kommer beaktas i den fortsatta processen och rapporten avses att bifogas i 

kommande tillståndsansökan och MKB.  
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5.5 Människors hälsa 

5.5.1 Ljud 
Vindkraftverk i drift avger ljud när rotorbladen passerar genom luften. Ljudet upplevs ofta 

som ett svischande som har likheter med de ljud som skapas av vinden i olika slags 

vegetation. Naturens bakgrundsljud dränker därmed ofta, på längre avstånd, turbinernas 

driftljud.  

 

Enligt praxis följer begränsningsvärdet för ljud från vindkraftverk de nattetidsvärden som 

anges i Naturvårdsverkets allmänna råd för externt industribuller (SNV RR 1978:5 rev. 1983). 

Denna praxis innebär att ljudnivån vid bostadshus får vara högst 40 dB(A).   

 

  

Ljudberäkningar för de olika exempellayouterna kommer att göras i programmet WindPRO 

version 2.7.490. 

 

Preliminära beräkningar visar att begränsningsvärdet 40 dB(A) kommer att hållas vid  

närliggande bostäder. I det fortsatta arbetet kommer utredas vilka hus som är att betrakta som 

bostäder mer i detalj och ljudberäkningar göras för de exempellayouter som kommer att 

redovisas. 

 

 

 

 

 

Ljudberäkningsmetod 

Ljudberäkningarna är baserade på Naturvårdsverkets metod ”Ljud från landbaserade 

vindkraftverk.” Beräkningarna utgår från ett ”värsta fall” dvs. att: 

 

 Vindstyrkan är 8 m/s på 10 meters höjd dvs. då vindkraftverket hörs som mest. Vid 

högre vindstyrka tar bakgrundsljudet över och maskerar ljudet från 

vindkraftverket. 

 

 Vindens sus är det enda bakgrundsljud som förekommer dvs. programmet tar inte 

hänsyn till att det finns vegetation som dämpar ljudnivån eller liknande 

 

 Vinden ligger från varje vindkraftverk mot respektive hus dvs. huset får alltid 

vinden mot sig.  
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5.5.2 Rörlig skugga 
Under driftfasen uppkommer rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från 

vindkraftverk är relaterat till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och 

väderstreck. Normalt tillämpas en tid på 8 timmar per år (förväntat värde) som acceptabelt 

värde vid bostadshus. 

 

 
 

Även skuggberäkningarna utförs i programmet WindPRO version 2.7.490. Resultaten visar ett 

förväntat värde, se textruta ovan. Om problem uppstår med rörliga skuggor vid någon bostad 

kan vindkraftverken utrustas med skuggdetektorer. Skuggdetektorer innebär att de 

vindkraftverk som bidrar till rörliga skuggor programmeras så att de automatiskt stängs av 

under den tid som den rörliga skuggan uppkommer på den aktuella bostaden och sedan startar 

då problemet upphört.  

 

Preliminära beräkningar visar att riktvärdet 8 timmar per dag eventuellt inte kommer att hållas 

vid samtliga närliggande bostäder.  Därmed kan det blir aktuellt att verken förses med 

skuggdetektorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuggberäkningsmetod 

Vilka tider skuggan från ett vindkraftverk faller inom ett visst område och hur många 

timmar per år som den befinner sig där kan beräknas med hjälp av ett datorprogram. 

Programmet redovisar två olika värden, ett ”värsta fall” samt ett ”förväntat värde”.  

 

 Ett värsta fall innebär att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, 

och att vindkraftverket alltid producerar elenergi samt att vindkraftverkets rotor 

alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren.  

 

 Ett förväntat värde innebär att hänsyn tas till drifttid för verket samt antalet 

soltimmar (solstatistik) för området. 
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5.5.3 Landskapsbild  
Naturen kring vindkraftsområdena består främst av brukad skogsmark med en några stora 

sjöar så som Närsen och Grycken. När en vindkraftpark byggs blir det ett nytt inslag i 

landskapsbilden, som ofta syns på långt håll.  

 

För att ge en bättre överblick över hur den föreslagna parken kommer att se ut, kommer 

sökanden göra så kallade fotomontage. Fotomontage är en sammansättning av foton där de 

planerade vindkraftverken ritats ut med hjälp av ett datorprogram. Fotomontagen kommer 

även vara en del av MKB:n. Fotopunkter varifrån fotomontage har utförts kan ses i Figur 20. 

Ytterligare förslag på fotopunkter kommer att tas in som en del av samrådsprocessen. 

 

 
Figur 20. Fotopunkter kring föreslagna vindkraftsområden.  

 

Vidare kommer även en landskapsanalys att utföras av inom området. Rapporten avses att 

bifogas i kommande tillståndsansökan och MKB. 
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6 ELPRODUKTION FRÅN VINDKRAFT 
 

Vindkraftverk utnyttjar vinden som energikälla. Därmed är vindtillgången på platsen där 

vindkraftverk placeras den viktigaste faktorn för produktionsförmågan. Vindens 

energiinnehåll är proportionellt mot vindhastigheten i kubik, vilket innebär att om 

vindhastigheten fördubblas ökar vindens energiinnehåll åtta (8) gånger. Dagens moderna 

vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 % gentemot vindens energiinnehåll. Detta 

kan jämföras med tidigare vindkraftverk som hade upp till 40-45 % i verkningsgrad. 

Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2 m/s och 25 m/s. Inkoppling 

sker normalt vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s.  

 

6.1 Uppskattad produktion  
 

Produktionen i vindkraftparken beror av många olika faktorer varav en del kommer att vara 

föremål för samråd. En uppskattad produktion för några olika exempellayouter och maskiner 

kommer att redovisas senare i processen, senast i samband med ansökan. Varje 3 MW maskin 

kommer att producera storleksordningen 10 GWh/år efter förluster. Det motsvarar energi-

förbrukningen hos ca 500 villor/år (med eluppvärmning och hushållsel och en årsförbrukning 

på 20 000 kWh) eller ca 3300 lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på 3 000 kWh).  

 

7 BYGGNATION AV VINDKRAFTVERK 
 

7.1 Vindkraftsteknik  

 
Ett vindkraftverk består normalt av ett rörtorn i stål, betong eller en kombination av dessa. 

Rotorn är trebladig och är monterad på ett maskinhus. I maskinhuset finns en generator, 

hydraulik, styrutrustning och, beroende på fabrikat och typ, en växellåda.  

 

Rotorn och maskinhuset vrider sig efter vinden. Därutöver regleras vinkeln på de tre 

rotorbladen kontinuerligt för att optimera verkets funktion och produktion. När det blåser lite 

fångar verket så mycket vindenergi som möjligt. Vid högre vindstyrkor ställs rotorbladen om 

så att en del av vindenergin kan passera. Rotorbladen kan också vinklas för att minska ljudet 

från vindkraftverket, vilket brukar kallas att verket ställs i ett annat ”mode”.  

 

Tornet består generellt av fyra till fem delar av stål som skruvas samman. Tornen kan även 

bestå av betonghalvor som hålls samman med vajer eller av en kombination av stål och 

betong. Tornen är generellt försedda med servicehiss och/eller ett stegsystem. I nedre delen av 

tornet kan transformator, spänningsomvandlare eller skåp för kontrollsystem placeras om 

denna utrustning inte är placerad i maskinhuset. 
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7.2 Fundament 

 
För att förankra vindkraftverken i marken krävs någon form av fundament. Typ av fundament 

styrs av flera parametrar som typ och storlek på vindkraftverk, navhöjd, geotekniska 

förhållanden etc. De två vanligaste typerna är gravitationsfundament och bergfundament. 

Gravitationsfundamenten består av betong samt tillhörande armering. Som namnet antyder är 

det fundamentets tyngd som håller vindkraftverket på plats. Förläggningsdjupet anpassas efter 

geotekniska och hydrologiska förutsättningar. När bergfundament istället föredras förankras 

vindkraftverket då i berggrunden med hjälp av nedborrade och fastgjutna dragstänger.  

 

På aktuell plats kommer troligtvis gravitationsfundament att etableras. 

 

 

7.3  Montage 

 
Vid varje vindkraftverk behövs en uppställningsplats för plats till kranbil, utrustning och 

vindkraftverkets delar under byggtiden. Hur denna yta används och hur stor den är kan variera 

men generellt sett finns två olika alternativ. Antingen byggs en större uppställningsplats 

(1500-2000 m
2
) där det finns plats för både huvudkran, hjälpkran, torndelar, maskinhus, 

rotorblad och övriga tillbehör. Alternativt så förses varje vindkraftverk med en mindre 

uppställningsplats (800-1000 m
2
) där enbart kranar, maskinhus och mindre tillbehör får plats.  

Vindkraftverkens större delar samlas då på 1-3 separata uppläggningsplatser som byggs på 

strategiska platser i parken. Dessa uppläggningsplatser omfattar vardera en yta om 5 000 -  

10 000 m
2
.  

 

Vid montering av rotorbladen kan detta ske på två sätt. Antingen kan bladen monteras på 

navet i markplan, och rotor med blad lyfts sedan upp och monteras på maskinhuset, eller så 

kan bladen monteras var för sig på redan rest vindkraftverk. Lyftkranen är alltid placerad på 

själva uppställningsplatsen på grund av dess tyngd. Se bilder vid montering i Figur 21.  

 

Efter färdig byggnation kan delar av den hårdgjorda ytan växa igen under förutsättning att inte 

framtida service och underhåll försvåras. 

 



Underlag inför samråd med allmänhet och särskilt berörda för Vindpark Kajsberget i Vansbro kommun 

Triventus Consulting AB | Box 33, 311 21 Falkenberg | T: 010-45 40 600 
Organisationsnr: 556714-0776  

31 

 

 
Figur 21. Montering av vindkraftverk.  

 

 

När ett vindkraftverk tjänat ut efter 25-30 år nedmonteras det och flertalet av delarna 

återvinns.  

 

7.4 Infrastruktur och nätanslutning 

 
Vid etablering, drift och avveckling av vindkraftverk används befintliga vägar så långt det är 

möjligt. Vägarna behöver vara cirka 4-5 meter breda och ha tillräcklig hållfasthet för att klara 

transporter under byggnationen.  

 

I det aktuella vindkraftsområdet finns skogsbilvägar som kommer användas i så stor 

utsträckning som möjligt, däremot behövs de förstärkas och breddas. Vägdragning kommer 

att ske på ett sätt som medför så liten påverkan som möjligt på natur- och kulturmiljön.  
 

Ett internt elnät kommer att förläggas inom parken. En transformator placeras i maskinhuset, 

tornet eller i en kiosk bredvid verket. Denna tar emot trefas växelström från vindkraftverkets 

generator med en spänning på ca 400-1000 V och omvandlar den till 24 kV alt 36 kV. Från 

vindkraftverken kommer kabel att dras till en kopplingsstation. Ledningsdragning går 

generellt längs med tillfartsvägarna fram till verken. Inom parken kan det komma att placeras 

en eller flera uppkopplingsstationer varifrån 130 kV-luftledningar dras till den befintliga 

stationen i Repbäcken alternativt till en ny station i Yttermalung (under utredning). Denna 

130 kV-ledningsdragning är föremål för särskild prövning enligt ellagen.  
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7.5 Hinderbelysning 

 
Vindkraftverken kommer att utrustas med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten 

(TSFS 2010:155). Ljusmarkeringen ska placeras på vindkraftverkets högsta fasta punkt, det 

vill säga på taket av maskinhuset. 

 

Vindkraftverk som är upp till 150 meter över mark- eller vattenytan, ska förses med ett 

medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning och mörker. Ett vindkraftverk 

som överstiger 150 meter ska förses med högintensivt vitt blinkande ljus.  

 

I en vindkraftpark behöver inte alla verk ha den föreskrivna hinderbelysningen, huvudsaken är 

att hela parkens utsträckning täcks in. För högintensiv belysning behövs normalt färre verk 

med belysning än för medelintensiv.  

 

På makrnaden finns godkänd ljusreducerande teknik som installeras på verken och medför att 

vindkraftverkens hinderbelysning tillåts vara avstängd om inte något flygplan eller dylikt 

närmar sig. För att installera sådan teknik krävs dispens från Transportstyrelsen.  

 

7.6 Avisningssystem 
 

I de norra delarna av Sverige är isbildning på rotorbladen ett problem som kan medföra både 

produktionsbortfall och risk för iskast. Det finns ett flertal tekniska lösningar för att avisa 

bladen och utvecklingen går snabbt framåt. Metoderna varierar mellan exempelvis 

varmluftsinblåsning i rotorbladen, värmeslingor i ytbeläggningen och fuktavvisande material. 

  

8 FORTSATT ARBETE 

 

8.1 Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning 
 

En tillståndsansökan kommer att lämnas in till Länsstyrelsen i Dalarnas län. I ansökan ska en 

MKB redovisas. MKB:n ska identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en 

planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra, såväl på människor, djur, växter, mark, vatten, 

luft, klimat, landskap och kulturmiljö som på hushållning av mark, vatten och den fysiska 

miljön i övrigt. Även hushållning av material, råvaror och energi skall identifieras och 

beskrivas. Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 

människors hälsa och på miljön. 
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MKB:n kommer sammanfattningsvis att innehålla följande information: 

- Presentation av sökanden och verksamheten 

- Bakgrund och förutsättningar för vindkraft 

- Redovisning av ansökt verksamhet, alternativ utformning och alternativ lokalisering 

samt motivering till valt alternativ 

- Verksamhetens påverkan på miljö och hälsa 

- Säkerhetsrutiner för verksamheten, drift och underhållsrutiner samt hur avvecklingen 

skall ske 

- Verksamhetens överrensstämmelse med miljömål och miljökvalitetsnormer samt 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

 

I MKB:n kommer samtliga inkomna synpunkter att beaktas och bifogas.  

 

 

8.2 Preliminär tidplan 
Vår/Sommar 2012 Samråd med myndigheter 

Vår/Sommar 2012 Samråd med allmänhet och andra berörda 

Höst/Vinter   2012-13 Ansökan lämnas in 

 

 

8.3 Synpunkter 
 

Synpunkter på projektet tas tacksamt emot. Dessa bör vara Triventus Consulting AB tillhanda 

senast den 13 augusti 2012. Synpunkterna kommer att beaktas vid det fortsatta arbetet och 

kommer att ingå som en del av den tillståndsansökan som lämnas till Länsstyrelsen.  

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna.  

 

Med vänlig hälsning 

Bergvik Skog AB / gm 

 
______________________ 

 

Torsten Persson 

Triventus Consulting AB 

 


