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Synpunkter på samrådsunderlag den 18 juni 2012, projekt Kajsberget  

 

Undertecknade medlemmar av Arbetsgruppen Borta Med Vinden tackar för inbjudan att framföra 
synpunkter rörande föreslagen vindkraftsetablering inom projektet benämnt Kajsberget.   

I formell mening representerar undertecknarna och anslutande personer sig själva som privatpersoner.  

 

Våra synpunkter är följande: 

 

1. Projektet uppfyller inte kravet på hållbar utveckling 
 
Att sätta upp 220 m höga vindkraftverk i känslig naturmiljö och förstöra livsbetingelser för boende 
och besökare i området, och sedan riva dessa uttjänta verk efter 25 år och kvarlämna en 
sönderskuren terräng, stora betongfundament och kablar i marken, anser vi inte vara en hållbar 
utveckling av ett samhälle och dess energisystem. Vi bedömer att det är ett brott mot andan i 
landskapskonventionen att bygga miljöförstörande vindkraftsparker inom detta område, som 
dessutom av staten till största delen är klassat som riksintresse för friluftsliv.  
 
 
 

2. Utredningsbehov vad gäller artskyddet 
 
Av EU domstolens praxis följer att etablering av vindkraft faller under 4 § Artskyddsförordningen. 
Det finns inom området ett flertal fridlysta arter av fåglar och däggdjur enligt Bilaga 1 till 
Artskyddsförordningen. Däribland kungsörn, pilgrimsfalk, fiskgjuse, storlom och smålom, tjäder 
och orre samt fladdermöss, som riskerar att dö eller skadas av vindkraftverkens inverkan. Vi 
ifrågasätter om utbyggnaden är förenligt med artskyddet, och förväntar oss att frågan grundligt 
utreds av oberoende forskare/konsulter.  
 
 
 
 
 



 

3. Vindkraftsförbud råder i huvuddelen av aktuellt område, riksintresse friluftsliv 
 
Det övervägande flertalet av de 24 exploateringsområden som anges av Bergvik/Triventus ligger 
inom det område som utgör riksintresse för friluftsliv, och utanför det område som utgör 
riksintresse för vindkraft, dvs. till betydande del inom det område som den i oktober 2011 antagna 
kommunala översiktsplanen (sid. 26) benämns ”Vindkraftförbud”. Vi finner inte anledning att 
utveckla synpunkter på vindkraftsetablering inom område där vindkraftsförbud råder.  
 
 
 

4. Rörliga uppgifter om antal verk 
 
I samrådsunderlaget 2012-06-07 från Bergvik/Triventus anges att ”Val av vindkraftsturbin, antal 
och storlek kan tidigast göras i samband med investeringsbeslut, vilket först kan tas efter det att 
miljötillståndet vunnit laga kraft.” Bergvik/Triventus beskriver sålunda en ordningsföljd där först 
tillstånd beviljas av myndighet, varpå Bergvik/Triventus bestämmer antalet verk. Vad gäller antal 
noterar vi att från en inledande uppgift om 60 planerade verk blev det 90 verk. I dagarna har 
kommunen uppgivit att siffran är ca 100 verk.  Då vi nu räknar de verk som är inlagda på de kartor 
som finns på Bergviks webb, finner vi 141 verk. Denna numerär kan vara tilltagen för att Bergvik 
skall kunna ”pruta bort” några områden, men försäkra sig att kunna bygga minst 90 vindkraftverk.  
 
Då stor osäkerhet råder vilka områden och hur många verk, som Bergvik avser bygga, finner vi det 
därför heller inte meningsfullt att ha synpunkter på ett okänt antal ”boxar” och vindkraftverk samt 
deras placering, vägdragningar, kabel- och ledningssträckningar etc. – gummiband låter sig 
svårligen mätas. Vi finner det anmärkningsvärt att Bergvik valt att driva en samrådsprocess under så 
lösa premisser, och med så vaga och varierande uppgifter. Vi finner det inte värdigt att kohandla 
med Bergvik och ställa område mot område, drabbade människor mot andra drabbade människor. 
 
 
 

5. Riskbedömning, säkerhetslösningar, och lagstöd härför 
 
I samrådsunderlaget 2012-06-07 från Bergvik/Triventus anges att ”De längre fram i processen 
utarbetade exempellayouterna utgör alltså exempel på möjliga placeringar. Strävan kommer att vara 
att visa dessa som worst cases.” Vi förväntar oss därvid inför kommande samrådstillfälle uppgift om 
worst case scenario med avseende på räckvidden och skyddsområdet för utkastade föremål som 
iskast, blad och bladdelar, liksom uppgift om och på vilket sätt risken avses att hanteras. Kommer 
området runt de respektive verken att inhägnas, och hur stora kommer i så fall de inhägnade 
säkerhetsområdena runt varje verk att vara? Vilket lagstöd har man för vald lösning? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

6. Fotomontage med redovisade utgångspunkter 
 
Vi förväntar oss att de fotomontage som kommer att redovisas innehåller uppgift om fotopunkt 
(angivet genom karta eller koordinater), fotots riktning, fotopunktens höjd (ögonhöjd eller annat), 
använd brännvidd, samt – givetvis – det fiktiva verkets (verkens) höjd och placering i bilden (karta 
eller koordinater). 
 
 
 

7. Redovisning av kraftledningars och vägars sträckning 
 
Då planerat vindkraftsområde ligger relativt avskärmat från och på betydande avstånd från 
stamnätet, förväntar vi oss att inför kommande samråd inkluderas i utredningen även frågan om 
sträckningen av de planerade 130 kV-ledningarna, liksom de vägar som ska anläggas och breddas, i 
syfte att den samlade effekten av miljöpåverkan ska kunna bedömas. Vi har heller inte sett någon 
redovisning om en 130 kV ledning är tillräckligt för att betjäna de 90 vindkraftverken vid full drift, 
eller om Bergvik överväger en senare utökning till 200 kV eller högre.  

 

8. Bullermätningar 
 
Vi ifrågasätter också vilket underlag och vilka källstyrkor, som bullerberäkningarna baseras på.  
Då flera boende nära befintliga vindkraftverk i kommunen upplevt sig störda, borde det finnas 
möjlighet att låta oberoende bullerkonsult på sökandens bekostnad få utföra bullermätningar från 
befintliga verk i störningsområdena under betingelser då vindkraftverken stör mest. 
 
 
 

9. Redovisning av blixtljusen 
 
Vi förväntar oss redovisning från Bergvik om var de störande blixtljusen kommer att placeras, såväl 
inom grupperna som på själva vindkraftverken. Bergvik hävdar att de avser utnyttja radar för att 
kunna tända dessa när lågflygande plan närmar sig. Gäller det samtliga grupper eller vilka grupper 
undantas? Är detta ett beprövat förfarande i vindkraftsammanhang, och finns belägg för att 
Transportstyrelsen finner ett sådant system tillförlitligt? Referenser måste presenteras. 
 
 
 

10. Övriga oberoende utredningar 
 
Vi förväntar oss också att utredningar beträffande fornlämningar och kulturmiljöer, nyckelbiotoper, 
samt skyddsvärda arter genomförs av oberoende forskare/konsulter och med tillbörlig noggrannhet. 
 
 
 
 

 



 

11. Bättre precision i utredningsarbetet 
 
Projektet förefaller dåligt utrett. Allmänt gäller att vi förväntar oss bättre precision inför nästa 
samråd än inför samrådet 18 juni, om inte Bergvik dessförinnan kommit till insikt om att själva 
stoppa projektet.  
 
 
 

12. Redovisning av framtida ägar- och ansvarsförhållanden 
 
Vi förväntar oss att Bergvik redovisar vem som blir sökande (organisationsnummer) av projektet 
och vem som kommer att vara ansvarig för att villkoren i eventuellt tillstånd följs under hela den i 
tillståndet angivna driftperioden. Kan Bergvik inte ange detta skall motiven härför tydligt redovisas. 
 
 
 

13.  Värdeminskning av fastigheter 

Fastigheter för permanentboende och fritidsboende inom området nyttjas av personer som aktivt 
sökt sig till den stillhet och den vildmark som finnmarken erbjuder. En etablering av föreslagen 
vindkraftspark innebär att dessa värden försvinner. Vi har anledning befara att en avyttring av 
fastigheterna därmed kommer att försvåras/omöjliggöras. Vi förväntar oss att en oberoende utred-
ning av effekten på fastighetspriserna görs, där erfarenheter från tidigare vindkraftsetableringar i 
landet analyseras. Vi förväntar oss även en redogörelse över hur fastighetsägarna ska hållas skades-
lösa, för den händelse utredningen visar att våra farhågor kan komma att besannas. 

 

14. Sammanfattande ståndpunkt 
 
Vansbro kommun har tagit sitt samhällsansvar för energiomställning i landet, och är nummer åtta 
av kommunerna i landet vad gäller antal vindkraftverk per innevånare, när alla redan tillståndsgivna 
vindkraftverk är byggda. 
 
Vår sammanfattande ståndpunkt, i den mån det inte redan framgått ovan, är att Vansbros berg är en 
olämplig lokalisering för Bergviks vindkraftsambitioner.  

 

För Arbetsgruppen Borta Med Vinden 
Med vänlig hälsning 
Vansbro den 9 augusti 2012 

 
 

Gunnar Lindholm    Siv Samuelsson  
Tullgatan 31     Kvarnåker 51  
780 50 Vansbro    780 51 Dala Järna 
0281-10981     0281-20516 

Kopior till Länsstyrelsen i Dalarna, Vansbro kommun och lokalpressen 


