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Vindpark Målarberget i Norberg AB
Strandvägen 169
591 46 MOTALA

Kungörelsedelgivning

Tillstånd till uppförande och drift av vindkraftspark vid
Målarberget i Norberg och Avesta kommuner
Verksamhetskod 40.90 enligt 10 § 21 kap miljöprövningsförordningen (2013:251)
5 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av
9 kap. miljöbalken, Vindpark Målarberget i Norberg AB (bolaget), med organisationsnummer 556853-2690, tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för uppförande
och drift av gruppstation för vindkraft inom angivet område enligt karta i bilaga 4
och koordinaterna i bilaga 5.
Verksamhetsområdet för tillståndet omfattar fastigheterna Norberg Bjurfors 8:1,
Norberg Olsbenning 1:13, Norberg Olsbenning 4:2, Norberg Hökmora 8:2,
Norberg Hökmora 3:7, Norberg Gäsjö 6:1 samt Avesta Stora Åvesta 1:47 och
Avesta Svensbo 1:15.
Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 33 vindkraftverk och
tillhörande anläggningar. Totalhöjden på vindkraftverken får uppgå till maximalt
200 meter.
Miljöprövningsdelegationen avslår ansökan vad gäller vindkraftverk 26, 27 och 28.
Tillståndet gäller i 35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1.

Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad bolaget har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt
åtagit sig i ärendet.

2.

Vindkraftverken får placeras med en flyttmån av 30 meter från redovisad
position inom den yta som anges som flexibilitetsradie i bilaga 4 och 5.
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3.

Förslag till slutlig placering av vindkraftverk, väg- och ledningsdragningar,
placering av uppläggnings- och uppställningsytor och transformatorstationer
för vindkraftens behov ska lämnas till tillsynsmyndigheten för samråd senast
tre månader innan anläggningarbetena påbörjas.
En arbets- och tidsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre
månader innan byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas. Av planen ska
framgå de olika byggnads- och anläggningsmomenten och transporttider samt
tider för grundläggningsarbeten inklusive bergarbeten som medför sprängning
och krossning. Även försiktighetsåtgärder mot påverkan på skyddsvärda naturoch kulturvärden samt från damning, ska redovisas.
Ritningar över slutlig utformning av gruppstationen ska ges in till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att anläggningsarbetena avslutats.
(Delegation)

4.

Nyanlagda vägdiken ska utformas så att grumling av vattenmiljön förebyggs
och får inte avledas direkt ut i sjöar eller vattendrag. Utformningen ska ske i
samråd med tillsynsmyndigheten. Vandringshinder får inte skapas i vattendrag.
(Delegation)

5.

Vindkraftverken ska ges en enhetlig utformning och färgsättning. Reklam får
inte förekomma på verken.

6.

Innan vindkraftverken tas i drift ska varningskyltar sättas upp med information
om risk för nedfallande is och snö. Utformningen och placeringen av skyltarna
ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. (Delegation)

7.

Hinderbelysningens ljusintensitet ska reduceras så mycket som gällande
lagstiftning medger. Övriga detaljer kring hinderbelysningen såsom ljuskällans
uppstart och nedsläckning vid blinkandet, synkronisering av blinkandet inom
parken m.m. ska utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Frågan om
behovsstyrd hinderbelysning delegeras till tillsynsmyndigheten. (Delegation)

8.

Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte
under någon del av dygnet överstiga 40 dBA. Ljudnivån ska mätas vid, eller
korrigeras till att motsvara, vindstyrkan 8 m/s på 10 meters höjd. Efterlevnaden
ska kontrolleras genom immissionsmätning eller närfältsmätning och beräkning, eller en kombination av båda dessa metoder. En första villkorskontroll
ska ske inom 12 månader, eller den längre tid som tillsynsmyndigheten medger,
efter det att samtliga verk tagits i drift. Den första villkorskontrollen ska, utöver
kontroll av A-vägd ljudnivå, även innefatta kontroll av lågfrekvent buller.
Lågfrekvent buller ska redovisas i de tersband som anges i villkor 9. Kontroll
ska därefter ske så snart det föreligger förändringar i verksamheten som kan
medföra ökade ljudnivåer, dock minst en gång var femte år alternativt när
tillsynsmyndigheten anser att kontroll av ljudnivån är befogad.
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9.

Lågfrekvent buller från vindkraftverken får inomhus i bostäder inte överstiga
nedanstående värden.
Tersband [Hz]
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

Ljudtrycksnivå, Leq [dB]
56
49
43
42
40
38
36
34
32

10. Rörliga skuggor från vindkraftsanläggningen får inte överstiga 8 timmar per år
på störningskänslig plats vid bostäder. Som störningskänslig plats räknas
uteplats, eller en yta på 25 m2, som används för till exempel rekreation, vila
eller arbete, i anslutning till bostäder.
Kontroll av villkoret ska utföras genom att den faktiska skuggtiden ska
beräknas och/eller mätas för de bostäder som teoretiskt kan utsättas för rörliga
skuggor överstigande 8 timmar per år.
11. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på invallad tät yta, under tak
och i övrigt hanteras på ett sådant sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan
ge upphov till förorening av mark, ytvatten eller grundvatten. Kärl ska vara
noggrant märkta med sitt innehåll.
12. Identifierade nyckelbiotoper som beskrivits i ansökningshandlingarna ska
skyddas från påverkan under tillståndstiden.
13. Anläggningsarbeten får inte förekomma vid vinkraftverk 08 under perioden
1 maj till och med 15 september.
14. Förslag på kontrollprogram omfattande anläggningsarbeten ska lämnas in till
tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan arbetena påbörjas. Kontrollprogram för verksamheten i sin helhet ska lämnas till tillsynsmyndigheten
senast sex månader efter det att tillståndet tagits i anspråk eller vid den senare
tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. Ett inlämnat kontrollprogram ska
innehålla metoder och tillvägagångssätt för kontroll och utvärdering.
(Delegation)
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15. Bolaget ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är slutförda
anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Monterings-, uppställnings-, upplagsytor
och liknande, som inte behövs för driften av anläggningen, ska återställas inom
ett år från det att anläggningsarbetena har avslutats. Återställningen samt val av
plats för upplag av betydande massor inför anläggandet av parken ska ske i
samråd med tillsynsmyndigheten.
I de fall inte hela anläggningen enligt tillståndet uppförs samtidigt ska återställning ske i de delar som uppförts. Det ska i de fallen ske senast ett år efter anläggningsarbetenas avslutande på respektive plats inom verksamhetsområdet.
(Delegation)
16. Åtgärder för återställande av området ska vidtas vid nedläggning av verksamheten. När verksamheten, dvs. driften av ett eller flera vindkraftverk, upphör
eller anses nedlagd ska bolaget inom sex månader till tillsynsmyndigheten
redovisa en avvecklingsplan. I planen ska vara skriftlig och bland annat
redovisas hur och inom vilken tid vindkraftverket/-en ska nedmonteras och
omhändertas samt hur marken ska återställas. Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten innan arbetena får påbörjas. Avvecklingen ska i övrigt ske i
samråd med tillsynsmyndigheten och vara genomförd i sin helhet senast vid
tillståndstidens utgång.
Verksamheten ska anses som nedlagd om elproduktion inte har bedrivits under
ett år, eller om giltigt tillstånd inte föreligger. Området ska vara återställt senast
35 år efter den dag då tillståndet vunnit laga kraft. Som nedlagd verksamhet
räknas även del av anläggningen, såsom enskilda vindkraftverk, som tas ur drift
innan huvuddelen av verksamheten läggs ned.
Senast två år efter det att verksamheten har lagts ned ska berörda verk, med
tillhörande utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten medger
annat.
Fundamenten och platserna för verken ska när verken avlägsnas anpassas till
omgivande naturmiljö. Betong och fästelement ovan omgivande markyta i
terrängen ska avlägsnas i den utsträckning tillsynsmyndighet kräver. Arbetet
ska utföras i samråd med markägaren och tillsynsmyndigheten. (Delegation)

Delegationer
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor
avseende villkor 3, 4, 6, 7, 14, 15 och 16.
Ekonomisk säkerhet
Detta tillstånds giltighet är enligt 16 kap. 3 § miljöbalken beroende av att bolaget
ställer säkerhet, uppgående till totalt 500 000 kronor per vindkraftverk, för kostnaderna för efterbehandling eller andra återställningsåtgärder som verksamheten
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kan föranleda. Säkerheten ska justeras efter konsumentprisindex där året för driftstart utgör bas. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen innan
respektive vindkraftverk får sättas upp.
I händelse av att verksamheten försätts i konkurs får konkursförvaltaren inte
använda delar av panten för egna omkostnader utan särskilt beslut om detta från
tillsynsmyndigheten.
Igångsättningstid
Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång, dvs. produktionen av
el, senast 5 år efter det att detta beslut vunnit laga kraft annars förfaller tillståndet.
Tillsynsmyndigheten ska meddelas skriftligen när verksamheten sätts igång.
Verkställighet
Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets yrkande om verkställighetsförordnande.
Tillståndet får tas i anspråk först när det vunnit laga kraft och en säkerhet har godkänts av Miljöprövningsdelegationen.
Kungörelsedelgivning
Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Dala-Demokraten, Avesta Tidning och Fagersta-Posten, (se bilaga 3).
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Vindpark Målarberget i Norberg AB har ansökt om att uppföra en vindkraftpark på
vid Målarberget i Norberg och Avesta kommuner. Ansökan har justerats av bolaget
från att ursprungligen omfatta 39 verk till 36 vindkraftverk. Sex av vindkraftverken
är placerade i Avesta kommun. Den planerade vindkraftparken kräver tillstånd
enligt kapitel 9 i miljöbalken och är att betrakta som miljöfarlig verksamhet av
prövningsnivå B och verksamhetskod 40.90 enligt 21 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
Den sökta verksamheten beräknas producera 300-350 gigawattimmar el per år och
den maximala höjden på verken som omfattas av ansökan är 200 meter.
Samråd
Samråd har hållits med länsstyrelserna i Dalarnas och Västmanlands län samt med
Norberg, Avesta och Fagersta kommuner den 3 september 2012. Information om
projektet skickades ut till alla boende andra berörda inom 2 kilometers radie från
vindkraftparken. Närboende, myndigheter och andra särskilt berörda bjöds in till
samråd den 5 oktober 2012. Den 20 oktober 2012 hölls samrådsmöte för allmänheten i form av öppet hus.
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Fortsatt samråd utlystes för perioden 2 september till 2 oktober 2013 genom
annonser i lokalpressen. Samrådskretsen enligt ovan informerades brevledes och
inbjöds att inkomma med yttranden. De synpunkter som framkom under samråden,
och i förekommande fall kommentarer på dessa, har redovisats i en samrådsredogörelse.
Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen
den 20 december 2013. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i december 2015
i ortstidningarna Dala-Demokraten, Avesta Tidning samt Fagersta-Posten.
Kungörelsen har brevledes sänts till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Ansökan remitterdes till Avesta kommun och Norbergs kommuner,
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Länsstyrelsen i Dalarna och
Västmanlands län, Försvarsmakten, Trafikverket, Transportstyrelsen, Myndigheten
för samhällskydd och beredskap (MSB), Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund,
Luftfartsverket, Teracom AB, Telia Sonera Sverige AB, HI3G Access AB,
Net4Mobility HB, Post- och telestyrelsen (PTS), Gävle Flygplats AB, AB Dalaflyget,
Västerås Flygplats AB och Riksantikvarieämbetet (RAÄ).
Handlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten vid kommunkansliet i Avesta
respektive Norbergs kommuner och Länsstyrelsen diariestation i Uppsala samt via
Länsstyrelsen hemsida - www.lansstyrelsen.se/uppsala.
Yttranden har kommit in från Avesta kommun, Norbergs kommun, VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd, Länsstyrelsen i Dalarna och Länsstyrelsen i
Västmanlands län, Försvarsmakten, Trafikverket, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, MSB, Post- och telestyrelsen, Luftfartsverket, Gävle Flygplats AB,
Tercom AB, 3G Infrastructure Service AB, Tele 2 Sverige AB, Jernkontoret,
Västmanlands Ornitologiska Förening och föreningen Fagersta Fågelskådare,
Västmanlands läns Museum och RAÄ samt (AW), (MW), (GMW), (MA), (TS),
(AL), (AH), (AS), (MS), (GK), (AXW) och (TOE) samt (JES) genom
Arbetsgruppen för livsmiljö i Olsbenning och Hökmora.
Synpunkter har därutöver lämnats vid offentligt sammanträde dels av några av
intressenterna ovan dels av (GM), (TN), (TJ) – Norbergs Naturskyddsförening, (LG)
och (SH).
Tillstyrkande enligt 16 kap 4 § miljöbalken för uppförande av sökt verksamhet har
lämnats av Norbergs och Avesta kommuner vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 7 respektive 21 mars 2016.
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Enskilda sakägare som har inkommit med yttranden har via remiss getts möjlighet
att yttra sig över vad myndigheter framfört.
Miljöprövningsdelegationen har efter kungörelse i ortstidningar hållit ett offentligt
sammanträde i bilioteket i Norberg den 27 april 2016. Innan sammanträdet genomfördes en besiktning vid Olsbenning, Lapphyttan och Digerkällan.
Bolaget har fått tillfälle att bemöta yttrandena som kommit in samt vad som framförts vid det offentliga sammanträdet. I samband med bemötandet har bolaget
inlämnat en uppdaterad kartbilaga. Verk 21, 22 och 29 har utgått ur ansökan.
Därutöver har bolaget gjort mindre justeringar av positionerna för fyra verk har
gjorts. MSB och Försvarsmakten har i yttranden tillstyrkt de nya positionerna.

Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Vindpark Målarberget i Norberg AB (nedan kallat bolaget) ansöker om tillstånd
enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av en gruppstation på 36 vindkraftverk vid Målarberget.
Yrkanden
Bolaget yrkar, så som det slutligen framställts, att få uppföra och driva en gruppstation om 35 eller 36 vindkraftverk med tillhörande fundament, vägar och andra
för uppförande, drift och avveckling nödvändiga anläggningar inom verksamhetsområdet utmärkt på karta, bilaga 4. Allt i huvudsaklig överensstämmelse med i
ansökan lämnade beskrivningar, kartor och andra uppgifter.
Bolaget yrkar vidare att:
a) den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) godkänns,
b) strandskyddsdispens meddelas där så krävs i enlighet med insänd karta,
c) att tillstånd meddelas för en tid om 35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft,
d) tillståndet får tas i anspråk även innan beslutet vunnit laga kraft,
e) villkor ska meddelas i enlighet med det förslag som redovisats nedan samt
f)

att igångsättningstiden bestäms enligt 22 kap. 25 § MB till 5 år.

Åtaganden
A. Bolaget åtar sig att säkerställa att radiolänkförbindelsen mellan brandstationerna i Avesta respektive Norberg inte kommer att störas av vindkraftverken.
B. Bolaget åtar sig att följa Naturvårdsverkets riktlinjer NFS 2004:15
(Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser).
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C. Åtaganden med avseende på skydd av naturmiljö:


Bolaget åtar sig att utföra vägpassagen över Kattrumpbäcken så att inga
vandringshinder uppstår.



Avseende bäckpassagerna vid Prästhytteån kommer åtgärder vidtas för att
undvika att påverka flödet och för att undvika att nya vandringshinder bildas.
Vattenpassagerna dimensioneras för en högsta högvattenföring avseende
30-årsflöden, därmed kommer ingen dämning att ske (se VVMB 310). På
fastmark kommer valvbågar att användas, vilket gör att bäckbotten kommer
att lämnas orörd. På dyig undergrund, eller undergrund bestående av torv
kommer cirkulära trummor att användas, för att undvika sättningar, som
medför att vandringshinder uppstår.



Avseende Natura 2000-området Svartån så kommer bäckpassagen att
dimensioneras enligt 30 års flöden (VVMB 310) så att vattenföringen i
bäcken inte förändras, och så att det inte uppstår vandringshinder.



Vägsträckor som planeras i fuktig eller blöt mark byggs på bank, med
noggrant placerade trummor som möjliggör naturligt flöde.



Uppkomna massor till följd av sprängning och utschaktning för fundament
och hårdgjorda ytor utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt till anläggandet av nya vägar för att minska behovet av material som transporteras till
området.



Ytor som endast nyttjas under byggfasen återställs efter att verken har
etablerats i området



Risken för förorening av vattenförekomster under byggskedet genom spill av
t.ex. drivmedel och annan vätska minimeras genom de krav som ställs på
entreprenörens egenkontroll. Exempelvis måste maskiner vara godkända och
besiktigade samt hanteras av personal med därför avsedd kompetens. Inför
byggnationen kommer ett kontroll-, regel- och miljöprogram att tas fram av
huvudentreprenören för samtliga arbeten i vindkraftparken.



Om det blir nödvändigt kommer åtgärder att vidtas för att undvika att damning och grumling av befintliga vattendrag uppstår, t.ex. genom att vägarna
vattensprutas för att binda damm.

D. Åtaganden med avseende på skydd av fågel:


Vägdragningen har anpassats så att inga vägar dras rakt igenom spelplatserna
för orre och tjäder, och inga vindkraftverk byggs i direkt anslutning till dessa.



Arbeten i närheten av spelplatserna för orre och tjäder som anges i Fågelinventering Målarberget, bilaga 1.5 till MKB:n, undviks under mars och april
då spelet vanligtvis är som mest intensivt.



Inga bygg- eller anläggningsarbeten sker i en radie på 1 km i området runt
naturreservatet Komossen under nattskärrans mest intensiva spelperiod mellan
15 juni till 15 juli.
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E. Ingen inhängning av området eller verken kommer att ske varför området
kommer att kunna fortsätta nyttjas för andra verksamheter såsom jakt och
friluftsliv.
F. Åtaganden med avseende på kulturmiljö:
 Innan arbetsföretaget inleds ska samtliga fasta fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar i närheten av utbyggnaden märkas ut. Även
skyddsområdet kring varje fast fornlämning ska märkas ut. Skyddsområdets
storlek bestäms av länsstyrelsen och har samma juridiska skydd som själva
fornlämningen.
 Om någon av de fasta fornlämningarna eller övriga kulturhistoriska lämningarna eller tillhörande skyddsområde, riskerar att rubbas, övertäckas eller på
annat sätt skadas av vindkraftetableringen kommer ansökan om arkeologisk
undersökning att ställas till länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
 Uppsättande av informationstavlor, i för allmänheten lättillgängliga delar
av vindkraftparken, med information om landskapets historia.
G. Åtaganden med avseende på risk och säkerhet:


Skyltar som varnar för nedfallande is sätts i samråd med tillsynsmyndigheten
upp på lämpliga platser för att varna personer som närmar sig vindkraftanläggningen.



Den lokala räddningstjänsten kontaktas inför uppförandet av vindkraftverken
för att skapa goda och säkra rutiner vid eventuella tillbud.



Vindkraftverken utrustas med åskledare.



I varje maskinhus finns brandsläckare, brandtäcke och förstahjälpen utrustning.



När vinden blir så stark att den riskerar att skada vindkraftverket stoppas
driften automatiskt enligt varierande parametrar beroende på turbinleverantör
för att minska belastningarna på vindkraftverkens konstruktion och därmed
skaderisken för omgivningen.



Gällande regelverk och föreskrifter kommer att följas för att säkerställa att
anläggningen under drift inte utgör någon säkerhetsrisk intill dess att den
slutligt avvecklats.

Ytterligare åtaganden med avseende på skydd av fladdermöss, naturmiljö, naturvärden och kulturmiljö mm under anläggningskedet har lämnats i bolagets komplettering1 av ansökan. Vidare har bolaget lämnat ett åtagande vid det offentliga
sammanträdet den 27 april 2016 om att inte skada eller flytta gränsmarkeringar
vid etableringen av vindkraftsparken.

1

Åtaganden i ansökan. Bilaga 1 tillhörande kompletteringen av ansökan den 30 september 2015.

BESLUT

10 (67)

2016-06-30

Dnr: 551-7231-13

Miljöprövningsdelegationen

Förslag till villkor
Bolaget lämnar följande slutliga förslag till villkor:
1) Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten i huvudsak uppföras
och bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan och i övrigt åtagit
sig i ärendet.
2) Vindkraftverkens totalhöjd får uppgå till högst 200 meter.
3) Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och färgsättning.
4) Vindkraftverken ska placeras inom en radie av 100 meter från respektive
angiven position förutom för vindkraftverk nr 04, 07, 08, 13, 15, 19, 35 och
36 vars positioner endast får justeras i enlighet med överenskommelse med
MSB och Teracom. Vindkraftverken ska placeras inom etableringsområdet
markerat på karta, (bilaga 4). För större ändringar av placering, i förhållande
till angivna positioner, ska den nya positionen godkännas av tillsynsmyndigheten. Kan sökanden och tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden avgöra frågan i särskilt beslut.
5) Vindkraftverken ska förses med hindermarkering i enlighet med Transportstyrelsens anvisningar.
6) Skulle tillståndshavaren ändra dragningen eller utformingen av vägar eller
elkablar ska detta ske inom inventerat område och i samråd med tillsynsmyndigheten. Kan sökanden och tillsynsmyndigheten inte enas ska
Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden avgöra frågan
i särskilt beslut.
7) Nyanlagda vägdiken ska utformas så att grumling av vattenmiljön förebyggs
och får inte avledas direkt ut i sjöar eller vattendrag. Utformningen ska ske i
samråd med tillsynsmyndigheten. Kan sökanden och tillsynsmyndigheten
inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden avgöra
frågan i särskilt beslut.
8) Markytor som utnyttjats temporärt under anläggningstiden, såsom upplagseller uppställningsplatser som inte utnyttjas som serviceytor, ska återställas
inom 24 månader efter det att vindkraftverken tagits i drift. Upplag av
betydande massor i samband med anläggande och avveckling av verksamheten ska lokaliseras och utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Kan
sökanden och tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen
efter ansökan av sökanden avgöra frågan i särskilt beslut.
9) Innan vindkraftverken tas i drift ska varningsskyltar sättas upp med information om risk för nedfallande is och snö. Utformningen och placeringen av
skyltarna ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Kan sökanden och
tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan
av sökanden avgöra frågan i särskilt beslut.
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10) Ljud från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå än 40 dB(A) utomhus vid bostäder och fritidshus.
Angivet bullervärde får inte överskridas mer än vid 10 tillfällen under
sammanlagt maximalt två (2) veckor per år.
I samband med samrådet om slutlig utformning av vindkraftparken ska
förnyade ljudberäkningar redovisas för tillsynsmyndigheten, baserade på
vindkraftverkens slutliga positioner och valda verksmodeller. Beräkningarna
ska utföras med metod erkänd av svenska myndigheter. En första kontroll
(mätning) ska redovisas till tillsynsmyndigheten inom tre (3) år från det att
vindkraftverken, som kan påverka närboende, har tagits i drift. Om begränsningsvärdet överskrids har verksamhetsutövaren att inom sex (6) månader på
nytt kontrollera ljudnivån. Överskrids begränsningsvärdet måste verksamhetsutövaren inom sex (6) månader vidta åtgärder för att minska ljudnivån
till gällande begränsningsvärde vilket verifieras genom en ny kontroll av
ljudnivån.
Därefter ska kontroll ske så snart det skett förändringar som kan medföra
ökade ljudnivåer, eller när tillsynsmyndigheten av annan väsentlig anledning
anser att kontroll är befogad, dock minst vart femte år.
Ljudvillkoret ska kontrolleras med en kombination av ljudmätningar och
beräkningar enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Ljudmätningarna ska
utföras genom emissionsmätningar av vindkraftverkets källjud. I samråd
med tillsynsmyndigheten bestäms hur många vindkraftverk som ska
kontrolleras.
Närmare anvisningar om mätmetoder, mätfrekvenser och utvärderingsmetoder ska anges i kontrollprogrammet.
11) Maximal belastning av faktisk rörlig skugga vid befintliga uteplatser eller,
om sådan saknas, ett område om 25 m2 i anslutning till bostadshus, får på
grund av vindkraftverken inte överstiga 8 timmar per år. Tillståndshavaren
ska genomföra beräkning av förväntat antal skuggtimmar genom samma
metod som använts i ansökan utifrån slutliga förhållanden, vad avser vindkraftverkens fysiska mått och exakta geografiska placering. Om det visar sig
att någon befintlig uteplats eller, om sådan saknas, ett område om 25 m2 i
anslutning till bostadshus, får en beräknad skuggtid över 8 timmar per år ska
relevanta vindkraftverk förses med reglerutrustning som stoppar verken
under utsatta tidpunkter.
12) Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras på invallad tät yta, under
tak och i övrigt hanteras på ett sådant sätt att eventuellt spill eller läckage
inte kan ge upphov till förorening av mark, ytvatten eller grundvatten.
13) För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som möjliggör bedömning av om villkoren följs och hur verksamheten i övrigt påverkar hälsa
och miljö. Kontrollprogrammet ska gälla såväl under anläggningsfas som
under driftsfas. I kontrollprogrammet ska metoder och tillvägagångssätt
för kontroll och utvärdering anges. Kontrollprogrammet ska i den del som
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avser anläggningsfasen redovisas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor
innan arbeten påbörjas och för driftsfasen senast tre månader efter att första
vindkraftverket tas i drift.
14) Skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan för återställning av
området, ska göras till tillsynsmyndigheten senast en månad innan vindkraftverk (enstaka eller alla) permanent tas ur drift. Av anmälan ska
även framgå vilka åtgärder som avses vidtas för att återställa området.
Tillsynsmyndigheten ska godkänna anmälan innan åtgärderna påbörjas.
Kan sökanden och tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden avgöra frågan i särskilt beslut.
Återställningsåtgärderna ska vara utförda senast 24 månader efter att
tillsynsmyndigheten godkänt anmälan.
15) Tillståndshavaren ska ställa ekonomisk säkerhet om 250 000 kronor per
vindkraftverk uppfört på ståltorn för kostnaderna för efterbehandling eller
andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten
ska ställas genom en under tjugo år successiv uppbyggnad. Form för säkerheten bestäms av tillståndsmyndigheten vid senare prövning om säkerheten
är godtagbar.
Tillståndshavaren ska ställa ekonomisk säkerhet om 500 000 kronor per
vindkraftverk uppfört på hybridtorn för kostnaderna för efterbehandling eller
andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Säkerheten
ska ställas genom en under tjugo år successiv uppbyggnad. Form för säkerheten bestäms av tillståndsmyndigheten vid senare prövning av om säkerheten är godtagbar.
En första avsättning ska ske, om 50 000 kronor per vindkraftverk vid ståltorn alternativt 100 000 kronor vid hybridtorn, innan anläggning påbörjas.
Den initiala avsättningen får dock ske i omgångar inför respektive byggetapp av anläggningen. Ytterligare avsättningar ska därefter ske vart femte
år efter byggnation, med 50 000 kronor per vindkraftverk och betalningstillfälle för ståltorn alternativt med 100 000 kronor per vindkraftverk och
betalningstillfälle för hybridtorn, tills den totala säkerheten är uppnådd
tjugo år efter byggnation.
Beloppet som ska avsättas ska uppräknas med hänsyn till eventuella förändringar av konsumentprisindex (KPI) med oktober driftsättningsåret som
basmånad. Skulle indextalet för oktober det året och årligen därefter för
påföljande oktobermånader ha ändrats, skall avsättningsbeloppet justeras
med det procenttal varmed indextalet för oktober månad ändrats jämfört
med närmast föregående år.
Miljöprövningsdelegationen ska godkänna säkerheten innan tillståndet tas i
anspråk.
16) Vindpark Målarberget i Norberg AB förbinder sig att innehålla de riktvärden för lågfrekvent buller som anges i tabell 2 i Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13.
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17) Vindkraftverk 08 får endast uppföras om det kan ske utan negativ påverkan
på nattskärra. En inventering av nattskärra ska utföras i området kring vindkraftverk 08 för att fastställa huruvida vindkraftverket kan uppföras eller
inte. Uppförandet ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Kan sökanden och
tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan
av sökanden avgöra frågan i särskilt beslut.

Bolagets beskrivning av verksamheten
Av ansökningshandlingarna och vad sökanden i övrigt har angett framgår bland
annat följande:
Projektområdet Målarberget ligger i Bergslagen där landskapsbilden oftast präglas
av höga berg och djupa dalar i gränslandet mellan Mälardalens mer näringsrika
odlingsmark och Norrlands mer näringsfattiga skogsmark. Det aktuella skogsområdet ligger dock på en höjdplatå med mindre höjdskillnader.
Den västra delen av projektområdet ligger inom Norbergs kommun i Västmanlands
län och den östra delen ligger i Avesta kommun i Dalarnas län. Området är ett höglänt men relativt flackt skogsområde med inslag av ett flertal mindre våtmarksområden. Området sammanfaller i stort med föreslaget vindparksområde i kommunernas vindbruksplan.
Genom området som utgörs av produktionsskog går ett antal skogsbilvägar och
stigar. Inga bostäder finns i projektområdet. Närmast belägna by är Hökmora cirka
1 km söder om närmaste vindkraftverk. Söder om projektområdet ligger även byn
Olsbenning, cirka 1,8 km från närmaste verk.
Inom projektområdet finns ett antal naturvärdesområden inventerade av Skogsstyrelsen. Några av områdets våtmarker är utpekade som känsliga områden
avseende naturvärden. Komossens naturreservat, som ligger i angränsning till
projektområdet, som även är ett Natura 2000-område har pekats ut som särskilt
skyddsvärt. Det finns också ett par mindre sjöar och flera vattendrag som omfattas
av strandskydd i projektområdet.
Projektområdet Målarberget lämpar sig väl för en vindkraftetablering tack vare de
goda vindförhållandena, att området hyser få motstående intressen, att nuvarande
markanvändning är förenlig med en etablering av vindkraft samt att en vindkraftetablering i området är i linje med kommunal planering.
Verksamhetsområdet är totalt ca 1 700 ha. Det utgörs i huvudsak av skogsmark
med inslag av våtmarksområden och har goda vindförhållanden. Vindkraftparken
planeras på fastigheterna Norberg Bjurfors 8:1, Norberg Olsbenning 1:13, Norberg
Olsbenning 4:2, Norberg Hökmora 8:2, Norberg Hökmora 3:7, Norberg Gäsjö 6:1,
Avesta Stora Åvesta 1:47 och Avesta Svensbo 1:15.
För verksamhetsområdet gäller en vindkraftsplan som arbetats fram gemensamt av
Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. I Avesta och Fagersta gäller vindkrafts-
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planen som tillägg till översiktsplan medan den i Norberg gäller som planeringsunderlag för vindkraft. Målarbergets planerade vindkraftpark sammanfaller till stor
del med det största området som utpekats i vindkraftsplanen som lämpligt för vindbruk. I Norbergs kommun antogs år 2012 en översiktsplan där stora delar av
området för den planerade parken utpekas som särskilt lämpliga för vindkraftsutbyggnad.
Flera kulturhistoriskt betydande miljöer och byar ligger nära, men inte inom
projektområdet. Söder om projektområdet ligger byn Olsbenning som är en
äldre bergsmansby av riksintresse för kulturmiljö. I området finns Digerkällan,
vilken är en känd hälsokälla. I nära anslutning till projektområdet ligger Natura
2000-området Komossen, vilket utgörs av en liten myr med urskogsholmar som
utgör naturreservat. Norr om projektområdet finns ytterligare tre Natura 2000områden. Inga vindkraftverk kommer att placeras inom något Natura 2000-område
eller så nära ett Natura 2000-område att någon påverkan på områdena kommer att
ske. Öster om området finns järnväg som utgör ett riksintresse för kommunikation.
Vindpark Målarberget har låtit Skogsstyrelsen genomföra en utredning rörande
omgivningspåverkan avseende ytvatten och grundvatten. Sammanfattat delas
verksamhetsområdet av Dalälvens (i norr) och Norrströms (i söder) huvudavrinningsområden. I verksamhetsområdet finns en mängd mindre vattendrag. Vid
våtmarksinventeringen har 15 områden inom verksamhetsområdet klassificerats,
sex av dessa bedöms ha höga naturvärden.
I området finns en mängd vattendrag av varierande storlek och kvalitet. Två av
vattendragen, Prästhytteån och Svartån, har vid inventering klassificerats med
måttlig ekologisk status.
Bolaget har valt att söka för en etablering av gruppstationen vid Målarberget utifrån
en fast layout där vindkraftverkens placering är optimalt beräknade utifrån landskapet och effektiv produktion.
Ett modernt vindkraftverk består normalt av följande komponenter:








fundament i armerad betong,
torn i stål och/eller betong, höjd ca 80 - 150 meter,
nav i gjutet järn och rotor med tre rotorblad, rotordiameter ca 80- 120 meter,
maskinhus med generator och vanligtvis växellåda, girmotor och broms,
vindmätare och annan meteorologisk utrustning på maskinhuset,
styrsystem i botten av tornet, samt
transformator, vanligtvis inom tornet eller i en mindre byggnad intill tornet.

Dimensionerna varierar beroende på fabrikat, modell och kapacitet. I dag har de
flesta större vindkraftverken en effekt på 2 - 4 MW. Vilket fabrikat eller vilken
effekt som kommer att användas vid Målarberget är ännu inte slutligt avgjort då
detta kommer att beslutas utifrån vilken teknik som är bäst vid byggnationstillfället.
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Vindkraftparken kommer även bestå av vägar där befintligt vägnät kommer att utnyttjas i största möjliga mån. Den teknik som kommer att användas vid eventuell
breddning och ny dragning av vägar framgår av kartunderlag till den tekniska
beskrivningen. Inom parken kommer vissa ytor att användas som upplag och dessa
kommer att bestå av hårdgjorda ytor.
Miljökonsekvensbeskrivning
Ljud
En vindkraftpark kan under drift ge upphov till ljud från rotorbladen och mekaniska
ljud från växellådor och generatorer. Detta är något som många av de närboende har
påtalat. Ett ljud som inte ingår i det naturliga bakgrundsljudet kan störa men det bör
noteras att vid högre vindstyrkor maskeras ljudet av bakgrundsljudet från vindbrus,
lövprassel och annat. Efter att full effekt har uppnåtts fortsätter inte ljudnivån att
öka. Vindkraftverkets fulla effekt antas uppnås vid en vindhastighet om 9-12 m/s,
men ljudet från vindkraftverken överröstas av vindbruset redan vid 8 m/s.
Ljudberäkningen som har utförts anger också ett ”värsta fall”, där ingen hänsyn har
tagits till markdämpning och beräkningen sker utifrån antagandet att det alltid
blåser från vindkraftverken mot det ljudkänsliga området. Resultatet motsvarar
således det högsta ljud som beräknas höras från vindkraftverken, oavsett vindförhållanden på platsen, en slags ”värsta fall”-beräkning. Enligt beräkningarna
kommer ljudet som kan uppstå vid parken vid Målarberget inte överskrida
ekvivalent ljudnivå på 40 dB(A) vid bostäder. Oavsett vilken leverantör och vilket
vindkraftverk som slutligen väljs kommer parklayouten att utformas så att riktvärdet
40 dB(A) klaras för samtliga närliggande bostadsfastigheter. Den negativa konsekvensen bedöms vara liten.
Skuggor
En vindkraftpark under drift kan ge upphov till skuggor och reflexer som stör närboende när rotorbladen roterar. Detta går att undvika genom att placera vindkraftverken så att störningar genom skuggor undviks och genom att utrusta närliggande
verk med skuggdetektorer. Utförda beräkningar för parken vid Målarberget visar att
det finns en viss risk för att vindkraftverk nr 21 och nr 23 kan orsaka värden på över
8 timmar per år vid en fastighet. Under förutsättning att denna verkstyp slutligen
byggs kommer därför dessa verk att utrustas med skuggdetektorer som stänger av
verken så att tillåten skuggtid ej överskrids. Därmed kommer inga närboende att
drabbas av skuggor under mer än 8 timmar om året eller 30 minuter per dag.
Landskapsbild och kulturmiljö
Påverkan på landskapsbilden av den planerade vindkraftparken är oundviklig.
Landskapet och landskapsbilden är dock ett resultat av naturförutsättningarna och
människans kulturpåverkan. Förändring av landskapsbilden är således ett led i
människans och samhällets utveckling. Området består idag i huvudsak av skogs-
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landskap. Generellt blir konsekvensen för landskapsbilden mindre i skogslandskap
än i öppna landskap vid etablering av vindkraftverk. Skogen och till viss del
kuperad mark begränsar sikten inne i utredningsområdet. När man rör sig i skogsområdet ser man oftast inget vindkraftverk. På längre håll syns vindkraftverken
tydligare men dessa uppfattas då som mindre. Skogen som skymmer flertalet verk
utgörs till största del av barrskog och därför är täckningsgraden oberoende av årstid,
till skillnad från lövskog. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms därmed inte
skilja sig åt så mycket mellan årstiderna.
Vindpark Målarberget har tagit fram fotomontage för att illustrera påverkan på
landskapsbilden vid olika platser i omgivningen. Konsekvensen på landskapsbilden
har bedömts som måttlig vid byn Olsbenning och vid Komossen. I övrigt bedöms
den negativa konsekvensen bli liten-måttlig, liten eller helt obetydlig.
I Översiktsplanen för Norbergs kommun från år 2011 betonas kulturarvet som en
viktig del i en attraktiv livsmiljö. I såväl översiktsplanen som i Norbergs kommuns
kulturmiljövårdsprogram (1987) lyfts ett flertal kulturmiljöer av lokalt intresse.
Flera av dessa ligger nära, men inte inom projektområdet. Inte heller de utpekade
kulturmiljöerna av lokalt intresse som beskrivs i översiktsplanen för Avesta
kommun (ÖP 2007) ligger inom projektområdet.
Vindkraftparken vid Målarberget kommer enligt bedömningen att innebära minimal
fysisk påfrestning på kulturmiljön eller lämningar, men upplevelsen av kulturmiljön
kan förändras. Konsekvensen på Digerkällan och byn Olsbenning, vilka ligger i
nära anslutning till verksamhetsområdet, bedöms bli måttlig-stor. För övriga platser
av kulturmiljöintresse väntas konsekvensen bli liten-måttlig eller liten.
Hinderbelysning
Vindkraftparken vid Målarberget kommer att utrustas med hinderbelysning enligt
Transportstyrelsens föreskrifter. Detta innebär att vindkraftparken kommer att ha en
visuell påverkan även när det är mörkt. Denna påverkan har dock inte bedömts
annorlunda än den påverkan som blir i dagsljus.
Naturmiljö
Inom verksamhetsområdet bedrivs huvudsakligen ett modernt skogsbruk. Vindpark
Målarberget har låtit Skogsstyrelsen genomföra en inventering av naturmiljön.
I nära anslutning till området finns naturreservatet tillika Natura 2000-området
Komossen. Norr om projektområdet finns ytterligare tre Natura 2000-områden som
även skyddas som naturreservat. Inga vindkraftverk kommer dock att placeras så
nära Natura 2000-område att någon påverkan kommer att ske. Naturvärdesinventeringen visar att utredningsområdet har en låg andel höga och mycket höga naturvärden. Förutom Komossen finns en nyckelbiotop i ett hällmarksområde och under
inventering identifierades två områden med mycket höga naturvärden samt tre
områden med höga naturvärden.
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Naturreservatet Komossen kommer inte att påverkas direkt av kraftverk eller vägbyggen och påverkan även i övrigt på andra naturvärden kommer att i möjligaste
mån undvikas. Vid vägbygge eller -breddning kommer också påverkan på objekt
med måttliga naturvärden att minimeras.
Vid inventeringen gjordes några fynd av rödlistade organismer, vilka dock efter
justering av verksplatser och vägdragningar inte kommer att påverkas av projektet.
Vid fladdermusinventering påträffades sex arter i eller i anslutning till verksamhetsområdet. Ingen av de påträffade arterna är rödlistad. Verksamhetsområdet har
på grund av naturförutsättningarna ett lågt värde för fladdermöss, medan kringliggande jordbrukslandskap har bättre förutsättningar.
Vid inventering av fågellivet observerades totalt 64 arter. Fyra av dessa är rödlistade
och ytterligare sex arter finns upptagna i fågeldirektivet. Vissa observationer av
rovfåglar gjordes, även om förekomsten var liten. Två något större spelplatser för
skogshöns observerades, på vilka påverkan av vindkraftsetableringen bedöms bli
liten. Också överlag bedöms påverkan på både lokal nivå och på populationsnivå
bli liten.
Hantering av kemikalier
I vindkraftparken kommer mängden kemikalier vara relativt begränsad och det
som framförallt kommer att finnas är olja och glykol. Vid val av dessa produkter
kommer de som är minst farliga för människors hälsa och miljön att väljas om så
är möjligt. Hanteringen av produkterna kommer att ske i enlighet med de regler
som finns och riskerna och konsekvenserna bedöms som små.
Alternativ lokalisering
I Vindpark Målarbergets urvalsarbete har stora delar av Sverige undersökts med
urvalskriterierna tillgång till vind, fysiska förutsättningar för byggnation av vindkraft och möjlighet till tillstånd. I flera län identifierades områden som är lämpliga
för vindkraft och bland dessa togs större sammanhängande områden för gruppetableringar om 20 vindkraftverk och mer fram. Avgörande för urvalet har varit
områdets storlek, att området ska hysa så få motstående intressen som möjligt, att
nuvarande markanvändning ska vara förenlig med etablering av vindkraft samt att
en vindkraftetablering i området ska ligga i linje med kommunal planering.
Vid inventering av möjliga lokaliseringar för vindkraft har följande fyra möjliga
områden funnits; Målarberget i Avesta och Norbergs kommun, Morkullsberget i
Fagersta och Norbergs kommun, Slevliden i Arjeplogs kommun samt Mangskog i
Arvika kommun. Morkullsberget i Norbergs kommun ansågs inte vara ett lämpligt
alternativ eftersom vissa markytor utgick på grund av markägarintressen och andra
ytor på grund av att de utgjordes av våtmarker samt att återstående markytor inte
utgjorde tillräckligt bra förutsättningar för vindkraftetablering. Mangskog i Arvika
kommun ansågs ha alltför starka motstående intressen. Detta ledde till att endast ett
begränsat antal verk skulle kunna uppföras. Vindresursen bedömdes även som för
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svag för att ge förutsättningar för ett lönsamt vindkraftsprojekt. Förutsättningarna
för att erhålla miljötillstånd med bibehållet antal verk ansågs inte vara tillräckligt
goda och de uppställda kriterierna ansågs inte vara uppfyllda.
Slevliden i Arvidsjaurs kommun ansågs inte vara ett lämpligt alternativ eftersom
flera motstående intressen gjorde att flera av de utpekade områdena för vindkraft
fick utgå ur den kommunala planeringen för vindkraft. Slevliden var ett av dessa
områden som utgick, dels på grund av att området utgör riksintresse för rennäringen
och dels på grund av försvarets intressen i området som utgör en begränsning.
Målarberget var det område som hade minst motstående intressen, området var
tillräckligt stort och vindkraft ingick i kommunens planering. Dessutom är den
pågående markanvändningen förenlig med en etablering av vindkraft. Målarberget
bedömdes därmed vara det bättre alternativet.
Nollalternativ
Ett nollalternativ i det aktuella området innebär att projektområdet genomgår en
annan utveckling under 30 år. Då området idag domineras av skog skulle området
troligtvis fortsätta nyttjas för skogsbruk. De lokala konsekvenserna som skulle
uppstå vid anläggning av drift av vindkraftverken uteblir. Nollalternativet innebär
att en minskning av utsläppen av växthusgaser från energiproduktion uteblir,
förutsatt att energiproduktionen sker utifrån dagens förhållanden.
Förhållanden under byggtiden
Byggskedet kommer att innebära omfattande transporter med tunga lastbilar.
Vidare tillkommer transporter under byggperioden i samband med bl.a. skogsavverkning, utschaktning och återfyllning, uppställning av byggbodar, entreprenadoch grävmaskiner, transporter för elnätutbygganden, utrustning för el- och telekabelförläggning samt persontransporter. Detta under en period om uppskattningsvis 18 månader med framförallt buller och avgasutsläpp som följd. Dessa konsekvenser av byggandet bedöms dock inte ge några bestående följder utan endast
aktualiseras under byggfasen.
Motstående intressen: inverkan på riksintressen, särskilt Natura 2000
Närliggande projektområdet finns Natura 2000-området Komossen som också utgör
naturreservat. Norr om projektområdet finns ytterligare tre Natura 2000-områden
som även de utgör naturreservat. Dessa är Fröbenningsmossen, Grevensberg och
Bredmossen syd. Söder om området finns byn Olsbenning som är utpekad som
riksintresse för kulturmiljövården. På något längre håll finns riksintressena Avesta
Gamla Byn och Norbergs bergslag, båda riksintressen för kulturmiljövården.
Öster om projektområdet passerar en järnväg som är klassad som riksintresse
för kommunikation.
Den befintliga vägen som ligger i anslutning till den norra gränsen för Natura 2000området Komossen planeras att användas. Områdets naturvärde bedöms dock inte
påverkas då vägen håller god standard och inte behöver breddas. De övriga natur-
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reservaten och riksintressena i projektområdets närhet bedöms inte påverkas då inga
fysiska intrång kommer att ske vid dessa.
Inga miljökvalitetsnormer kommer att påverkas negativt till följd av den planerade
verksamheten.
Kontroll
Verken kommer att besiktigas kontinuerligt och service kommer att ske i enlighet
med tillverkarens rekommendationer. Kontrollprogram för verksamheten kommer
att upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten innan verksamheten påbörjas. En
årlig miljörapport kommer att lämnas in för att visa att de tillståndsgivna villkoren
efterlevs.

Yttranden
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Dalarna yttrar sig över de verk som planeras i Avesta kommun och
anför i huvudsak följande. Av fågelinventeringarna framgår bland annat att inga
större rovfåglar observerats i området förutom ormvråk. Övriga skyddsvärda fågelarter har inte noterats inom den del av ansökningsområdet som ligger i Dalarnas
län. Inga viktiga fladdermusområden finns inom planerat vindkraftsområde, däremot finns viktiga lokaler utanför området. Av redogörelsen framgår att det inte
bedöms bli någon fysisk påverkan på fladdermössen men däremot inte vilken
påverkan som kan bli när det gäller jaktområden och flygstråk.
Kulturmiljö
I samrådsyttrandet framhöll Länsstyrelsen att området har förutsättningar att
innehålla lämningar utöver registrerade. Länsstyrelsen kommer att pröva frågan
om att exploateringen ska föregås av en arkeologisk utredning. För den del som
berör Dalarnas län förordnade Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen i Västmanland
att fatta beslut om en arkeologisk utredning. En utredning har gjorts av bolagets
anlitad konsult, Arkeologicentrum. Länsstyrelsen i Dalarna kommer att separat
pröva frågan om tillåtlighet enligt kulturmiljölagen.
Bolaget yrkande och föreslagna villkor
Länsstyrelsen anser att frågan om totalhöjd bör hanteras inom tillståndets ram och
att villkoret därför bör utgå.
Bolaget yrkar att om tillståndshavaren och tillsynsmyndigheten inte kan enas när
det gäller den slutliga utformningen ska Miljöprövningsdelegationen, efter ansökan
av sökanden, avgöra frågan i särskilt beslut. Länsstyrelsen anser att en sådan skrivning är onödig och dessutom inte följer normal rättsordning för tillsynsärenden
enligt miljöbalken. Normalt förfarande är att bolaget överklagar beslut från tillsynsmyndigheten och att nästa instans sedan prövar överklagan. Länsstyrelsen ser ingen
anledning att frångå det normala förfaringssättet.
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Länsstyrelsen i Västmanlands län
Naturmiljö
Länsstyrelsen i Västmanaland har vid tre tillfällen lämnat yttrande över bolagets
ansökan och anfört bland annat följande. I samband med bolagets senaste inventering av naturmiljön har man påträffat och beskrivit ett flertal nya nyckelbiotoper
inom det berörda området. Länsstyrelsen anser, med tanke på de höga naturvärdena,
att placering av verk 21 är olämplig.
Inventering av örn är svårt bl.a. på grund av att bofasta örnar är mycket tillbakadragna under häckningsperioden (januari/februari – juni/juli) och kan därför vara
mycket svåra att observera. Det kan vara så att den riktade inventeringsinsatsen på
tre tillfällen är för liten för att kunna påvisa häckande örn. Inventeraren har vid
dessa tillfällen valt att förflytta sig mellan fem olika utkiksplatser. Länsstyrelsen
bedömer att man med fördel hade kunnat välja ett mindre antal utkiksplatser för
att därigenom optimera den observationstid man hade i området, dvs. längre tid
vid varje utkiksplats. Det ska dock framhållas att inte heller Länsstyrelsen har fått
någon indikation på att det häckar örn i området.
Under säsong för sträckande fågel är det ganska få dagar som är optimala för
fåglarna att förflytta sig. Till dessa tillfällen brukar merparten av sträcken koncentreras. Genom att koncentrera inventeringstillfällena till två efter varandra
följande dagar finns risk att sträcktoppar missas. Även vid denna inventering
hade det antagligen varit bättre med färre utkiksplatser och en längre observationstid vid varje utkiksplats. Det hade också varit önskvärt med observationer
under september eftersom tranor huvudsakligen sträcker förbi området då.
Länsstyrelsen har dock inte fått någon indikation på att sträckande fågel skulle
kunna bli särskilt utsatt vid en etablering av vindkraft i området.
Inom området förekommer en liten population med nattskärra. Bolaget åtar sig
att inga bygg- eller anläggningsarbeten utförs inom en radie på 1 km i området
runt naturreservatet Komossen under nattskärrans mest intensiva spelperiod mellan den 15 juni och den 15 juli. Länsstyrelsen anser att samma hänsyn bör tas vid
Slåttermossen där nattskärran också observerades vid inventeringen.
Många intressanta fynd av fladdermöss har gjorts i närområdet. Däremot har få
fladdermöss påträffats inom den planerade vindkraftsparken. Det är önskvärt att
bolaget/konsultföretaget delger sina fynd genom att rapportera in dessa till
Artportalen. Länsstyrelsen har i övrigt inga kommentarer kring genomförd
fladdermusinventering.
Vatten
Länsstyrelsen konstaterar att vattenförekomsten Svartån, mellan Långsjön och
Dammsjön, inte finns omnämnd i bilagan, Kompletteringar hydrologi Målarberget
Vindkraft - 2015-03-25. Själva vattenförekomsten går utanför etableringsområdet,
men biflödet Kattrumpbäcken sträcker sig in i området. Således ligger även en del
av vattenförekomstens avrinningsområde inom etableringsområdet. En vägpassage
ska anläggas över detta biflöde. Länsstyrelsen anser att åtagandet avseende Prästhytteån bör gälla även för Kattrumpbäcken. Åtagandet är formulerat så att bolaget
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ska ”undvika att nya vandringshinder bildas”. Länsstyrelsen anser att detta bör
formuleras om till att inga vandringshinder får uppkomma. Detta är ett generellt
krav som ställs på alla anläggningar eller byten av trummor som anmäls till
Länsstyrelsen. Anläggning av nya vandringshinder i en vattenförekomst kan
potentiellt bidra till försämrad status. Vidare anser Länsstyrelsen att punkt som
avser åtgärder att för att undvika att damning och grumling av befintliga vattendrag uppstår också bör omfattas av egenkontrollprogrammet.
Synpunkter på bolagets förslag till villkor
Länsstyrelsen lämnar synpunkter på följande villkor som bolaget föreslår.
4). Villkoret bör förtydligas med en kartbilaga och koordinater för placeringen
av samtliga tillståndsgivna verk. De två sista meningarna i det föreslagna
villkoret bör strykas. Lokaliseringen av verken bör avgöras i prövningen.
Länsstyrelsen anser att lokaliseringen av enskilda verk är en fråga som inte
bör delegeras till tillsynsmyndigheten.
6). Villkoret bör strykas. Dragning av vägar och elkablar bör avgöras i prövningen. Länsstyrelsen anser att dragning av vägar och elkablar är en fråga
som inte bör delegeras till tillsynsmyndigheten.
8). De två sista meningarna bör strykas. Upplag av ”betydande massor” bör inte
förekomma i området.
10). Den andra meningen bör strykas. Angivet bullervärde bör vara ett begräsningsvärde som inte får överskridas. Av samma skäl bör även de två sista
meningarna i andra stycket strykas.
Kulturmiljö - Bergsbrukslämningar i Norberg
Norbergs historia är också järnets. I Norberg finns många besöksmål som har det
gemensamt att de alla rör bergsbruket. Hit kommer turister, lokalbefolkning,
människor med intresse för bergsbruk och forskare. Norberg ingår i Ekomuseum
Bergslagen, som omfattar sex kommuner. Inom Bergslagssatsningen Kultur och
Turism arbetar bergslagslänen tillsammans för en turismdriven tillväxt. I Norberg
pågår arbete med att skapa - Medeltidens museum - vid Nya Lapphyttan.
Olsbenning och Lapphyttan är två besöksmål av betydelse för förståelsen av
bergsbrukets historia. Länsstyrelsen bedömer att dessa kommer att påverkas av
vindkraftsparken.
Riksintresset Olsbenning
Olsbennings bergsmansby är ett riksintresse för kulturmiljövården (U 14). Enligt
Riksantikvarieämbetets beslut den 27 augusti 1996 lyder värdetexten:
”Motivering:
Bergsmansby med rötter i medeltiden och homogen äldre gårdsbebyggelse med
stora mangårdar som tydliggör bergsmännens betydande sociala ställning.”
”Uttryck för riksintresset:
I byn ligger idag fem gårdar samlade. De stora mangårdsbyggnaderna är upp-
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förda under 1800-talet, timrade med rödfärgad eller oljemålad panel. Mitt i byn
finns lämningar efter den år 1876 nedlagda hyttan samt bevarade dammar.”
Olsbenning har rötter i tidig medeltid. Den äldsta hyttan fanns redan på 1100-talet
och järnproduktionen pågick ända in på 1870-talet. Hyttplatsen, där rester av masugnen fortfarande kan ses, omges av bergsmännens gårdar och ett öppet odlingslandskap. Byggnaderna vittnar om bergsmännens ekonomiska välstånd och sociala
ställning.
Länsstyrelsens bedömning avseende Olsbenning
Vindkraftsparken innebär att ett stort antal vindkraftverk kommer att vara synliga i
riksintresset Olsbenning. Länsstyrelsen anser att riksintressets värden utsätts för stor
negativ påverkan. Länsstyrelsen bedömer dock att påverkan inte är så stor att den
utgör påtaglig skada. Länsstyrelsen har här särskilt beaktat att landskapsbilden inte
nämns som ett uttryck för riksintresset.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen och landskapsbilds- och kulturmiljöanalysen
som bolaget låtit utföra bedöms konsekvenserna för kulturmiljön i Olsbenning bli
måttliga–stora negativa. Konsekvensbedömningen görs efter en femgradig skala
där stor negativ konsekvens utgör den största påverkan. Länsstyrelsen delar utredningens bedömning av påverkan. Verken avviker i skala och karaktär från den
ålderdomliga miljön i Olsbenning.
Vid hyttlämningen, som är byns centrala plats, och gårdarna i norr blir konsekvenserna av kraftverken störst. Från hyttan kan man se ut över bygatan och dammen i
norr. Över skogen kommer ett femtontal verk att synas. Vindparken kan komma att
inverka negativt på de pedagogiska värdena och bruksvärdena för Olsbennings
bergsmansby. Olsbenning representerar en typ av byar och landskap som har en
stark symbolisk och historisk betydelse för den lokala och regionala identiteten.
Lapphyttan
Lapphyttan, som var i drift från 1100-talets andra hälft till mitten av 1300-talet, är
en av de äldsta undersökta masugnarna i Europa. Resultaten från de arkeologiska
undersökningarna på 1980-talet har varit av avgörande betydelse för kunskapen om
medeltida järnframställning i hela Europa. De har också lett till en ny bild av hur
masugnstekniken utvecklades. Senare års forskning hävdar inte bara att masugnen
uppstod i den svenska bergslagen, utan att det var i Norbergs bergslag det skedde.
Hyttplatsen, där spåren av anläggningar och hus finns kvar, är ett fornvårdsobjekt
och besöksmål. I centrala Norberg har Nya Lapphyttan byggts upp, en rekonstruktion med hyttbackens alla byggnader och anläggningar. Nästan årligen görs försök
att framställa järn med medeltida metoder.
Länsstyrelsens bedömning avseende Lapphyttan
Lapphyttan är en nyckellokal för europeisk järnforskning. Lapphyttan, som redan
under medeltid låg i utmarken, bör kunna upplevas utan inslag som i skala och
karaktär kraftigt avviker från den ursprungliga miljön.
Av miljökonsekvensbeskrivningen och landskapsbilds- och kulturmiljöanalysen
framgår att inverkan från kraftverken blir såväl audio-visuell som visuell. Konse-
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kvensen bedöms av bolaget bli liten-måttligt negativ. Länsstyrelsen delar inte
analysens bedömning. Länsstyrelsen anser att den negativa påverkan är större.
Fornlämningens unika värde har inte uppmärksammats.
Lapphyttan är ett besöksmål och bullernivån bör inte överstiga 40 dBA ekvivalent
nivå. Platsen ligger enligt ljudberäkningarna inom området där 40 dBA ekvivalent
ljudnivå överskrids enligt karta tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. Platsen
ligger endast 700-800 meter från närmsta kraftverk. Åtgärder bör vidtas för att
minska vindkraftsparkens audio-visuella påverkan. Detta kan uppnås om de närmsta
kraftverken utgår.
För att minimera den visuella påverkan av kraftverken bör skogen närmast Lapphyttan bevaras. Länsstyrelsen konstaterar att Lapphyttan ligger utanför vindkraftsparkens verksamhetsområde. Bolaget bör undersöka möjligheten att träffa avtal med
markägaren om att en skyddande skärm av skog bevaras närmast Lapphyttan.
Fornlämningar
Fornlämningsfrågan prövas i särskild ordning enligt kulturmiljölagen (1988:950).
Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet anför i övrigt bland annat följande. Riksantikvarieämbetet
genomförde den 6 april 2016 syn i Olsbenning med omgivning. Riksantikvarieämbetet anser att en vindkraftetablering på Målarberget, i enlighet med föreliggande
förslag, skulle medföra påtaglig skada på riksintresset Olsbenning (U 14). Riksantikvarieämbetet menar vidare att miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras, främst med fler fotopunkter och fotomontage. Trots behovet av kompletteringar pekar Riksantikvarieämbetet ut ett antal vindkraftverk som inte bör tillåtas.
Riksantikvarieämbetet menar att den nuvarande avgränsningen av riksintresset
Olsbenning inte är tillräcklig. Det pågår en succesiv översyn av landets riksintressen
för kulturmiljövård. Denna har ännu inte genomförts för riksintresset Olsbenning.
När kulturmiljövårdens riksintressen ursprungligen pekades ut för Västmanlands län
framhölls tre aspekter som särskilt viktiga att slå vakt om. Olsbennings bergsmansby och fornlämningsområdet Lapphyttan är främst uttryck för en av aspekterna,
nämligen ”bergshantering och industri”. Riksantikvarieämbetet uttryckte redan
1987 synpunkten att riksintresset Olsbenning inte bör betraktas som en ren bebyggelsemiljö, utan att hänsyn bör tas ”till de funktionella och ekonomiska sambanden”. Detta innebär att riksintresset även innefattar dammbyggnader och hyttplatser, liksom delar av omgivande skogs- och jordbruksmark.
Lapphyttans fornlämningsområde var visserligen känt och delvis undersökt när
riksintresset Olsbenning ursprungligen pekades ut, men sedan dess har kunskapsläget förändrats. Idag är det känt att området innehåller lämningar efter den äldsta
kända masugnen i världen med tillhörande byggnads-, damm- och härdanläggningar
med mera. Tillsammans med bergsmansbyn och omgivande landskap har området
höga kulturhistoriska värden, både vetenskapligt och i synnerhet vad gäller möjligheterna att pedagogiskt förmedla förståelse för områdets kulturhistoriska funktion
och utveckling. Detta förstärks ytterligare genom att det i Norberg finns en unik
möjlighet att ta del av en fungerande rekonstruktion av hytta och hyttplats vid
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Nya Lapphyttan. Lapphyttans fornlämningsområde är dessutom väl skyltat och
vårdat, med andra ord tillgängligt för besökare. Med anledning av detta startar
Riksantikvarieämbetet ett arbete i särskild ordning för att se över avgränsningen
och beskrivningen av riksintresset Olsbenning. Ett område som sträcker sig från och
med Olsbennings by norrut längs Svartån till och med Lapphyttans fornlämningsområde (Karbenning 22:1) och angränsande fornlämningar betraktas som ingående
i riksintresset.
Lapphyttans fornlämningsområde är ett område med höga kulturhistoriska värden
ur såväl vetenskaplig som pedagogisk synpunkt. Lapphyttans fornlämningsområde
och flera andra kulturhistoriska lämningar längs vattendragen och landskapet ner
mot Olsbennings by vittnar om tydliga ekonomiska samband i landskapet.
Lämningarna är tydliga men småskaliga och området är dessutom i stort sett
opåverkat av tillägg efter den medeltida blomstringsperioden. Detta gör platsen
särskilt känslig för påverkan av storskaliga och moderna inslag.
Detta gäller inte minst från områdets entré, platsen där besökare angör området, och
från flera av de tydligaste och mest intressanta lämningarna. Det gäller till exempel
dammlämningarna och själva hyttplatsen. Sannolikt skulle platsen också tidvis
påverkas av störande ljud från de närmast belägna vindkraftverken. Riksantikvarieämbetet menar därför att en vindkraftetablering med utformning och omfattning
enligt föreliggande förslag medför påtaglig skada på berörda riksintresse för kulturmiljövården.
Riksantikvarieämbetet menar att miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet bör
kompletteras, främst genom ytterligare fotomontage, vilket anförts ovan. Detta
bör göras för att otillåten påverkan på riksintresset ska kunna undvikas. Här bör
en bedömning av den samlade effekten av verken 22, 04, 07, 08, 13, 15, 36, 35,
31 och 32 i första hand utredas.
Vindkraftverken 28, 27, 26, 25 och 24 bör inte tillåtas vid ett beslut om tillstånd.
Dessutom bör miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med fler fotopunkter
och montage vid Lapphyttans fornlämningsområde så att ytterligare otillåten
påverkan kan uteslutas.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet i
Avesta, Norberg och Fagersta kommuner har yttrat sig och i huvudsak framfört
följande. Nämnden yrkar på avslag för verk 08 och verk 21 med hänvisning till
förekomst av Nattskärra respektive en nyfunnen nyckelbiotop. Nämnden tillstyrker bolagets förslag till villkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 och 13.
Annan lydelse av villkor
Nämnden, så som det för förstås, avslår bolagets förslag till villkor 8, 10, 14,
15 och 16 och yrkar istället på att villkoren får följande lydelse.
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Villkor 8 – Markanvändning under anläggningsfasen
Markytor som utnyttjas temporärt under anläggningstiden, såsom upplags- eller
uppställningsplatser som inte kommer att nyttjas som serviceytor, ska återställas
efter det att verken tagits i drift. Upplag av betydande massor i samband med anläggande och avveckling av verksamheten ska lokaliseras och utformas i samråd
med tillsynsmyndigheten. Kan tillståndshavaren och tillsynsmyndigheten inte
enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden avgöra frågan i
särskilt beslut. De markytor som utnyttjas temporärt under uppförandefasen ska
återställas snarast möjligt och senast 24 månader efter att anläggningsarbetet
avslutats.
Villkor 10 - Buller
Den ekvivalenta bullernivån från vindkraftverken får inte överstiga 40 dB(A) vid
bostäder som begränsningsvärde.
Innan anläggningsarbeten påbörjas ska en förnyad ljudberäkning redovisas för
tillsynsmyndigheten, baserad på vindkraftverkens slutliga positioner och vald
verksmodell.
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom emissionsmätningar och/eller
närfältsmätningar och beräkning. Kontroll ska utföras inom 12 månader från det
att vindkraftsparken tagits i drift. Metod för detta ska framgå i förslaget till
egenkontrollprogram.
Kontroll ska ske så snart det skett förändringar som kan medföra ökade ljudnivåer, dock minst en gång vart femte år alternativt när tillsynsmyndigheten
anser att kontroll av ljudnivån är befogad.
Villkor 14 - Avveckling
Skriftlig anmälan, omfattande en arbets- och tidplan för återställning av området,
ska göras till tillsynsmyndigheten senast en månad innan vindkraftverk (enstaka
eller alla) permanent tas ur drift. Av anmälan ska även framgå vilka åtgärder
som avses vidtas för att återställa området. Tillsynsmyndigheten ska godkänna
anmälan innan åtgärderna påbörjas. Kan tillståndshavaren och tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden
avgöra frågan i särskilt beslut. Återställningsåtgärderna ska vara utförda senast
24 månader efter att tillsynsmyndigheten godkänt anmälan.
Villkor 15 - Säkerhet
Bolaget ska ställa säkerhet för efterbehandling och andra återställningsarbeten
om 250 000 kronor per vindkraftverk uppfört på ståltorn alternativt 500 000
kronor per vindkraftverk uppfört på hybridtorn. Säkerheten skall ställas i sin
helhet och godkännas av miljöprövningsdelegationen innan tillståndet tas i
anspråk.
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Villkor 16 - Lågfrekvent buller
Bolaget ska innehålla följande riktvärden för lågfrekvent buller:
Tersband [Hz]
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

Ljudtrycksnivå, Leq [dB]
56
49
43
42
40
38
36
34
32

De ovan angivna värdena är samma som anges i tabell 2 i Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13.
Nytt villkor
Nämnden yrkar på ett nytt villkor om buller under uppförandetiden enligt följande.
Den ekvivalenta ljudnivån vid byggnation av vindkraftparken får inte överstiga
följande värden utomhus vid bostäder:
Helgfri mån-fre 07-19
Kväll vardag 19-22
Lördag, söndag och helgdag 07-19
Lördag, söndag och helgdag 19-22
Natt

60dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)
45 dB(A)
45 dB(A)

Bullret från en byggplats varierar under olika skeden i arbetet. Särskilt under
sprängnings- och grundläggningsarbeten blir bullret så starkt att det blir
påtagliga störningar för dem som bor nära byggplatsen. Naturvårdsverket har
tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. Nämnden
anser att dessa riktvärden ska tillämpas under byggnationen.
Bemyndigande
Nämnden föreslår att Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten
att godkänna i enlighet med lydelsen i villkor 4 och 14. Detta gäller placering av
vindkraftsverk och godkännande av återställningsåtgärder när vindkraftverken tas
ur drift.
Parklayout
Nämnden framför slutligen att i det fall hela parken inte byggs ut på en gång
rekommenderas att de verk som planeras närmast befintlig bebyggelse byggs sist.
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Avesta kommun
Kommunfullmäktige i Avesta har via beslut framfört att i det fall hela parken
inte byggs ut på en gång rekommenderas att de verk som planeras med minst
avstånd till befintlig bebyggelse till en början undviks samt att verk 04, 07, 08,
13, 15 samt 22, i nuvarande placeringar inte bör beviljas tillstånd då radiokommunikationssystemet Rakels funktion äventyras enligt yttrande från MSB.
Norbergs kommun
I yttrande från Norbergs kommun så framförs att en kompletterande studie
avseende förekomst av nattskärra i anslutning till verk 08 bör göras och vid
behov bör nödvändiga justeringar eller skyddsåtgärder vidtas. Om detta visar sig
vara omöjligt bör vindkraftverket inte uppföras. Kommunen får så som det förstås avstyrker uppförande av ett vindkraftverk verk 21 samt framför att i det fall
hela parken inte byggs ut på en gång rekommenderas att de verk som planeras
med minst avstånd till befintlig bebyggelse till en början undviks.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har i yttrande framfört att så länge angivna positioner inte ändras
mer än 30 meter i någon riktning och att totalhöjden inte överskrider 200 meter
finns ingen erinra mot bolagets sökta verksamhet.
Trafikverket
Trafikverket påtalar sammanfattningsvis i sitt yttrande vikten av att ta fram s.k.
transportplan och att erhålla dispens från Trafikverket för tunga och långa transporter på det allmänna vägnätet. I övrigt upplyser man om regelverk och vad
bolaget har att iaktta när det gäller väg, järnväg och luftfart.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
MSB har i ett yttrande den 3 juni 2016 konstaterat att den slutliga justeringen av
verken medför att vindkraftsparken inte kommer att ha någon påverkan på Rakelnätets befintliga länkstråk samt att verkens placering inte kommer att påverka
radiosystemet Rakel.
Post och telestyrelsen (PTS)
PTS har i sitt yttrande lämnat upplysning om tillståndshavare med radiolänkstråk
i närheten av angivna positioner för vindkraftverken.
Luftfartsverket (LFV)
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund meddelar att de har en radiolänk mellan
brandstationerna i Avesta och Norberg och förutsätter att denna ej ska störas.
För det fall den aktuella kommunikationen skulle komma att störas anser räddningstjänsten att vindparkens ägare ska bekosta annat säkert kommunikationssätt.
Det anförs vidare att placeringen av vindkraftverken ska ske så att RAKEL
(MSB:s radiolänkstråk) inte ska påverkas negativt.
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Yttrande från Gävle flygplats
Gävle flygplats tillstyrker projektet.
3G Infrastructure Services AB (3GIS)
3GIS har inkommit med kartor över länkstråk och inom sökt verksamhetsområde
med fyra vindkraftverk markerade som befaras vara i konflikt med den telekommunikationsverksamhet som 3 GIS bedriver. 3 GIS framför bland annat
följande. Om vindkraftverken byggs på de planerade platserna riskerar det att
uppstå störningar som allvarligt påverkar driften av mobilnätet. Med anledning
härav förutsätter 3GIS att placeringen av vindkraftverken ändras så att inget vindkraftverk placeras närmare än 125 meter från 3GIS länkstråk. 3GIS vill således att
det ska föreskrivas en buffert om 125 meter för länkstråket. 3GIS kan eventuellt
undersöka möjligheten att flytta vårt radiolänkstråk om det skulle vara nödvändigt,
vilket i så fall får ske på bekostnad av vindkraftsoperatören. 3GIS förutsätter också
att den nya vindkraftparken inte påverkar eller försämrar vår möjlighet för tillträde
till våra anläggningar, såväl under er byggtid som efter färdigställande. Det är av
stor vikt att vi har fritt och obehindrat tillträde till våra anläggningar dygnet runt
alla dagar eftersom driftstörningar ofta är oförutsedda och måste åtgärdas snarast.
Tele 2 Sverige AB
Tele 2 Sverige AB har i yttrande och bifogad karta markerat att fyra verk befaras
vara i konflikt med telekommunikationsverksamhet som Net4Mobility HB:s (N4M)
bedriver. Vidare framförs följande. För att inte riskera interferenser och fädningar
orsakade av vindkraftverk vill vi ha en fri zon på 300 meter om ömse sidor av länkstråket samt i en radie kring stationsplatserna. Verk 17, 26, 27 och 28 hamnar inom
det området för beaktande av sökt möjlighet för radiell flytt av verkens positioner
på 100 meter.
Teracom
Teracom uppger följande i avlämnat yttrande. Ansökan innehåller placering av
vindkraftverk inom en spärrzon där Teracom har en erinran. Etablering av vindkraftverk inom detta område är olämpligt då Radio och tv-utsändningar eller överföring via radiolänkförbindelser kan komma att störas. Teracom avråder således
från etablering av vindkraftverk inom detta område. Etableras vindkraftverk inom
detta område, trots Teracoms avrådan i detta remissvar, kommer Teracom att
hålla sökanden ansvarig för kostnader som störningen orsakar på Teracoms radiokommunikation. Teracom har ett länkstråk som passerar genom den tilltänkta
vindkraftsparken och har därför erinran om placeringen av verk 19, 29, 35 och 361.
Med anledning av den angivna flexibilitetsradien (mittpunkt +/- 100 meter) har
utredningen baserats på en spärrzon om +/- 300 meter. Då Teracom vanligtvis
använder sig av en spärrzon om +/- 200 meter kan nämnda verk komma att hamna
utanför vår spärrzon när slutlig placering är bestämd. Flyttas positionerna i någon
riktning mer än angiven flexibilitetsradie, alternativt om planerad höjd ändras,
måste Teracom få en ny remiss.
1

Numreringen av vindkraftverken är korrigerad i förhållande till den som angavs i yttrandet.
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Västmanlands Ornitologiska Förening och föreningen Fagersta Fågelskådare
Föreningarna Fagersta Fågelskådare och Västmanlands Ornitologiska Förening har i
ett gemensamt yttrande framfört i huvudsak följande. Området ligger mitt i en stor
och viktig flyttled för framförallt sångsvanar och olika gåsarter som rastar i flera
tusental i Närke runt den kända våtmarken Kvismaren och sjön Tysslingen, som är
norra Europas viktigaste rastplats för sångsvanar då ca 8000 individer passerar
under 4-6 veckor. Vid Kvismaren rastar uppemot 5000-20 000 gäss på våren och
närmare 30 000 kan uppehålla sig där på hösten. Även tranor i stora mängder rastar
vid Kvismaren och har ökat i antal på senare år och man har räknat mellan 500015 000 framförallt på hösten. De flesta av fåglarna flyttar i nordostlig riktning på
våren från dessa rastplatser mot södra Norrlandskusten och passerar då området
med stor risk för kollision med kraftverken. Även om de ser verken så är periferhastigheten vid bladspetsarna mycket hög och hela den svepta arean är svår för
fåglar att bedöma som farlig. Svanar och gäss flyttar även nattetid med troligen
ännu större risk för kollision trots de röda lampor som kommer att finnas på verken.
I Fagersta- och Norbergstrakten ses varje vår tusentals av dessa fåglar under deras
färd förbi dessa områden och vidare mot häckningsplatserna i Sverige Finland och
Ryssland. Föreningarna är mycket oroliga för hur det ska gå för dem när de passerar
den barriär som verken skulle utgöra.
Västmanlands läns museum
Västmanlands läns museum har yttrat sig över bolagets ansökan och framför
sammanfattningsvis följande. Olsbenning som ingår i riksintresse för kulturmiljövården (U14) är tillsammans med gamla Lapphyttan i ett starkt historiskt sammanhang. Järnframställningen i området är internationellt känd med bland annat lämningarna efter Lapphyttan. Hyttområdet är delvis arkeologiskt undersökt 19781983. Det dateras till 1100-1300-talet och är därmed den äldsta kända masugnen
i Europa.
Riksintressen som Olsbenning ska enligt Miljöbalken skyddas från påtaglig skada
enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Detta innebär att bergsmansbyn ska skyddas från
oåterkallelig negativ inverkan. Påtaglig skada kan enligt Boverket också innebära
något som tillfälligt har mycket stor inverkan. Boverket skriver också på sin
hemsida, angående ingrepp i riksintressen för kulturmiljö: “Det måste inte heller
vara säkert att en påtaglig skada ska inträffa för att åtgärden ska vara otillåten,
det räcker med att åtgärden kan skada kulturmiljö“.
I tidigare beslut som galler verksamhetsområde för industri på gränsen till ett riksintresse, i detta fall Dömestorp i Båstad kommun, så ansåg regeringen att den nya
verksamheten medförde påtaglig skada1. Motiveringen var att de befintliga gårdarnas dominans över landskapet skulle förtas och att det saknades en relation mellan
de gamla godsen och den nya verksamheten. Mark- och miljödomstolen har tidigare
godkänt en vindkraftsetablering i närheten av riksintresset Åsens by på gränsen
mellan Aneby och Jönköping kommuner i Småland. Där handlade det om totalt
fyra vindkraftverk - Målarberget innehåller omkring 39 kraftverk.
1

Beslut den 7 juni 2012, S2011/579//PBB
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Olsbennings bergsmansby har haft en kontinuerlig dominans över landskapet i
området sen åtminstone 1500-talet. En del av värdet ligger i helhetsintrycket av
miljön, med de stora bergsmansgårdarna som ligger traditionellt utplacerade vid den
gamla bytomten invid Svartån. Byn är ett tydligt och pedagogiskt exempel på en
bergmansby med välbevarad struktur och ovanligt väl bevarad miljö.
Länsmuseet anser att helhetsintrycket av den sammanhållna miljön i riksintresset
Olsbennings bergmansby förvanskas av vindkraftparken Målarbergets tillkomst i
norr. Siktlinjerna kommer att störas av vindkraftverkens rotorblad, framförallt när
de är i rörelse. Verken har ingen koppling till den befintliga miljön och bidrar till att
bergmansgårdarnas dominans över landskapet minskar. Tidigare har snarlika
etableringar avslagits med just den motiveringen, jmf. Dömestorp. Detta är ett
liknande fall. Länsmuseet anser att vindkraftverk ej bör byggas nära känsliga
kulturmiljöer som Olsbennings bergmansby och gamla Lapphyttan.
Jernkontoret
Jernkontorets bergshistoriska utskott har i yttrande sammanfattningsvis framfört
följande. Olsbennings by är riksintresse enligt Miljöbalken 3 kap. 6§. Riksintresseinstrumentet är tänkt att ge ett skydd till mer komplicerade miljöer och där miljövärden är av en sådan art att annan lagstiftning inte kan ge ett fullgott skydd för
dessa värden.
Olsbenning är en exceptionell miljö, med en nästan 1000-årig historia av industriell
utveckling, som avsatt rika spår i traktens våtmarker, i skogarnas fornlämningsbild,
men inte minst i den fysiska miljö, som utgör Olsbennings välbevarade 1800-tals
bebyggelse och inägomark, som speglar bergsmännens miljö från århundraden.
Det är få bevarade miljöer där man kan uppleva så rika miljömässiga samband som
finns bevarade vid Olsbenning. I skogarna runt Olsbenning finns tre masugnsruiner,
så kallade utmarkshyttor, förutom hyttbacken i Olsbennings by, som har daterats
med en början i perioden 950 - 1200 e Kr. En av dessa, Lapphyttan, har blivit
arkeologiskt undersökt och visat sig vara en av de bäst bevarade medeltida industrimiljöerna i Europa.
Våtmarkema runt Olsbenning har skogsfakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet
studerat hur den industriella verksamheten påverkat miljön i ett tusenårsperspektiv hur skogen huggits för kolning till hyttorna och ved till gruvorna och hur skogen
och miljön sedan återhämtat sig. Sammantaget finner Jernkontoret att miljön runt
Olsbenning är exceptionell och ytterst värdefull för studiet av en industrimiljö i ett
långt tidsperspektiv. Dessa möjligheter får inte omintetgöras för framtiden av
vindkraftsetableringen.
GK
GK har som boende i Olsbenning by inkommit med yttranden och avstyrker, så som
det får läsas, en etableringen av vindkraftsparken som helhet. I yttrandena lämnas
synpunkter om att skada framförallt kommer att uppstå på kulturmiljön samt djuroch fågellivet. I huvudsak har följande framförts.
Den utredning som bolagets anlitade konsult har åstadkommit gällande fågelliv,
inte minst förekomst av rovfågel är klart undermålig. Det förekommer regelbundna
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besök av både kungsörn och havsörn i området. Om höstarna går det att se sträck
av rik förekomst av fjällvråk över Olsbenning. I området finns fasta bestånd av
rovfågelarterna ormvråk samt duv - och sparvhök. De uppträder frekvent över
området. I området finns vidare betydande bestånd av tjäder och orre, samt en del
järpe. Men det kanske mest intressanta i fågelhänseende är de framförallt under
våren mycket omfattande sträcken av sångsvan, sädgäss och grågäss. Dessa fåglar
tenderar att vila någon eller några dagar i vår stora damm, en mindre sjö men grund
sådan i Olsbenning som bjuder gott bete liksom omgivande åkrar under vårflytten.
Det rör sig om sammanlagt många hundra, kanske tusentals fåglar. Flyttsträcken
kommer från sydväst och går sedan vidare mot nordost, precis över det område där
vindkraftsverken är tänkta att uppföras.
Olsbennings bergsmansby i norra delen av Norbergs kommun är en av landets
äldsta bergsmansbyar, kanske den allra äldsta, vackert belägen mellan skog och
öppen bygd, med den gamla hyttdammen mitt i byn och med pampiga, välhållna
bergsmansgårdar från 1800-talet, kring dammen och den gamla bygatan. På byns
marker har järnframställning bedrivits sedan tidig medeltid. Den utgrävda och
väldokumenterade hyttplatsen ”Lapphyttan”, ett par kilometer från bykärnan, anses
vara en av de äldsta masugnarna i världen, i vart fall den äldsta påträffade.
Självfallet kommer detta att påverka denna antikvariskt känsliga och värdefulla
miljö på ett så avgörande sätt att det kommer att upplevas som – och även innebära
- en total omstrukturering av det gamla kulturlandskapet till ett rent industriområde.
Det kommer att vara svårt för besökare att kunna uppleva de gamla byggnadsplatserna och ta del av den information som finns, inte minst vid Lapphyttan, med
dessa industriella giganter, synbara från långt håll och säkerligen även fullt hörbara
i omgivningen. Vintertid kommer det dessutom att vara förenat med livsfara att
vistas i området kring vindkraftverken, då dessa isas ned och vid töväder kan ”kasta
omkring” isblock av betydande storlek. Till detta kommer alltså upplevelsen från
den gamla bergsmansbyn, att det i skogen strax norr om byn kommer att lysa av
röda lampor som från ett gigantiskt nöjesfält!
Det är inte bara Olsbenning som är av högt antikvariskt intresse i området. Några
kilometer nordväst från Olsbenning, mot Norberg, ligger Nyhyttans herrgård, från
1700-talet, välbevarad och för några år sedan pietetsfullt renoverad med gammal
byggnadsvårdsteknik. Intill Herrgården vid landsvägen ligger ruinen efter en smedja
från tidigt 1800-tal där en skotsk industriidkare först i landet började tillverkningen
av kökskärl i gjutjärn. Kring Nyhyttan finns även andra industriella lämningar,
dammar, slaggvarp och ruiner efter hytt – och hammardrift.
Ett par kilometer norr om Nyhyttan, mycket nära det område där ett stort antal av
vindkraftsverken är tänkta att placeras, ligger välbevarad i en vacker gammal granskog, hyttan efter Värlingsbergs bruk. Det var en masugn som ägdes och drevs av
bland andra Ebba Brahe på 1600-talet. Driften i denna hytta lades ned kanske redan
före år 1700 men den nedre delen av masugnspipan står fortfarande kvar till en höjd
av ca fem meter, överväxt av gräs och ormbunkar och omgiven av gamla körvägar
och mängder av gammal slaggvarp. Hyttområdet är stort och måste rimligtvis ha ett
betydande både allmänhistoriskt och antikvariskt värde.
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Från både Nyhyttan och Värlingsberg kommer ett stort antal av de tilltänkta vindkraftsverken att vara synliga (och kanske även hörbara).
I den tilltänkta vindkraftsparkens verkliga kärnområde, i omedelbar anslutning till
de tänkta verken, ligger en gammal hälsokälla, Digerkälla. Källans vatten har under
långa tider druckits av besökare, dess närmare ålder är okänd, men under slutet av
1800-talet anlades här en hälsobrunn, av bergsmän från Olsbenning. Detta var den
första, kanske enda, hälsobrunnen för ”vanligt folk”, mängder av arbetare och deras
familjer från Norberg och Avesta besökte och bodde vid brunnen under helger och
ledigheter, under ett par decennier.
Intill Digerkällan finns en sten med inskription från 1600-talet, möjligen en ägogränssten eller milsten. En uppenbarligen mycket gammal men välbevarad körväg
leder fram till källan söderifrån. Även denna gamla källa med den bevarade kallvattenbassängen och grundstenar efter boningshus har ett stort kulturhistoriskt
värde.
Så här skriver ett par av våra världsberömda konstnärer, filmaren Jan Troell och
målaren och författaren Lars Jonsson, om vindkraft i en artikel i DN den 30
december 2010:
”För att avläsa och uppleva ett landskap måste vi låta blicken landa i en punkt, den
så kallade flyktpunkten som låter vår hjärna avläsa avstånd och teckna perspektiv,
det vill säga orientera sig i rummet. I öppna landskap blir det ofta en avlägsen
punkt som krönet av ett berg, en vik eller dunge i fjärran.
Ett vindkraftverk med snurrande rotorblad drar alltid till sig vår blick och vi kan
inte etablera denna flyktpunkt, vi kan med andra ord inte avläsa landskapets visuella
värden. Landskapet förlorar därmed sitt värde som landskap. Detta är en biologisk
funktion hos vår hjärna. Vi kan göra experimentet att se ut över ett landskap och
aldrig låta ögat fixera eller vila i en bestämd punkt, mycket snart infinner sig en
påtaglig stress som tvingar oss att avskärma oss från synbilden”.
Utan tvekan kommer denna tänkta vindkraftspark – om den kommer till utförande –
att påverka landskapsbilden och uppfattningen av detta gamla kulturlandskap så värt
att bevara till kommande generationer. Även om vindkraftsverken skulle ”ställas
av” efter några decennier, mycket talar för det då verkens livslängd är kort, så
kommer de ändå att för alltid ha förändrat landskapsbilden. Uppförandet av kraftverken kräver omfattande vägbyggnationer, vägar byggda för att klara mycket tung
last, sprängningar och stora schaktningsarbeten. Landskapet kommer aldrig att
kunna återställas.
Arbetsgruppen för livsmiljö i Olsbenning och Hökmora
Arbetsgruppen begär i ett yttrande att ett moratorium införs omedelbart för projekt
Målarberget till dess att problemen med befintliga anläggningar lösts på ett acceptabelt sätt för de närboende.
Då vindkraftverken med säkerhet kommer att ha grava negativa miljöpåverkande
konsekvenser för såväl på natur som på kulturlandskap för oöverskådliga tider
ställer vi oss enat negativa och vill att detta projekt avslutas.
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Från andra etablerade vindkraftverksanläggningar i andra delar av Sverige har det
de senaste åren kommit en strid ström av klagomål på bullerstörningar, allvarliga
påverkningar på djur och naturliv samt en total kollaps av ekosystemen i berörda
områden. Många av dessa klagomål har sin grund orsakats av ett lågfrekvent ljud
vars störande egenskaper ej karaktäriseras av de mät- och beräkningsmetoder som
används. Störande ljud uppträder på stora avstånd, ända upp till 10 kilometer från
de byggda verken. Internationellt har problem med lågfrekvent ljud fått stor uppmärksamhet och föranlett myndigheter att initiera och genomföra omfattande
studier för vindkraftverkens konsekvenser. Dessa studier har skapat en förståelse
för de mekanismer som förorsakar generering av ett lågfrekvent ljud som är starkt
störande på grund av variationer i styrka (amplitudmodulering) samt hälsorisker,
exempelvis sömnlöshet, som det kan medföra.
Att godkänna projekt som vi nu vet kommer att skapa kraftigt bullerstörda miljöer
anser vi vara att acceptera brott mot miljöbalken. Vi anser att inga nya tillstånd skall
ges innan problemen är klart verifierade och åtgärdade med nya krav på mätmetoder
samt nya gränsvärden gällande det störande buller som idag finns i områden där
bolaget har andra anläggningar.
Vidare kan vi inte inse behovet och sakgrunden för att bygga 39 stycken 200 meter
höga vindkraftverk på ett område med oskattbar natur och kulturtillgångar. Den
miljöprövning som genomförts har många brister framförallt rörande de hotade
fågelarter som häckar i området. I området finns också kulturminnesmärken som
totalt kommer att försvinna och vi anser det som ett direkt brott mot lagen om
skyddande av fornminnen.
AXW, AW, GMW samt MA och AL
I flera likartade yttranden har lämnats synpunkter som får anses vara ett avstyrkande
av sökt etablering. Påverkan på det omgivande närmiljön och risken för störningar
av buller framhålls och sammanfattningsvis har följande redovisats.
Att sätta ett ekonomiskt värde som kan uppväga förlusten av Olsbennings unika
miljö är inte möjligt. Vi ser inte att samhällsnyttan med den planerade vindkraftparken är så stor att den uppväger den totala kostnaden. Vi ser begränsningar i att
hitta platser i och runt vår by där vi inte kommer att påverkas, vilket oundvikligen
skulle göra ett stort intrång i vår livsmiljö och vår livskvalité.
Effekten av att ständigt påverkas av ett lågfrekvent buller känns oroande. I andra
länder än Sverige, t.ex. Danmark, Tyskland, USA, Kanada, Storbritannien och
Australien har man redan uppmärksammat dessa effekter. Flera länder har redan
infört ett skyddsavstånd på minst 2 km från närmsta vindkraftverk till boende.
Detta är också i linje med professor och överläkare Göran Holm vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och hans åsikter i sin roll som stressforskare. I flertalet
skrifter, bl.a. i ”Vindkraft och hälsoeffekter” från år 2012, påtalar han att det
lågfrekventa bullret från vindkraftverk ger negativa hälsoeffekter som sömnstörningar, huvudvärk, yrsel, tinnitus och hjärtproblem etc. I samma skrift nämner han
också att studier visat att ljud från vindkraftverk stör mer än buller från både vägar
och flyg vid motsvarande ljudstyrka. Med detta i åtanke tycker vi att det är högst
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anmärkningsvärt att flera bostadshus i området ligger inom ett avstånd av 2 km till
närmast kraftverk och i vissa fall till och med mindre än 1 km.
Vidare framför (AW) och (MA) i egen yttranden synpunkter på hur strandskyddet
har hanterats i ansökningshandlingarna samt anser att bolagets förslag till avsättning
för efterbehandling vid avslutad verksamhet, sås som de har framförts i villkorsförslag i ansökan, är fel. Utgår man från bolagets egna kalkyler så borde säkerheten
vara 840 000 kronor per verk enligt AW och MA.
MA framför vidare sammanfattningsvis följande. Bullermätningarna i den lämnade
ansökan är inte relevanta då de är gjorda med hänsyn tagen till mindre verk än de
som bolaget planerar att sätta upp. Riskerna med det lågfrekventa ljudet, som både
läkare och forskare varnar för, ignoreras. Samtidigt påvisar man i en forskningsrapport från Uppsala Universitet att både gällande beräkningsmodeller samt sättet
att kontrollmäta bullerpåverkan från vindkraftverk på måste beaktas som otillförlitliga. Långtidsmätningar 2012-2013 av ljudpåverkan från Dragalidens vindpark i
Piteå visar på en markant större påverkan än förväntat, både vad det gäller ljudtryck
och ljudutbredningens beskaffenhet. Mätningarna från Dragaliden påvisar att stora
delar av senare års vindkraftutbyggnad kan ha getts tillstånd på felaktig grund.
Rapporten redovisar också förekomsten av så kallat amplitudmodulerat ljud, (AM),
ett fenomen som innebär att ljudet varierar i styrka på ett periodiskt vis. Detta är en
karakteristisk ljudbild för vindkraftverk i skogsbygd som blir mer uttalad ju högre
verken är och som kraftigt förstärker upplevelsen av obehag. Kuperad skogsterräng
och vissa meterologiska förhållanden är de faktorer som i rapporten från Dragaliden
anges som förklaring till de stora avvikelserna från förväntade bullervärden. Boende
i flertalet områden i Sverige uttalar att de utsätts för bullerpåverkan som går långt
utöver vad som förespeglats i miljökonsekvensbeskrivningarna. Gällande lagstiftning i Sverige verkar inte anpassad till vindkraftsetablering. Vidare är inte området
utpekat som riksintresse för vindbruk.
AH
AH har framfört att hon har en mycket stor oro för och leva med konstant ljud
dygnet runt då ett verk, verk 16, är tänkt att placeras 900 meter från hennes
fastighet.
TS
TS har i yttrande framfört synpunkter på den sökta verksamheten och anser att
verksamheten inte ska tillåtas. I yttrande framförs bland annat följande. Många i
närområdet plockar svamp och tillbringar mycket friluftslivstid i den skogen så
rekreationsvärdena skulle bli obefintliga. Med tanke på att det till största delen är
orörd skogsmark med både björnar och älg samt myrmarker med hjortron och andra
sällsynta växter borde det inte tillåtas nått tillstånd för vindkraft i den utsträckning
som har redovisats.
TOE
TOE har i yttrande framfört en oro över att den planerade etableringens av en vindkraftverk skulle ge upphov till negativa hälsoeffekter på grund av buller mm.
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AS och MS
AS och MS har lämnat yttranden och avstyrker i första hand verken 31, 32, 35, 36,
37 och i andra hand så yrkas på ersättning och kompensation. I yttranden framförs
i huvudsak följande.
AS och MS anser att samrådsprocessen har varit bristfällig. En vindkraftspark med
39 stycken 200 meter höga kraftverk är ett för skogsbygderna i Bergslagen ovanligt
omfattande projekt. Bolaget har informerat övergripande om förutsättningar och
möjligheter med en vindkraftspark i Målarberget. Lokalt i Hökmora har man inte
genom samråd hanterat viktiga och praktiska detaljer. Inte heller har bolaget fört
dialog kring planeringen rörande uppförande av vindkraftverk intill andra fastigheters omdelbara närhet. Bolaget har i sin process inte berört eller hanterat intilliggande fastigheters säkerhetsrisker eller eventuella kommande begränsningar i
pågående eller framtida markanvändning.
AS och MS framför att deras möjlighet att bedriva skogsbruk och jakt kommer att
försvåras och rent av hindras om vindkraftverken uppförs så nära vår fastighet.
Då man aldrig kan förvissa sig om när ett iskast kan ske finns det ett betydande
obehag att själv eller låta personal periodvis befinna sig i området runt ett vindkraftverk. Något man inte skall behöva ha en känsla av inom sin egen fastighetsgräns. Detta är en fråga som inte har hanterats på ett godtagbart sätt i samrådsprocessen.
Infrastrukturen i det berörda området där verk 31, 32, 35, 36, 37 planeras består
idag av en vägsamfällighet som förvaltas av sju fastigheter. Vägarna används
frekvent av skogsbrukare, jägare och bärplockare till skillnad från vad bolaget
tidigare i anfört i ansökan. Det ska nämnas att området används av många medborgare från både Norberg och Avesta kommuner för bl.a. bär- och svampplockning. Vidare är det ostridigt att vägen vid en vindexploatering skulle kräva stora
förändringar vilket i sig inte är diskuterat eller förankrat inom samfälligheten.
Jakt bedrivs på flera viltslag i området. Arter som älg, rådjur och kronhjort kommer
att påverkas av den störning som både byggnation och drift av vindkraftverken för
med sig. Vi befarar att viltet kommer att dra sig undan till lugnare områden. Jakten
riskerar att kraftigt försämras. Inom det planerade vindkraftsområdet är förekomsten
av skogshöns god och där till finns spelplatser för tjäder inom kraftverkens närområde. Kraftverken riskerar att störa spelplatserna och döda fåglar. Utifrån nya
studier är vindkraftsexploatering i skogslandskapet mycket negativt för skogsfågeln.
Med anledning härav så anser AS och MS att tillstånd för vindkraftverk 31, 32, 35,
36, 37 utifrån beskrivna positioner inte skall beviljas.
Om tillstånd ändå beviljas för placering av vindkraftverken så nära som ovan
beskrivs en annan fastighet skall det tillståndet villkoras så att avkastningen från
verken fördelas på ett sådant sätt att detta kan anses som en skälig ersättning till
grannfastigheter inom området som en kompensation för:
• försämrad/förstörd jakt,
• försämrade möjlighet till utveckling av affärsmöjligheter på den egna fastigheten,
• att egen vindkraftsproduktion i framtiden omöjliggörs,
• försämrade möjligheter att förvalta den egna fastigheten.
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Synpunkter och yrkanden framförda vid offentligt sammanträd
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) yrkar på att vissa verk inte ska uppföras och förtydligar
sitt yttrande avseende behovet av ett utökat riskintresse vid Olsbenning som inkluderar
Lapphyttan. När ansökan för vindkraft blivit aktuell i området har RAÄ tittat särskilt på
området runt Olsbenning och Lapphyttan och med utgångspunkt från den nya kunskap
som framkommit så gör nu RAÄ bedömningen att riksintressent även ska omfatta fornlämningsmiljön vid Lapphyttan och inte bara byn Olsbenning. RAÄ kommer att i dialog
med Länsstyrelsen i Västmanland att gå vidare och precisera riksintressebeskrivning och
avgränsning. Men i och med att RAÄ har yttrat sig och bedömt Lapphyttan som riksintresse, anser RAÄ att det är det som bör gälla.

När det gäller Olsbenningen framför RAÄ att det finns ett inslag av dominans som
har väldigt stor betydelse för läsbarheten och förståelsen av kulturmiljön, och det är
dominansen av de stora bergsmansgårdarna i kombination med det småskaliga
odlingslandskapet som är påtaglig. Den här dominasen i bebygglens i kombination
med det subtila odlingslandskapet är karaktärsdrag som inte får utmanas. Här kan
man tänka sig att det tillkommer nya inslag i en sådan miljö, men de nya inslagen
får inte konkurrera med de dominerande byggnaderna. Ett exempel på hur olika
riksintressen för kulturmiljö kan bedöms i relation med en sökt vindkraftsetablering
finns i en dom från 17 december 2014, mål M1130-13, i ett avgörande från Markoch miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
GE framför att Lapphyttan är Europas äldsta masugn och att platsen är viktig för den
fortsatta forskningen. Bland annat har det varit möjligt att följa de spår som finns i
naturen efter en lång historisk miljöpåverkan på platsen under närmare 1000 år.
Miljöprövningsdelegationen frågar RAÄ om platsbesöket tidigare under dagen vid
Olsbenning gör att RAÄ lättare kan bedöma påtaglig eller måttlig skada på riksintresset
Olsbenning. RAÄ svara att de anser att kompletterande fotopunkter och illustrationer
behövs för att kunna göra en bedömning och att en av de nuvarande punkterna är illa
vald då träd mm i förgrunden inte ger en rättvis bild av hur vindkraftverken kan upplevas. Det saknas en vy i riktning österut eller nordost från byn samt en vy längs vägen
ut från Olsbenning där den går i riktning norr ut mot Lapphyttan.
Med anledning av det som anförts gällande ett utökat riskintresse för kulturmiljö vid
det offentliga sammanträdet har bolaget framfört att det är de förhållanden som gällde
då ansökan lämnades in som ska gälla. I övrigt hänvisar bolaget till det kommande
skriftliga bemötandet där RAÄ:s framställan vidare kommer att bemötas.
Länsstyrelsen i Västmanlands län efterfrågar förtydliganden när det gäller masshanteringen, naturvärden och åtaganden för att minska påverkan på vatten. Bolaget lämnar
förtydliganden om att överskottsmassor ska avlägsnas efter anläggningsfasen samt att
påverkan på vatten ska minimeras bland annat genom att utför vägpassagen över Kattrumpebäcken så att inga vandringshinder uppstår. Vidare meddelar bolaget att verk 21
utgår på grund av höga naturvärden har identifierats på platsen.
AXW framför att bolaget har missat att i tillräcklig grad redogör i MKB:en för den
industrihistoriska aspekten som finns i området samt frågar om hanteringen vid
avvecklingen och vad som händer vid en eventuell konkurs samt om kablar och
infrastruktur blir kvar. TN frågar om vägarna kommer att vara bommade samt om
verksamheten kommer att överlåtas. Naturskyddsföreningen (TJ) frågar om bolagets
skyddsåtgärder för Nattskära. MS, JES, TJ och LG ifrågasätter slutsatserna i fågel-
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inventeringen. AH anser att bolaget negligerar förekomsten av sträckande fågel och
skogshöns då det finns flera spelplatser. Vidare ställs frågor om förutsättningar för att
bedriva jakt på egen mark som gränsar till parken. SH frågar om bolaget kan försäkra
att rågångsrösen inte flyttas eller skadas.
Bolaget lämnar ett åtagande om att rågångsrösen inte ska påverkas vid etableringen av
vindkraftsparken. Bolaget anser att jakt kan bedrivs på lämpligt sätt. När det gäller
skogshöns, sträckande fågel, rovfågel och övrig förekomst av fågel så har inventeringar
gjorts enligt etablerade metoder. Bolaget anser att det inte föreligger risk för påverkan
på populationsnivå eller kumulativa effekter av angränsande parker. Avseende Nattskära så kommer bolaget att undersöka förekomsten vid platsen för verk 8. Bolaget
kommer inte att bomma vägar. Verksamheten kan komma att överlåtas och tillsynsmyndigheten kommer att bli informerad då så sker. Vid en avveckling av verksamheten kommer vägar och markförlagda kablar att lämnas kvar. Bolaget framhåller att
den redovisning av kulturmiljön som finns i MKB har handlat om de specifika markområden som ska användas för etablering av parken men att även områdets historia
som helhet har hanterats.
Tillsynsmyndigheten efterfrågar ett förtydligande om bolaget har för avsikt att kontrollera lågfrekvent buller inomhus med tersbandsmätningar. Bolaget meddelar att
mätningarna av tersband kommer att ske vid behov.

Bolagets bemötande av yttranden
Bolaget har i samband med sitt bemötande inkommit med en reviderad parklayout
som innebär att ansökan slutligen omfattar 36 istället för ursprungliga 39 vindkraftverk. De tre verk som utgår är verk 21, 22 och 29. Fyra verk (04, 07, 13 och 15) har
som en anpassning för Rakelnätverket getts en justerad position inom sökt flexibilitetsradie. Bolaget bemöter först myndighetsyttranden, därefter yttrande från
företag och andra associationer och slutligen yttrande från privatpersoner. Bolaget
har sammanfattningsvis anfört följande.
Försvarsmakten
Bolaget kommer att kommunicera med Försvarsmakten för det fall det blir aktuellt
med större positionsförflyttning än 30 meter i förhållande till angivna koordinater.
Trafikverket
Bolaget kommer att beakta och följa de uppmaningar och påpekande som Trafikverket har lämnat.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Verk 22 är borttaget ur ansökan och övriga verk är justerade inom de respektive
inventerade ytorna.
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
Bolaget kommer att säkerställa att radiolänken mellan brandstationerna i Avesta och
Norberg inte störs.
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Post- och telestyrelsen
Bolaget har inget att invända mot den sammanställningen som PTS lämnat över
tillståndshavare med radiolänkstråk men konstaterar att meddelat frekvenstillstånd
inte innebär att innehavaren äger rätt att inskränka fastighetsägarens möjligheter att
disponera sin mark för de ändamål denne finner lämpligt.
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Naturmiljö
Med beaktande av vad Länsstyrelsen anser om påverkan på naturmiljön gällande
placeringen av verk 21 kommer det att utgå ur ansökan. När det gäller det som
Länsstyrelsen framför angående örn invänder bolaget mot att inventeringen (som
avser rovfågel) är otillräcklig. Den är utförd enligt vedertagen praxis där vederbörlig hänsyn tagits till förutsättningarna i området och även under den period
revirhävdande örnpar spelflyger. Till detta ska läggas att fågelinventeringen avseende andra fåglar skett vid ett flertal tillfällen varvid de fåtal iakttagelser av
rovfågel som då gjorts stödjer den slutsats som görs i rapporten. Rovfågelinventeringen är tillräcklig för att stödja slutsatsen att vindkraftsutbyggnaden sammantaget bedöms medföra små effekter på förekomst av rovfåglar i området.
I Länsstyrelsen yttrande anges att myndigheten anser att förekomsten av nattskärra
kring Slåttermossen skyddas genom att inga bygg- eller anläggningsarbeten utförs
inom en radie på 1 km runt Slåttermossen. Bolaget invänder mot detta då nattskärreförekomsten i det området är av mer temporär karaktär och att trädskiktet kommer
att sluta sig och nattskärrorna kommer att söka sig till andra områden.
Länsstyrelsen önskar att de fynd som gjorts vid fladdermusinventeringen rapporteras in till Artportalen. På Länsstyrelsens begäran lämnar bolaget uppgifterna till
Länsstyrelsen för vidare befordran av uppgifterna till Artprotalen.
Länsstyrelsen har synpunkter på metoden vid fågelinventeringen. Länsstyrelsen har
däremot ingen indikation på att sträckande fågel skulle kunna bli särskilt utsatta vid
en vindkraftsetablering i området. Bolaget vill poängtera att den inventering som
gjorts visar att sträckande fågel inte kommer att bli särskilt utsatt. Inventeringen
visar med tillräcklig hög grad av tillförlitlighet att påverkan på sträckande fåglar
kommer att bli marginell.
Vatten
Länsstyrelsen anser att den vägpassage som planeras över Kattrumpbäcken ska
utformas så inga vandringshinder uppstår (i ansökan anges att vandringshinder ska
undvikas). Bolaget åtar sig att utföra vägpassagen över Kattrumpbäcken så att inga
vandringshinder uppstår.
Villkor
Länsstyrelsen anser att villkorsförslag 4 i tillståndansökan ska begränsas så att
större ändringar av verkspositioner än inom den inventerade radien inte får ske
med tillsynsmyndighetens godkännande. Bolaget invänder mot Länsstyrelsens
rekommendation. Det föreslagna villkoret skapar förutsättningar för att vindkraftparken utnyttjas på allra bästa sätt för det fall något oförutsett skulle inträffa
under byggnation av vindkraftparken.
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Bolaget invänder mot Länsstyrelsens förslag att villkor 6 ska strykas. Tillståndsansökan är utformad på så sätt att åtaganden inte bara gäller enskilda åtgärder på
viss plats utan så att byggnation av väg och utplacering av elledning ska ske på ett
sådant sätt att negativa konsekvenser undviks. Det finns ingen anledning att anta att
tillsynsmyndigheten inte skulle kunna säkerställa att miljöpåverkan minimieras i
enlighet med lagstiftningens krav. I vart fall ska tillsynsmyndigheten kunna godkänna justeringar av vägar och elledningar inom den yta som inventerats för väg
och bolaget ändrar villkorsförslaget.
Avseende villkorsförslag 8 anser Länsstyrelsen att möjligheten för upplag av
massor i området ska begränsas så att det inte förekommer upplag av ”betydande
massor”. Bolaget invänder mot förslaget då det begränsar möjligheten till rationell
och miljöbesparande hantering av massor vid byggnation. Det skulle i så fall kunna
innebära att massor först transporteras ut ur området för att sedan transporteras in
igen eller i värsta fall ersättas av nyupptagna fyllnadsmassor. Av miljömässiga skäl
bör möjligheten kvarstå. Att hanteringen kommer ske med minsta miljöbelastning
kommer att säkerställas av tillsynsmyndigheten. Upplagen som avses är temporära.
Länsstyrelsen anser att den möjlighet som anges i villkorsförslag 10 att bullervillkoret periodvis kan överskrida bör strykas samt att bolaget verksamhetsutövaren
inryms en tidsfrist för att vidta åtgärder för att minska ljudnivån till gällande
begräsningsvärde. Bolaget anser att villkoret som det är formulerat är väl avpassat.
Följden av att bullervillkor idag är formulerade som begräsningsvärde innebär rent
praktiska svårigheter att vidta åtgärder för att minska ljudnivån. För det fall
bullernivån överskrids kan det bero på ett flertal orsaker och utbyte av delar kan
behöva utföras eller vissa tekniska injusteringar göras. När detta är gjort måste
vindkraftverken provköras för att säkerställa att åtgärderna har haft avsedd effekt.
Det kan rent av vara så att överskridandet av bullervillkoret endast uppträder under
vissa förutsättningar (t.ex. turbulens som bara uppstår vid viss vindriktning eller en
viss typ av vindhastighetsförändring) och då måste dessa förutsättningar vara för
handen för att det ska gå att avgöra om vidtagna åtgärder har haft effekt. Det krävs
en inkörningsperiod som är tillräckligt lång för att kunna utföra och validera de
åtgärder som vidtas för att säkerställa att bullervillkoret inte överskrids.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att Olsbenning och Lapphyttan är två besöksmål av betydelse
för förståelsen av bergbrukets historia och att Länsstyrelsens bedömer att dessa
kommer att påverkas av vindkraftverken. Bolaget instämmer i analysen att det är
två besöksplatser av betydelse och att dessa kommer att påverkas av vindkraftparken. Länsstyrelsen anger att Lapphyttans fornlämning utsätts för en påverkan
som är större än liten-måttlig negativ, som är den slutsats som redovisas av bolaget,
och anser att den blir större. Bolaget anför att bedömningen utgår från att platsen är
en fornlämning (skyddas i Kulturmiljölag (1988:950) och som sådan saknar den
egentligt skydd mot annat än fysisk påverkan och i det avseendet skyddas det unika
värdet fullt ut. När det gäller buller föreligger inget skydd för fornlämningar varken
direkt eller implicit i Kulturmiljölagen.
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Yttrande från Länsstyrelsen i Dalarna
Naturmiljö
Länsstyrelsen i Dalarna anför att det av fladdermusrapporterna inte framgår vilken
påverkan som kan uppstå när det gäller jaktområden och flygstråk och detta bör
kommenteras. Svaret på länsstyrelsens påpekande är att det inte är den fysiska
påverkan som främst bedöms utan hur för fladdermöss betydelsefulla miljöer
förhåller sig till den planerade parken. Detta är ett genomgående tema i de två
rapporter som avhandlar ämnet. Rapporterna ger besked om den påverkan som kan
uppkomma även avseende jaktområdet och flygstråk.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen redogör för ärendets handläggning och kommande prövning och
Bolaget har inget att anföra om detta.
Om bolagets yrkande och föreslagna villkor - Tillståndstid
Länsstyrelsen anför att tillståndet bör vara tidsbegränsat. Bolaget ändrar yrkandet
så att det avser ett tidsbegränsat tillstånd. Länsstyrelsen anser att frågan om totalhöjd bör hanteras inom tillståndets ram och att villkoret därför bör utgå. Frågan
om totalhöjd hanteras regelmässigt inom ramen för villkorskatalogen och anledning
att frångå den principen saknas. Länsstyrelsen anser att skrivningen om att om tillståndshavaren och tillsynsmyndigheten inte i kan enas vid den slutliga utformningen av vindkraftsparken så ska Miljöprövningsdelegationen avgöra frågan i
särskilt beslut är onödig och inte följer normal rättsordning. Länsstyrelsen ser ingen
anledning att frångå normalt förfaringssätt. Bolaget bestrider att villkoret ska ändras.
Villkoret är inte ovanligt och är accepterat i flera tidigare tillståndsbeslut och har en
viktig funktion att fylla för effektiviteten i byggprocessen. Ett överklagande tar
vanligtvis mycket lång tid och är sedan ett beslut som i sin tur kan överklagas och
väntetiden i samband med byggstart kan bli orimligt lång.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Nämnden har fått uppgift om att det finns en viktig lokal för nattskärra i området
kring positionen för verk 08. Uppgiften att det skulle finnas Nattskärra i närheten av
verk 08 är ny. Bolaget avser genom en kompletterande inventering fastställa huruvida området utgör en viktig lokal för nattskärra och föreslår att tillstånd för verk 08
villkoras så att, om inventeringen ger vid hand att vindkraftverket kan uppföras utan
negativ påverkan på nattskärra ska uppförande av verk 08 godkännas av tillsynsmyndigheten. Kan tillståndshavaren och tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden avgöra frågan i särskilt beslut.
Nyckelbiotop
Verk 21 är lokaliserat i en nyckelbiotop och nämnden anser att verk 21 ska tas bort
eller flyttas ut nyckelbiotopen. Vindkraftverk 21 utgår ur ansökan.
Byggordning
Nämnden rekommenderar att de vindkraftverk som är belägna närmast bostäder ska
uppföras sist för det fall parken inte uppförs i en etapp. Bolaget noterar nämndens
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rekommendation och att samma synpunkt har framförts från Avesta respektive
Norbergs kommun. Att anlägga en vindkraftpark med ett stort antal vindkraftverk är
ett mycket omfattande byggprojekt med en mycket omfattande planering av logistik
och bygginfrastruktur varvid hänsyn till kringboende är en del av planläggningen.
Det är inte självklart att påverkan på de boende blir mindre just för att man bygger
de vindkraftverk som ligger närmast de boende sist eller att det går att genomföra på
ett bygglogistiskt rationellt sätt. Bolaget kommer att vid planläggningen beakta
rekommendationen.
Nämndens yrkande av nya villkor
Nämnden föreslår ett nytt villkor som reglerar buller vid byggnation vilket är
samma riktlinjer som anges i NFS 2004:15. Bolaget bestrider behovet av ett sådant
villkor. Bolaget har redan åtaget sig att följa Naturvårdsverkets riktlinjer. Detta
förtydligas så att Bolaget åtar sig att följa Naturvårdsverkets riktlinjer NFS 2004:15.
Nämnden förslår ett tillägg till villkorsförslag 8 att markytor som utnyttjats temporärt under uppförandefasen. Bolaget har inget att invända mot det tillägget och
kompletterar villkorsförslaget så som föreslås.
Nämnden anför att villkorsförslag 10 avseende buller, ändras till vad som anges
vara praxis. Den praxis som avses är från tid då bullerpraxis inte utgjordes av ett
begräsningsvärde. Bolaget hänvisar till vad som framförts som bemötande av motsvarande synpunkter från Länsstyrelsen i Västmanlands län. Bolaget anser att
villkorsförslaget kan kvarstå oförändrat.
Avseende villkorsförslag 14, avveckling, har nämnden föreslagit ett villkor som mer
i detalj anger vilka administrativa åtgärder som ska vidtas i samband med avvecklingen av vindkraftparken. Bolaget kompletterar villkorsförslaget i enlighet med
förslaget.
Nämnden föreslår vidare att villkor 15, säkerhet, ändras så att säkerheten ska ställas
i sin helhet samt att det ska godkännas av miljöprövningsdelegationen innan tillståndet tas i anspråk. Bolaget bestrider att det finns ett behov av att säkerheten ska
avsättas i sin helhet innan tillståndet tas i anspråk. Det saknas skäl att ställa säkerheten i dess helhet före tillståndet tas i anspråk. Värdet av ett nyuppfört vindkraftverk är betydligt högre än vad nedmonteringskostnaden är och skulle mot förmodan
anläggningsägaren i det skedet gå i konkurs kommer antingen anläggningen tas
över av någon annan och drivas vidare eller så kommer vindkraftverken att monteras ned och uppföras på annan plats. Syftet med säkerheten är att säkerställa att
det finns medel för att avveckla vindkraftparken när den är uttjänt, därmed saknas
skäl för säkerhet i dess helhet före byggstart.
Nämnden föreslår att villkorsförslag 16, lågfrekvent buller, justeras med angivande
av den tabell som det av bolaget föreslagna villkoret hänvisar till. Bolaget bestrider
ändringsförslaget, villkorsskrivningen att följa Naturvårdsverkets riktlinjer är tillfyllest för ändamålet.
Nämnden föreslår slutligen att Miljöprövningsdelegationen överlåter till tillsynsmyndigheten att godkänna i enlighet med lydelsen i villkorsförslag 4 och 14.
Bolaget har inget att invända mot detta utan medger ett sådant överlåtande.
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Västmanlands läns Museum
Avseende Länsmuseets yttrande hänvisar bolaget till vad som anförs i bemötandet
av Riksantikvarieämbetets yttrande gällande Riksintresse
Yttrande från Riksantikvarieämbetet
Bolaget anför bland annat följande med anledning av Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
yttrande daterat 23 mars 2016. Det RAÄ föreslår inte kan betraktas som enbart en
ny avgränsning. Vad RAÄ åberopar innebär de facto ett nytt riksintresseområde
med beaktande av det föreslagna områdets mycket större utbredning och de
konsekvenser det kan innebära på den kommunala planeringen. I sammanhanget får
det också betydelse att kommunen i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekat ut
ett till Lapphyttans fornlämningsområde direkt angränsande område som lämpligt
för vindkraft.
Förordning om hushållning med mark och vattenområden m.m. (SFS 1998:896)
anger ansvarsfördelningen mellan de olika centrala myndigheter som äger besluta
om riksintresse samt hur detta ska genomföras. Härvid har RAÄ, efter samråd med
Boverket och Länsstyrelsen i Västmanlands län, att lämna uppgifter i skriftlig form
till länsstyrelsen om området som RAÄ bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap.
Miljöbalken. I PM av datum 2012-11-08, Riksintressen för kulturmiljövården –
Roller och ansvar, utgiven av RAÄ anges på sidan 3:
”Det är först genom ett rättsverkande beslut enligt någon av de anknutna lagarna
som ett riksintresse bekräftas juridiskt. Utpekandet av ett riksintresse är ett
anspråk på ett område och är vägledande för efterkommande beslut.” Vidare
anges: ”Riksantikvarieämbetet ansvarar för att peka ut och lämna uppgifter om
områden som bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (dvs. vad myndigheten anser vara av riksintresse). Utpekandet sker i
dialog med länsstyrelsen och i samråd med Boverket. Dessa anspråk ska sedan
tillgodoses i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.
Länsstyrelsen ska förmedla planeringsunderlag och bevaka statens samlade
intressen i kommunens fysiska planering.”
Att något samråd med Boverket eller Länsstyrelsen föregått yttrandet har inte
redovisats, än mindre har något planeringsunderlag blivit förmedlat av Länsstyrelsen till kommunen. Så som angivits ovan är det genom ett rättsverkande beslut
i de anknutna lagarna som ett riksintresse bekräftas juridiskt. RAÄ uttrycker det i
nämnda PM s 8 på följande sätt: ”Ett riksintresse fastställs först efter ett rättsverkande beslut. För att tydliggöra denna ordning används genomgående i detta
dokument ordet ”bedöms” och inte ”beslutas”. RAÄ har i sitt yttrande vid undertecknandet angivet att det är ett beslut vilket det alltså inte torde kunna vara.
För det fall Miljöprövningsdelegationen anser att det är fråga om en ändring av
avgränsning i stort regleras det i nämnda förordning (4§), vilket förutsätter
Länsstyrelsens initiativ och att Boverket och andra berörda myndigheter underrättas. Därvid utförs arbetet i en ordnad process som inte innefattar möjlighet för
RAÄ att efter en hastigt genomförd inventering fatta ett tjänstemannabeslut om
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omprövning av klassificering eller avgränsning av riksintresse för kulturmiljövården. Så här beskriver RAÄ processen för en omprövning i ovan nämnda PM s 8:
”Ändringar i stort tolkas här som justering av en gränsändring som påverkar
värdetexten eller när ett område delas upp i fler områden alternativt blir färre.
Justeringar som inte föranleder ändringar av riksintresseområdets utbredning i
stort hanteras av länsstyrelsen i dialog med kommunen”.
Det framstår som uppenbart att RAÄ:s önskan om omdefiniering av riksintresseområdet Olsbenning inte delas av varken Länsstyrelsen eller kommunen. Länsstyrelsen i Västmanland har inte fattat beslut om att föranstalta om ändring av
riksintresseområdet.
På RAÄ:s hemsida under rubriken ”Den kommunala översiktsplanen spelar en
nyckelroll” noterar Bolaget följande: ”
”Kommunen ska i översiktsplanen tala om hur man avser att tillgodose riksintressena efter en dialog med länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnar underlag till
kommunerna bland annat i den sammanfattande redogörelse om statens intressen
som ska göras minst vart fjärde år. Länsstyrelsen har i sin tur fått underlag från
de 12 nationella myndigheterna.
Vid det offentliga sammanträdet framförde RAÄ:s representant påståendet att nya
omständigheter tillkommit som måste beaktas och som det inte varit möjligt att ta
hänsyn till tidigare därför att det är nu man har bestämt om en genomgång av riksintresseområdena i länen. Det ska framhållas att RAÄ:s påstående är felaktigt eftersom genomgång av riksintresseområden sker regelbundet vart fjärde år.
Att så är fallet framgår bl.a. på RAÄ:s egen websida. Det ska vidare noteras att
den senaste uppdaterade versionen av förteckningen över riksintresseområde i
Västmanland är daterad 2013-09-11. Även vid denna tidpunkt var såväl Länsstyrelsen som RAÄ väl informerade om nu aktuell vindkraftpark.
RAÄ anger att den nya kunskap (hyttans ålder) som tillkommit förändrar bedömningen av områdets betydelse och, så som man måste förstå resonemanget, innebär
att den möjligheten att förstå sambanden i området blir helt annorlunda i och med
detta. För det första saknar resonemanget logik, antingen så går det att förstå
områdets sammanhang, varvid hyttans ålder spelar liten roll, eller så har det inte
heller tidigare varit möjligt varvid RAÄ, Länsstyrelsen och kommunen sedan slutet
av 80-talet underlåtit att skydda området i tillräcklig omfattning. För det andra har
denna ”nya kunskap” varit känd vid tidpunkten för första samråd med RAÄ och
Länsstyrelsen och även långt före det har områdets betydelse som verksamhetsplats
från 900-talet varit känd.
I ljuset av det ovan nämnda har Bolaget haft fog för att anta att pågående markanvändning är det bolaget har att förhålla sig till. Av Mark- och miljööverdomstolens dom M 6039-15 framgår att förutsättningar att meddela tillstånd för
verksamheten ska göras utifrån de förhållanden som råder vid prövningstillfället.
Det är i förevarande avseende Länsstyrelsen som har att föranstalta om tillräckliga
beredda yttranden och när den lämnar besked i samrådsförfarandet och att den tidigt
i processen meddelar att den har för avsikt att förändra ett riksintresse. När RAÄ
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uttalar att Länsstyrelsen ska företräda de statliga kulturmiljöintressena måste
Bolaget förlita sig på att det kommer att förhålla sig så samt att RAÄ i övrigt utövar
sitt ämbete i enlighet med det härför uppställda regelverket.
RAÄ verkar förväxla sin möjlighet att bedöma ett område som riksintressant med
en möjlighet att snabbt besluta om detta. När det gäller ”omdefiniering” förefaller
de i förordning uttalade möjligheterna att ta initiativ till detta mer begränsade
(initiativrätt och skyldighet ligger hos Länsstyrelsen) men under alla omständigheter saknas på samma sätt möjlighet för RAÄ att snabbt fatta beslut om detta.
Vid det offentliga sammanträdet framfördes kritik avseende de utredningar om
kulturmiljövärden som utförts av bolaget. Av de utredningar som gjorts beskrivs
både riksintresse Olsbenning samt fornlämningen Lapphyttan. Här noterar bolaget att bedömning sammanfaller med Länsstyrelsens i Västmanland avseende
riksintresset. Bägge dessa platser sätts in i sitt sammanhang i utredningen.
Påståendena att bolaget inte känt till eller redovisat förhållandena på platsen är
felaktigt. Bolagets bedömning utgår från rådande bestämmelser och olika typer
av skydd som föreligger i projektområdet och det är inte Bolagets uppgift att
omvärdera Riksintresseområden eller behöva förutsäga hastigt och sent påkomna
bedömningar från en myndighet i en process där alla omständigheter varit kända
under lång tid av handläggande myndigheter. Några särskilda synpunkter på
bristande underlag rörande kulturmiljövärdena Lapphyttan och Olsbenning har
inte meddelats från vare sig Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelserna eller
kommunen.
Sammanfattningsvis:
• RAÄ:s nya bedömning av riksintresseområde Olsbenning saknar rättsverkan
vid tillståndsprövningen av Vindpark Målarberget.
• Hade RAÄ velat införliva Lapphyttan med riksintresseområdet Olsbenning
har det funnits möjlighet till detta under upprepade tillfällen sedan 1980-talet.
Kunskapen har funnits länge och oviljan att se till att förändring kommit till
stånd indikerar tydligt att frågan om riksintresset Olsbennings utsträckning
inte har så stor betydelse som RAÄ nu vill göra gällande.
• Beträffande fornlämningen Lapphyttan så är det planförhållandena vid prövningstillfället som är relevanta.
Såsom kommer att visas nedan utgör de planerade vindkraftverken under alla
omständigheter ingen påtaglig skada på riksintresset eller har någon påverkan av
avgörande betydenhet på fornlämningen Lapphyttan.
Riksintressen och frågan om påtaglig skada
RAÄ har nyligen utkommit med en handbok avseende kulturmiljövårdens riksintressen (RAÄ Handbok 2014). Andra hjälpmedel utöver riktlinjer i RAÄ:s
handbok är förtydliganden i förarbetena till Miljöbalken (Prop. 1985/86:3, Prop.
1997/98:54) samt rättspraxis och vägledande domar.
Påtaglig skada uppkommer när ett område förlorar de värden som motiverat dess
utpekande. Även åtgärder som på andra sätt inverkar negativt på hur väl riksintresset karaktäriseras av, eller förmår återspegla, det riksintressanta skede som
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ligger till grund för utpekandet kan bedömas som påtaglig skada (RAÄ Handbok
2014:52 ff).
Förändringar brukar anses behöva vara permanenta och irreversibla, men det
framgår av förarbetena att även tillfälliga förändringar kan utgöra påtaglig skada
om de innebär att riksintresseområdets värden går förlorade. Det innebär att sådana
åtgärder ska så långt möjligt undvikas som påtagligt skulle skada värden i sådan
natur- och kulturmiljö som har betydelse från allmän synpunkt, och som inte kan
återskapas eller ersättas om de en gång förstörs. (Prop. 1997/98:45, s. 32.) Denna
bedömningsgrund ska tillämpas även vid förändringar utanför ett riksintresseområdes avgränsning, eller om bara en del av riksintresseområdet berörs (NFS
2005: 17).

Tabell 1. RAÄ:s riktlinjer för tillämpning av hushållningsbestämmelserna (Handbok 2014:47).

Det finns exempel på att statens företrädare slagit fast att varje förändring i eller vid
ett högt kulturvärde innebär skada på kulturvärdet (Strategi för vindbruk 2011:15).
RAÄ intar i sin handbok ett annat förhållningssätt. Där betyder förändring inte alltid
skada (tabell 1).
RAÄ anger i sitt yttrande att det är dess uppfattning att flera verk kommer att vara
synliga från flera punkter inom Olsbennings bergsmansby och att de närmast
belägna verken 25, 26. 27 och 28 kommer att vara väl synliga från flera punkter
inom byn och dess direkta omgivning. RAÄ menar vidare att de synliga verken
kan ge intrycket att byn i en vid sektor är omgiven av vindkraftverk.
Det äger sin riktighet att ett flertal vindkraftverk kommer att vara synliga från ett
flertal platser i byn. Bolaget bestrider dels att verken 25, 26, 27 och 28 kommer att
vara väl synliga från flera punkter i byn, dels att vinkdraftverken kan ge intrycket
att byn i en vid sektor är omgiven av vindkraftverk. Vindparkens samtliga vindkraftverk är inte synliga från någon plats i riksintresseområdet. Beskogningen
förkortar siktstråken. Riksintressets samtliga kärnvärden kan upplevas i stort sett
utan synliga vindkraftverk i alla siktstråk utom ett, mot norr över dammen. Till
bemötandet fogas kompletterande fotomontage mot nordost från östra änden av
Olsbenning, mot nordväst från bron vid hyttlämningen i Olsbenning samt mot
nordväst från västra änden av Olsbenning.

BESLUT

46 (67)

2016-06-30

Dnr: 551-7231-13

Miljöprövningsdelegationen

Endast visuell påverkan är aktuell i fallet med Olsbennings riksintresse. RAÄ tycks
mena att visuell påverkan är detsamma som både skada och påtaglig skada, men
Mark- och miljööverdomstolen har prövat frågan avseende vindkraftverks synlighet
och har i en vägledande dom 2009-06-16 i mål nr M7051-07 tydliggjort att synlighet i sig inte är detsamma som påtaglig skada. I själva verket har miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödomstolar i ett stort antal fall bedömt vindkraftsutbyggnad vara möjlig såväl inom som nära områden av riksintresse för kulturmiljövården.
RAÄ har framhållit, i synnerhet, möjligheten att pedagogiskt förmedla förståelse för
områdets kulturhistoriska funktion och utveckling och att denna möjlighet förloras i
och med uppförande av vindkraftverk. Bolaget bestridet detta. Som visats ovan är
det en förutsättning att påverkan, från något som är tillfälligt och reversibelt, innebär att ett kärnvärdet helt förlorar sitt värde för att påtaglig skada ska kunna föreligga. Vindkraftparkens tillstånd kommer att vara tidsbegränsat och den visuella
påverkan som uppstår under driftstiden kommer att upphöra när vindkraftverken
nedmonterats. De samband som finns i området och bygden som avser järnframställningen och bergmännens status, de kärnvärden som representeras av lämningar
och rumsliga samband varken förstörs eller förvanskas av vindkraftverkens visuella
påverkan. På de längre avstånd som det är fråga om här upplevs vindkraftverken
som mindre och kommer inte att ge en påträngande upplevelse i Olsbenning utan
de synliga vindkraftverkens påverkan är mer diminutiv. Vindkraftverken utgör en
negativ påverkan på upplevelsen av riksintresset Olsbenning och kulturmiljövärdet
Lapphyttan, den negativa påverkan når dock inte upp till lagens krav om påtaglig
skada på aktuellt värde.
Sambandet mellan Olsbenning riksintresse och Lapphyttan bryts inte av vindparken
eftersom inga anläggningar planeras i det området. Vindparken är planerad norr om
fornlämningen och riksintresseområdet.
Slutsatsen av ovanstående är att:
• synlighet inte utgör påtaglig skada på riksintresseområden när avstånd mellan
vindkraftverk och riksintressets kärnvärde eller riksintressets avgränsning
överstiger 1,5 kilometer,
• begreppen skada och påtaglig skada inte är synonyma i antikvariska riktlinjer
eller rättspraxis, och att inget av dem är aktuellt i fallet med Målarbergets
vindpark,
• viktiga samband mellan kulturmiljöer (Olsbenning–Lapphyttan) inte påverkas av
vindkraftsutbyggnaden,
• funktionella samband föreligger mellan projektområdets kolning och dagens
vindbruk,
• avståndet mellan kärnvärden och vindkraftverk är tillräckligt stort för att inte
förvanska kärnvärdena, utan helt inom ramen för de avtryck av vår egen tid som
landskapet i helhetsperspektiv brukar anses tåla.
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Lapphyttan
Fornlämningen Lapphyttan ingår inte i riksintresseområdet Olsbenning. I en helt
nyligen genomförd revision av områden av riksintresse för kulturmiljövården har
fornlämningen inte infogats i riksintresset eller utsetts till eget riksintresseområde.
Inte heller är den utsedd till kulturreservat eller tillskriven landskapsbildsskydd
enligt äldre bestämmelser i naturvårdslagen § 19. Slutsatsen måste vara att fornlämningen inte är riksintressant för kulturmiljövården mot bakgrund av vad som
anförts ovan om alla de möjligheterna myndigheterna under lång tid haft att föranstalta om riksintresse för Lapphyttan. Områdesskydd föreligger genom kulturmiljölagens 2 kap. (SFS 1988:950), men fornlämningen ingår inte i projektområdet
och ingrepp i lämningen är inte aktuella. RAÄ förefaller förväxla den kunskap om
platsen som föreligger i form av forskningsresultat med platsens pedagogiska värde
för en besökare i dag.
Ingen påtaglig skada
Sammanfattningsvis finner Bolaget att det saknas skäl för att inte tillåta vindkraftverken 24, 25, 26, 27 och 28. Vidare finner Bolaget, med hänvisning till redovisade
fotomontage och länsstyrelsens inställning i frågan, och vad som i övrigt anförts i
frågan ovan, att vindkraftverkens visuella påverkan inte utgör påtaglig skada på
kulturmiljövärdena Lapphyttan och Olsbenning.
Då påtaglig skada inte kan förväntas uppkomma är det till sist i förevarande fall
fråga om en avvägning mellan olika allmänna intressen, varvid det allmänna
intresset vindkraft är det intresse som främst främjar en hållbar utveckling i jämförelse med det intresse som RAÄ åberopar. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)
har i flertalet domar konstaterat att vindkraft som en förnyelsebar energiform syftar
mot miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § om hållbar utveckling. MÖD har i sammanhanget
vid upprepade tillfällen uttalat att påverkan på landskapsbild får tålas p.g.a. intresset
att bygga ut vindkraften. Beträffande fornlämningen Lapphyttan så är det förhållandena vid prövningstillfället som är relevanta. RAÄ:s uttalande att den nuvarande
avgränsningen av riksintresset Olsbenning inte är tillräcklig ska under rådande
omständigheter bedömas utifrån att Lapphyttan har status av fornlämning och
ingenting annat.
Jernkontoret
Jernkontoret har i yttrande understrukit betydelsen av Olsbennings riksintresseområde samt det miljömässiga sambandet mellan Olsbenning och tre närliggande
hyttor, varav en är den undersökta Lapphyttan samt omgivningens skogar. Enligt
bolagets uppfattning äventyras inte det vetenskapliga värdet av Olsbennings omgivningar av vindkraftsutbyggnaden. Vindparken innebär inga inskränkningar av framtida forskningsmöjligheter, eftersom de ytor som tas i anspråk för vindparkens
anläggningar är obetydliga, och då hänsyn tas till såväl natur- som kulturvärden på
ett sätt som överensstämmer med, eller överträffar, de krav som lagstiftningen
ställer. Tvärtom kan vindparken underlätta fortsatt forskning, dels genom den
kunskapsuppbyggnad den bidrar med i form av genomförda inventeringar, dels
genom den ökade tillgänglighet till området vindparken bidrar till.
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Yttrande från operatörer för elektronisk kommunikation generellt
Samtliga teleoperatörer utför dagligen planering av radionät och mikrovågslänkar
för kommunikation mellan basradiostationer för telekommunikation och elektronisk
kommunikation. Man har här att ta hänsyn till de hinder som naturligt förekommer
och de hinder som kan vara såväl av permanent men även tillfällig karaktär. Man
har inget som helst lagligt skydd för en vald ledningsdragning eller signalväg såvitt
inte en ledningsrätt för ändamålet är sökt och meddelad. Inget av de redovisade
länkstråken i denna utredning har sådant skydd.
Operatörerna utger ingen som helst ersättning till markägare över vilkas fastigheter
signalstråken går och man meddelar inte ens fastighetsägare om att signalvägen tas i
anspråk. Detta ger vid handen att man valt att inte säkra sina kommunikationsvägar
utan får anpassa dessa efter vid varje tidpunkt gällande förutsättningar. Vidare
accepterar operatörerna vid planeringen av samma typ av länkstråk väsentligt
mindre marginaler än de som redovisats i respektive remissvar, 120 – 300 meter,
från det som kallas Line of sight (LOS). Ingen av operatörerna har redovisat vilken
negativ påverkan av mindre avstånd som skulle uppkomma, istället har man, utan
redovisande av skäl, gjort antaganden. Detta kan inte accepteras som grund för
nekande av tillstånd.
Bolagets konstaterar att operatörerna varken anger lagstöd för sitt krav eller teknisk
förklaring till detta. Frekvenstillstånd ersätter inte krav på servitut eller ledningsrätt
för att äga rätt att bereda sig tillträde till annans egendom och inskränka äganderätten. Vidare är det inom den expropriativa rätten så att om en annan teknisk lösning eller ett annat utförande skulle leda till mindre intrång för fastighetsägaren så
skall man inte belasta dennes fastighet med det expropriativa företaget. Det operatörerna här framhåller skulle vara jämställt med ett förment expropriativt förfarande
då man önskar att beslutet skall åsidosätta den grundlagsskyddade egendomsrätten
samt arrendatorns nyttjanderätt utan att så är tekniskt erforderligt. Jmf. Ledningsrättslagen 6 § varur framgår att ledningsrätt ej får upplåtas om ändamålet lämpligen
bör tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller
enskild synpunkt överväger fördelarna som kan vinnas genom upplåtelsen. I förevarande fall överväger absolut olägenheten av de begärda nekade tillstånden absolut
de förmenta fördelar som kan vinnas. Detta då de alternativa tekniska lösningarna är
av mycket enkel karaktär och föga kostsamt för operatörerna. Då skall ändamålet
tillgodoses genom alternativa tekniska lösningar. Bolaget har från SAAB som
extern expertkonsult inhämtat bland annat förslag till alternativa tekniska lösningar.
3G Infrastructure Services AB och Tele 2 Sverige AB
Bolaget har sedan senaste remissvar haft förnyade kontakter med 3GIS och det
framgår att man ser goda möjligheter att justera verkslokaliseringar så att konflikt i
möjligaste mån undviks. Remissyttrandet utgör ej hinder mot tillståndets beviljande.
Tele2 Sverige AB har en situation som är tekniskt likställd med 3GIS och trots att
Bolaget inte erhållit svar på förnyad förfrågan från Tele2 finns det anledning att i
prövningen förutsätta att alternativ teknisk lösning också för denna operatör är fullt
tillfredsställande och lagligt anspråk eller rätt till företräde föreligger enligt ovan
inte. Ej heller har särskild rätt på annat sätt hävdats.
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Teracom
Bolaget låter verk 29 utgå samt åtar sig att inte justera positionerna för verk 19, 35
och 36 i den bäring som Teracom motsätter sig.
Västmanlands Ornitologiska Förening och föreningen Fagersta Fågelskådare
Det anförs i yttrandet att området ligger i en viktig flyttled för sångsvan och olika
gåsarter samt att dessa fåglar samt tranor rastar i stora mängder i olika sjöar i
trakten. Bolaget konstaterar att det är riktigt att mycket fågel rastar i trakten och vid
de angivna sjöarna. Vindkraftparken kommer inte att ha någon som helst påverkan
på dessa sjöar och möjligheten för fåglarna att rasta där. I yttranden anförs inga utförda inventeringar till stöd för påståendena att mängder med fåglar sträcker över
det område där parken planeras. Bolaget hänvisar till vad som ovan anförts om
sträckande fåglar och genomförda inventeringar som visar att området inte är
placerat i något flyttstråk för sträckande fåglar.
Yttrande från TS
Mot bakgrund av vad som framförts i yttrande framhåller bolaget att det är ont
om äldre skog med högre naturvärden inom projektområdet. Merparten av skogsområdet nyttjas för modernt skogsbruk vilket innebär kontinuerliga åtgärder i form
av gallring och avverkning m.m. De områden som utgörs av skog med högre naturvärden har identifierats och några av dessa uppbär redan formellt skydd, i form av
nyckelbiotoper eller naturreservat. Områden där högre naturvärden har identifierats
är undantagna från placering av vindkraftverk. Bruksleden som omnämns i yttrandet går inte igenom området för vindkraft såsom påstås utan tangerar enbart med en
mycket kort sträcka i nordost utmed projektområdets norra gräns. Det finns inga
områden av riksintresse för friluftslivet inom eller i projektområdets närhet, området kommer när vindkraftverken är uppförda fortsatt att vara tillgängligt för olika
former av friluftsliv och rekreation.
Yttrande från MW
I yttrandet framförs önskemål om ett avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk
på 2 000 meter. Aktuell svensk rättspraxis vad gäller avstånd mellan bostäder och
vindkraftverk bygger inte på ett fastställt minsta avstånd utan regleras av begränsningsvärden för det buller och den skuggbildning som vindkraftverken avger. Det
saknas därmed grund för att tillämpa utländska rekommendationer i Sverige. Såsom
redovisats i tillståndsansökan kommer inte ljudpåverkan vid någon bostad att överskrida begräsningsvärdet 40 dBA, även begränsningsvärden för skuggbildning
efterföljs. Ett utökat hänsynsavstånd har däremot lagts mellan byn Olsbenning och
närmaste vindkraftverk för att mildra påverkan på byn som är av riksintresse för
kulturmiljö. Avstånd till närmaste vindkraftverk är 1,8 km.
Yttrande från AH
I yttrandet uttalas oro för negativ ljudpåverkan med anledning av att vindkraftverket
kommer nära fastigheten, främst avser oron vindkraftverk nr 16. Avståndet mellan
vindkraftverk nr 16 och den nämnda bostaden är 984 m. Såsom beskrivits ovan
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finns enligt svensk rättspraxis ingen avståndsgräns mellan bostad och vindkraftverk.
Ljudnivån från vindkraftverk får inte överskrida begränsningsvärdet 40 dB(A) vid
en bostads yttervägg. Detta begränsningsvärde efterföljs i det aktuella fallet.
Avseende värdeminskning så finns inget påvisat samband mellan vindkraft och
sjunkande fastighetspriser Även om det skulle vara så att fastighetens värde påverkas är det inte hinder för att bevilja tillstånd för vindkraftparken.
Yttrande från GMW, AW, AL samt MA
Bolaget framför att med utgångspunkt från mitten av byn Olsbenning sträcker sig
vindkraftparken från nordnordväst till ostnordost vilket inte kan beskrivas som
omringat, särskilt med beaktande av avstånden till vindkraftverken som är mer än
1,8 km. För den som vistas i byn är dessutom horisonten mot norr ofta skymd av
intilliggande bebyggelse och växtlighet. Bedömningen är att den visuella påverkan
inte är större än att den får tålas. Det finns inget som hindrar att de aktiviteter som
beskrivs i yttrandet fortsatt kommer att kunna utövas både på de egna fastigheterna
eller inom området för vindkraft. Det anges också i yttrandet att man i Sverige inte
uppmärksammat påverkan av lågfrekvent buller. Detta är inte riktigt, det finns idag
av Folkhälsomyndigheten angivna riktvärden för lågfrekvent buller inomhus. Som
framgår av våra ljudberäkningar kommer gällande begränsningsvärden inte att
överskridas för vindpark Målarberget och medför heller inte någon negativ hälsopåverkan. Det anförs också att buller från vindkraftverk stör mer än buller från
vägar och flyg vid motsvarande ljudstyrka. Det som avses är sannolikt amplitudmodulering som leder till ett svischande ljud och som av många upplevs som
störande. Vid fastställande av praxis för bullernivåer från vindkraftverk har man
tagit hänsyn till just detta och fastställt ett begräsningsvärde om 40 dBA vid
bostadshus. Denna nivå skiljer sig markant från ljudbegränsningar från andra
verksamheter där en nivå från 55 dBA normalt tillåts. För vindpark Målarberget
kommer begränsningsvärdet 40 dBA efterföljas till samtliga intilliggande bostäder
vilket också avgör på vilket avstånd vindkraftverk kan placeras i förhållande till
bostäder och fritidshus. Det framhålls vidare att trakten kring Olsbenning kulturhistoriskt är mycket värdefull. Bolaget delar denna uppfattning men vill samtidigt
påminna om att dessa kulturhistoriska lämningar är resultatet av människors strävan
att utvinna naturens resurser och utveckla samhället på samma sätt som förnybar
energi bidrar till dagens samhällsutveckling. Någon fysisk påverkan på kulturmiljön
eller historiska lämningar kommer inte att ske. Det saknas skäl med anledning av
vad som anförts att minska antalet vindkraftverk.
Yttrande från AXW
Bolaget vill med anledning av synpunkter på strandskyddet särskilt påpekas, att
även om våtmarker och mossar inte omfattas av strandskydd, så är dessa identifierade. Hur våtmarker, mossar och vattendrag beaktas hänsyn finns väl beskrivet
i den hydrologiska beskrivningen av området. Även de naturinventeringar som
utförts för området belyser våtmarker och vindkraftparkens inverkan på dessa.
Angående avveckling av vindkraftparken och hur finansiering ombesörjas samt hur
det kontrolleras att detta efterföljs så föreskrivs villkoren om vilka medel som ska
avsättas för nedmontering av vindkraftverken samt återställning av marken då vind-
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kraftverken tjänat ut. Det belopp som ska avsättas fastställs inte av bolaget utan av
tillståndsgivande myndighet.
Yttranden från GK
GK tar i ett flertal olika inlagor upp frågor kring fågel- och djurliv samt kulturmiljö.
GK framför genomgående att fågelrapporterna inte håller tillräcklig hög kvalitet.
Påståendena saknar grund. Dessa är utförda av en konsultfirma som har mycket gott
renommé av mycket erfarna ornitologer. Dessutom ska det poängteras att bolaget
har genomfört inventeringar i enlighet med vedertagna metoder för att säkerställa
ett underlag som är vederhäftigt och som det går att grunda ett beslut på. Dessa
rapporter tillhandahåller ett gediget material för att bedöma i rapporten redovisade
fakta och slutsatser. Bolaget bestrider att det finns brister i tillståndsansökans
underlag som avser fågel. Bolaget bestrider att vindparken innebär någon risk för
fågel på populationsnivå. Den tillgängliga kunskap som finns, sammanställd av
Naturvårdsverket visar att påverkan på däggdjur är tillfällig och koncentrerad till
byggfasen då däggdjur lämnar området för att senare återvända när byggnationen är
avklarad. Avseende framförda synpunkter om kulturmiljö så hänvisar bolaget till
vad som ovan anförts i bemötande av RAÄ:s och Jernkontorets yttrande.
Yttrande från MA
Angående ljudutbredning från vindkraftverken så görs beräkningar baserat på det
vindkraftverk som vid tiden för ansökan anses lämpligt för etablering på platsen.
Då prövningen sträcker över lång tid kan det vid tidpunkten för byggnation visa sig
vara lämpligt med ett annat vindkraftverk som kanske inte ens fanns tillgängligt på
marknaden vid tidpunkten för ansökan. Oavsett vilket vindkraftverk som väljs för
platsen gäller de begränsningar i höjd, ljudutbredning, skuggpåverkan mm. som
anges i det meddelade tillståndet. Inför byggnation kommer nya beräkningar för
vald verkstyp att göras. Den som tar del av slutsatsen av exemplet Dragaliden som
anges i yttrandet ser att Naturvårdsverkets modell för ljudberäkningar står sig
mycket väl i och med att det utgår från ett ”värsta fall scenario” vilket också är
fallet för samtliga beräkningar för vindpark Målarberget. Lågfrekvent ljud avhandlas bland annat i den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen liksom
amplitudmodulerat ljud. Det anförs i yttrandet att Västmanland som inte har några
utpekade riksintresseområden inte lämpar sig för vindkraft. Ett utpekat riksintresseområdet är inget villkor för etablering av vindkraft, Avesta och Norbergs kommuner
har i sina antagna tematiska tillägg till översiktsplanen pekat ut delar av området för
Målarberget såsom särskilt lämpligt. Val av område vilar därmed på ett väl förankrat beslut.
Yttrande från AS och MS
Under utvecklingsprocessen av Vindpark Målarberget har förutom samråd upprepade markägarmöten och informationstillfällen ägt rum. Information har fortlöpande delgetts den markägargrupp som vid uppstart av projektet erbjöds att vara
delaktiga i projektet, ett erbjudande som även riktades till skribenterna. På samma
sätt som vid varje vindkraftsetablering måste hänsyn tas till kringliggande objekt, så
även de vindkraftverk som redan etablerats med avseende på vindfångstområden.
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Etablering av Vindpark Målarberget förbättrar snarast möjligheterna till ytterligare
vindkraftsetablering genom framdragning av elanslutning samt ett förbättrat vägnät
i området.
Det säkerhetsavstånd om 350 meter till vindkraftverk som nämns i yttrandet avser
platser där människor uppehåller sig ofta såsom bostäder och platser av allmänt
intresse. Den nämnda fastigheten Hökmora 6:1 hyser ingen sådan plats. Fastigheten
genomskärs i närheten av projektområdet till mycket liten del av väg och längs det
nämnda vägavsnittet överstiger avståndet till närmaste vindkraftverk 350 meter. Det
är dessutom så att de flesta vägar in i området är stängda för allmänheten med bom,
vilket begränsar tillgängligheten för allmänheten, så även det nämnda vägavsnittet.
I yttrandet uttrycks en oro för risken för iskast och att vistas i närheten av vindkraftverken vid arbete i skogen. Isbildning på vindkraftverk i den här delen av Sverige är
inte ofta förekommande, förutsättningar och risker för isbildning i området har
noggrant beskrivits. De dagar på året då isbildning på vindkraftverken skulle kunna
förekomma utgör nedfallande snö och is från den kringliggande skogen en större
risk och väderleken lämpar sig troligtvis varken för arbete eller friluftsliv i skogen.
Vid mycket starka vindar (vanligtvis över 25 m/s) stängs vindkraftverken av och
även i detta fall utgör den kringliggande skogen en större fara än vindkraftverken.
Det är riktigt som det sägs i yttrandet att den samfällda vägen kommer att nyttjas
såväl under byggfasen som under driftfasen av vindkraftverken. Det vägavsnitt som
kommer att nyttjas sträcker sig dock över de fastigheter för vilka avtal om placering
av vindkraftverk finns upprättat och dessa fastighetsägare har del i samfälligheten.
För det vägavsnitt som sträcker över fastighet utan vindkraftverk (mellan verk 32
och 37) finns särskilt nyttjanderättsavtal upprättat. För att vägen ska kunna nyttjas
vid byggnation av vindkraftverken kommer den att förbättras, något som snarast
kommer till gagn för vägsamfälligheten. Liksom vid skogsavverkningar och andra
arbetsföretag som kan komma på fråga i skogsområden kommer viltet att påverkas
av ljud och aktiviteter runt vindkraftverken under byggfasen. Påverkan bedöms
dock vara tillfällig och när verken är i drift förväntas jakt fortsatt kunna bedrivas i
området.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken
och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Riksantikvarieämbetet m.fl. har ifrågasatt om fotomontagen från Olsbennings by är
tillräckliga. Miljöprövningsdelegationen har den 27 april 2016 besökt Olsbennings
bergsmansby, Lapphyttan och Digerkällan. Det är möjligt med besök på platsen att
göra sig en bild av den planerade verksamhetens påverkan på Olsbennings by.
Miljöprövningsdelegationen finner därför att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning
efter gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap.
9 § miljöbalken.

BESLUT

53 (67)

2016-06-30

Dnr: 551-7231-13

Miljöprövningsdelegationen

Tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken
En förutsättning för att kunna ge tillstånd till en anläggning för vindkraft är att
de kommunerna där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt etableringen.
Kommunfullmäktige i Norberg respektive Avesta kommuner har i yttrande meddelat att fullmäktige beslutat tillstyrka ansökan vid sammanträde den 7 respektive
den 21 mars 2016. Miljöprövningsdelegationen konstaterar mot bakgrund av detta
att det inte föreligger något hinder med anledning av 16 kap. 4 § miljöbalken att ge
tillstånd till den sökta verksamheten.
Tillåtlighet
Tillståndets omfattning
Bolaget ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift
av en vindkraftpark vid Målarberget i Avesta och Norbergs kommuner i Dalarna
respektive Västmanlands län. Ansökan omfattar även anläggande av fundament,
vägar och andra för uppförande, drift och avveckling nödvändiga anläggningar
inom verksamhetsområdet utmärkt på kartan i bilaga 4. Den lämnade ansökan
är tillräcklig för att lägga till grund för prövningen.
Miljöbalkens mål och miljömålen
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen
är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Av de nationella och regionala
miljömålen kommer verksamheten främst att påverka miljömålen God bebyggd
miljö, Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv. Om verksamheten
bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i
ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att den planerade verksamheten inte strider mot miljöbalkens mål eller miljömålen.
De allmänna hänsynsreglerna
Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap.
iakttas. Detta gäller när frågor om tillåtlighet och tillstånd prövas samt vid tillsyn
enligt miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att bolaget visat
att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken.
Riksintresse för kulturmiljö
Sveriges riksdag har bestämt att vindkraften i Sverige ska byggas ut. En utbyggnad
av vindkraften anses utgöra en viktig del av samhällets strävan mot en hållbar utveckling och därmed ett angeläget allmänt intresse. Främjande av produktion av
förnyelsebara energikällor är vidare viktigt för att nå de krav som ställs på Sverige
med anledning av EU:s klimatåtagande och de nationella planeringsmålen som
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antagits av Sveriges riksdag1. Nyttan av en enskild vindkraftsetablering måste dock
alltid vägas mot de skador och olägenheter som etableringen medför för motstående
enskilda och allmänna intressen. Då anläggande och drift av en vindkraftsanläggning definitionsmässigt är att bedöma som miljöfarlig verksamhet ska den därför
tillåtlighetsprövas utifrån miljöbalkens hänsyns- och tillåtlighetsregler.
Den planerade parken är belägen utanför område av riksintresse. Vindkraftparken är
belägen i närheten av byn Olsbenning samt i anslutning till området Lapphyttan.
Enligt 3 kap 6 § MB ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och
i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som
avses i första stycket.
Av 3 kap 1 § MB framgår att mark- och vattenområden ska användas för det eller
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning.
I 1 § första stycket förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m m anges att de statliga myndigheterna som anges i denna förordning har
var och en inom sitt verksamhetsområde uppsikt över hushållningen med mark- och
vattenområden. Myndigheterna ska i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor om hushållningen med mark- och vattenområden. Tyngdpunkten i
denna verksamhet ska läggas på frågor som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv och frågor vars utveckling Sverige enligt internationella åtaganden ska följa.
Enligt 2 § andra stycket samma förordning ska uppgifter i fråga om områden som är
av riksintresse för kulturmiljövården (3 kap 6 §) lämnas av Riksantikvarieämbetet.
I SOU 2015:99 s 127f anges att Riksantikvarieämbetet inte har utarbetat några
absoluta kriterier som måste vara uppfyllda för att ett område ska kunna klassas
som ett riksintresse. I stället grundar sig bedömningen av att ett riksintresse för
kulturmiljövården på landskapets fysiska innehåll och egenskaper (objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband) med avseende på möjligheten att
därigenom utläsa och förstå väsentliga delar av samhällets kulturhistoriska utveckling. Sammantaget ska kulturmiljövårdens riksintressen ge en övergripande
bild av samhällets historia och således belysa ett brett spektrum av tidsperioder,
utvecklingsskeden, händelser, verksamheter och aktiviteter samt regionala förutsättningar och kulturella perspektiv som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Riksintressebeskrivningen som upprättas i samband med Riksantikvarieämbetets utpekande av anspråket ger en övergripande utgångspunkt för hur
riksintresset kan beaktas och vidareutvecklas. En beskrivning av ett riksintresse ska
fungera vägledande i en planeringssituation. Riksintressebeskrivningen ska därför
1

Se bland annat prop. 2001/02:143, 2005/06:143 och 2008/09:163
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ange det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som präglat området, men
också tydliggöra vad i landskapet som är viktigt för läsbarheten d v s upplevelsen
och förståelsen av dess kulturhistoriska utveckling.
Vidare anges i SOU 2015:99 s 171 att ingen myndighet kan med rättsligt bindande
verkan förklara att ett område är av riksintresse. Sådant bemyndigande saknas i
lagstiftningen. Frågan om huruvida ett område är av riksintresse ska därför bedömas
i ett enskilt ärende t.ex. i en tillståndsprövning. Den prövande myndigheten kan i
ärendet å ena sidan underkänna ett tidigare beslut om riksintresse, å andra sidan
anse att ett visst område är av riksintresse, trots att ingen central myndighet beslutat
om detta tidigare.
Olsbennings bergsmansby är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården U 14.
Det framgår av beslutet att bergsmansbyn har rötter i medeltiden och en homogen
äldre gårdsbebyggelse med stora mangårdar som tydliggör bergsmännens betydande
sociala ställning. I byn ligger i dag fem gårdar samlade. De stora mangårdsbyggnaderna är uppförda under 1800-talet, timrade med rödfärgad eller oljemålad panel.
Mitt i byn finns lämningar efter den år 1876 nedlagda hyttan samt bevarade
dammar. Olsbenning har rötter i tidig medeltid. Den äldsta hyttan fanns redan på
1100-talet och järnproduktionen pågick ända in på 1870-talet. Hyttplatsen, där
rester av masugnen fortfarande kan ses, omges av bergsmännens gårdar och ett
öppet odlingslandskap.
Lapphyttan är ett fornlämningsområde präglat av bergshantering och industri. I
Lapphyttan ligger en av världens äldsta kända masugn med tillhörande rester av
byggnad-, damm och härdanläggningar. Lapphyttan är idag enligt Länsstyrelsen i
Västmanland en nyckellokal för europeisk järnforskning. Riksantikvarieämbetet har
i yttrande till Miljöprövningsdelegationen påpekat att Lapphyttan tillsammans med
Olsbennings bergsmansby och det omgivande landskapet har höga kulturhistoriska
värden, både vetenskapligt och i synnerhet vad gäller möjligheterna att pedagogiskt
förmedla förståelse för områdets kulturhistoriska funktion och utveckling. Genom
yttrandet betraktar Riksantikvarieämbetet området som sträcker sig från och med
Olsbenningsby norrut längs Svartån till och med Lapphyttans fornlämningsområde
(Karbenning 22:1) och angränsande fornlämningar som ingående i riksintresset.
Ett riksintresse fastställs slutligt som ovan angivits av prövningsmyndigheten om
de riksintressen som har utpekats av sektorsmyndigheter är att betrakta som riksintressen i prövningssammanhang. Formen för hur ett utpekande av ett riksintresse
görs finns inte reglerat, utan det kan ske på olika sätt bland annat i form av yttranden i pågående prövningar. I förevarande fall har Riksantikvarieämbetet i sitt
yttrande till Miljöprövningsdelegationen tagit ställning till att riksintresset kulturmiljövården U 14 även ska omfatta området Lapphyttan med närmast omgivande
landskap. Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland
dock inte närmare preciserat riksintressets beskrivning och dess slutliga avgränsning, utan det är ett arbete som pågår.
Miljöprövningsdelegationen delar Riksantikvarieämbetets bedömning att Lapphyttan får anses vara en unik fornlämning med ett mycket högt skyddsvärde. Det är
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vidare tydligt, enligt Miljöprövningsdelegationens uppfattning, att det finns ett
kulturhistoriskt sammanhang mellan Lapphyttan och den intilliggande bergsmansbyn Olsbenning. Området Lapphyttan har ett högt kulturhistorisk värde, både ur
vetenskaplig synpunkt som möjligheterna att pedagogiskt förmedla förståelsen för
områdets kulturhistoriska funktion och utveckling. Med beaktande av samhörigheten med Olsbennings bergsmans by finner Miljöprövningsdelegationen att
Lapphyttan får anses ingå i riksintresset U14. Riksintresset får därmed anses omfatta Olsbenningsby norrut längs Svartån till och med Lapphyttans fornlämningsområde (Karbenning 22:1) och angränsande fornlämningar.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att vindkraftverk 26, 27 och 28 kommer att
inkräkta menligt på värdet på Lapphyttan och försvåra läsbarheten av de historiska
sambanden. Även om vindkraft är en industriverksamhet skiljer sig denna dock
markant från den verksamhet som bedrivits inom området Lapphyttan. De närmaste
verken riskerar att dominera över området Lapphyttan. Vindkraftverk 26, 27 och 28
bedöms därför påtagligt skada de värden som utgör grunden för det nu utvidgade
riksintresset Olsbenning U14. Det regionala intresset av att få uppföra vindkraft är
underordnat riksintresset. Miljöprövningsdelegationen finner därför att ansökan ska
avslås vad avser vindkraftverk 26, 27 och 28. Riksantikvarieämbetet har även påtalat att vindkraftverk 24 och 25 ska utgå. Miljöprövningsdelegationen finner dock
att dessa ligger på ett sådant avstånd och med beaktande av landskapets utformning
att dessa inte kan anses påtagligt skada riksintresset i den del som avser Lapphyttan.
Vindkraftverken kommer att vara synliga från Olsbennings bergsmansby. Verken
kommer inte placeras i odlingslandskapet utan placeras i skoglig miljö. Miljöprövningsdelegationen gör bedömningen att påverkan på riksintresset inte är så stor att
etableringen i sig utgör en påtaglig skada på riksintresset i förhållande till bergsmansbyn Olsbenning, särskilt med beaktande av att ansökan avslås beträffande
vindkraftverk 26, 27 och 28 samt att vindkraftverk 22 och 29 har utgått ur ansökan.
Landskapsbild
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att den nu aktuella etableringen kommer
att synas från platser i både Avesta och Norbergs kommuner. Vindkraftsparken
kommer att vara synlig och påverka landskapsbilden, särskilt kring bergsmansbyn
Olsbenning. I ett mål som avgjordes den 24 januari 2014 fann Mark- och miljööverdomstolen1 skäl att avslå delar av en vindkraftsetablering där en by blev omringad
av vindkraftverk. Det är inte fallet i nu aktuellt ärende. I och med att vindkraftverk
verk 26, 27 och 28 och att verk 21, 22 och 29 utgår ur ansökan finner Miljöprövningsdelegationen – med beaktanden av avståndet till närmaste bebyggelse - att
påverkan på landskapsbilden inte går utöver vad som skäligen får tålas.
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet som tar i anspråk ett markeller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
1

MÖD M9650-12, den 24 januari 2014
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kunna uppnås med minsta möjlig intrång och olägenhet för människornas hälsa och
miljön. Miljöprövningsdelegationen har granskat bolagets redovisade alternativa
lokaliseringar och nollalternativ. Miljöprövningsdelegationen bedömer sammantaget att efter att ansökan har justerats och att tillstånd inte lämnas för verk 26, 27
och 28 att den valda lokaliseringen uppnår ändamålet med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljö.
Avesta och Norbergs kommuner har antagit en vindkraftsplan som ett tillägg till den
gällande översiktsplanen. Nu sökt etablering ligger delvis inom ett område som utpekats som lämpligt för storskalig vindkraft. Området berörs i övrigt vare sig av
detaljplan eller områdesbestämmelser.
Natura 2000
Så som bolaget har beskrivit den planerade vindkraftsparken och dess etableringsfas
får det anses visat att verksamheten inte på ett betydande sätt kan påverka miljön i
de utpekade Natura 2000-områdena. Miljöprövningsdelegationen gör därför bedömningen att något särskilt Natura 2000-tillstånd inte behövs.
Hushållningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken ska för verksamheten väljas en plats
som är lämplig bl.a. med hänsyn till bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB. Bolaget
avser att ta mark i anspråk för uppförande av en vindkraftspark för produktion av
elström.
Miljöprövningsdelegationens bedömning är att verksamheten med beaktande av
meddelade försiktighetsmått och beslutad begräsning går att förena med en från
allmän synpunkt lämplig användning av markresurser.
Strandskydd
Bolaget har yrkat att Miljöprövningsdelegationen ska meddela strandskyddsdispens
när så krävs. Delegationen är enligt 3 § förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer inte behörig att meddela dispens från strandskyddet. Sådan
dispens ska sökas hos kommunen. Miljöprövningsdelegationen finner dock att
förutsättningarna bör finnas att få sådan dispens.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken ska de krav ställas som behövs för att
följa en miljökvalitetsnorm. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och
kommuner ansvara för att miljökvalitetnormer följs. Miljöprövningsdelegationen
finner att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och
om de åtgärder som redovisas i ansökan vidtas, inte kommer att medföra att någon
miljökvalitetsnorm överskrids. Den sökta verksamheten förväntas inte riskera
statusen på yt- och grundvatten. Inte heller förväntas verksamheten riskera att
luftkvalitetsnormerna överskrids.
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Naturmiljö – fågel och fladdermöss
Bolaget har i sin ansökan redogjort för inventering av fåglar och fladdermöss samt
de slutsatser som bolaget har gjort utifrån dessa inventeringar. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det inte är nödvändigt med ytterligare inventeringar. Vid
tillståndsprövning har verksamhetsutövaren att visa att de förpliktelser som följer av
hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken iakttas. Artskyddsförordningen (2007:845) är
en precisering av vad som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna.
Av de genomförda inventeringarna konstaterar att de planerade vindkraftverken inte
bedöms ge direkta negativa effekter på fladdermössmiljöer.
De fågelgrupper som observerats i området är mestadels allmänna i det svenska
landskapet och mycket litet tyder på att de skulle hotas av vindkraftverken i
området. Det förekommer rovfåglar i området, men ingen örn häckar inom eller
anslutning till området. Två större spelplatser för skogshöns har observerats i
området. Inget verk och väg kommer att gå genom dessa områden. Sträckande
fågel förekommer, men inte i en sådan omfattning att etableringen utgör ett hot.
Under handläggningen av ärendet har framkommit att det kan finnas förekomst av
nattskärra vid vindkraftverk 8. En ny klassning av statusen för hotbilden för nattskärra har gjorts i Artdatabankens rödlista från 2015. Nattskärra har omkategoriserats som livskraftig och är därmed inte längre rödlistad. Den är däremot förtecknad i bilaga 1 till artskyddsförordningen. Miljöprövningsdelegationen finner att
uppförande av vindkraftverk 8 inte är avgörande för att en livskraftig population av
nattskärra kan uppnås. Däremot föreskriver Miljöprövningsdelegationen utifrån
försiktighetsprincipen ett villkor om att anläggningsarbeten inte ske under perioden
1 maj till och med den 15 september.
Med hänsyn till vad som anförts ovan finner Miljöprövningsdelegationen att det
framgår av den fågelutredning med kompletteringar som bolaget har gett in att
vindkraftverken bör kunna uppföras utan att skada fågellivet påtagligt. Utredningen
får anses ge vid handen att det inte med hänsyn till fågelintresset finns något absolut
hinder mot den valda lokaliseringen. Verksamheten bör kunna bedrivas utan
oacceptabel inverkan på de naturvärden som finns inom och i närheten av
etableringsområdet.
Motivering av villkor
Miljöprövningsdelegationen finner det motiverat att föreskriva vissa villkor med ett
annat innehåll än bolaget föreslagit. Nedan följer en närmare motivering av några
av villkoren.
Villkor 2 – Flyttmån
Miljöprövningsdelegationen konstaterat att bolaget har yrkat på en flyttmån på
100 meter samt att Försvarsmakten i yttrande har angivit att tillstånd kan ges med
en flyttmån av 30 meters radie. En flyttmån enligt bolagets yrkande bedöms inte
som ändamålsenligt då behovet av nya platsspecifika avvägningar och bedömningar

BESLUT

59 (67)

2016-06-30

Dnr: 551-7231-13

Miljöprövningsdelegationen

kan antas öka för flera instanser då avståndet blir större i förhållande till de planerade positionerna för verken.
Villkor 6 – Varningsskyltar och information om iskast
Vid utformning av varningsskyltar så bör allmänheten ges vägledning om var det
är möjligt att ladda ner en digital karta som ger information om de olika vindkraftverkens placering samt vilka skyddsavstånd som är lämpliga beroende på väderförhållanden. Texten på varningsskyltarna ska vara saklig utan att verka avskräckande
genom att överdriva riskerna med att vistas på vägar eller i terrängen. Informationen
på skyltarna ska vara på svenska och engelska samt andra språk om behov bedöms
föreligga.
Villkor 7 – Hinderbelysning
Bolaget har i komplettering inkommen den 30 september 2015 anfört bland annat
att det inte finns något behov av radarstyrd hindersbelysning och att siktanalysen
går att använda som indikator på hur många som kommer att påverkas av hinderbelysningen. Bolaget anser att verken är knappat synbara från större bebyggelseområden, däribland Norberg, Avesta och Karbenning, samt att ljusloben avskärmas.
Vidare anförs att ett krav på radarstyrd hindersbelysning för det högintensiva vita
ljuset skulle begränsa valet av turbinlevernatörer.
Miljöprövningsdelegationen kan konstatera utifrån rättspraxis att kravet på radarstyrd hindersbelysning har använts då behov föreligger. Utifrån siktanalysen1 i
miljökonsekvensbeskrivningen framgår att många verk kommer att vara synliga i
områden med bebyggelse i Avesta tätort. Bebyggelsen i Avesta finns på ett avstånd
av omkring 4 km från närmsta verk och är omväxlande med flera höga bostadshus
med fri sikt mot sydväst. Miljöprövningsdelegationen finner att dessa omständigheter gör att det inte går att utesluta att relativt många människor kan bli störda av
ett högintensivt ljus i sin bostad beroende på den slutliga utformningen av parken.
I första hand ska belysningen åtgärdas inom de ramar som gällande lagstiftning
medger, dvs. för närvarande Transportstyrelsens föreskrifter.
Finner tillsynsmyndigheten att det kvarstår en olägenhet som bör åtgärdas är det
motiverat att bolaget ska kunna åläggas att söka dispens för installation av lämplig
utrustning hos Transportstyrelsen. En sådan utrustning kan vara ett system som
innebär att den högintensiva hinderbelysningen tänds endast när en flygfarkost
närmar sig, så kallad radarstyrd hinderbelysning, eller att annan lämplig utrustning
som ger godtagbar effekt.
Villkor 8 och 9 - Buller
Miljöprövningsdelegationen finner att buller från verksamheten ska begränsas så att
den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 40 dBA vid omkringliggande bostäder
uttryckt som begränsningsvärde. Bullervillkoret är förenligt med Naturvårdsverkets
vägledning för vindkraft. Utifrån gjorda bullerberäkningar bedömer Miljöprövningsdelegationen att det finns faktiska och tekniska möjligheter att efterleva det
1

Bilaga 1.11 i Miljökonsekvensbeskrivningen
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föreskrivna villkoret. Det pågår forskning kring amplitudmodulerat ljud från vindkraft. Naturvårdsverket har i yttrande i samband med rättsfallet MÖD 2016:4 uttalat
att hänsyn till att ljud från vindkraft är amplitudmodulerat har tagits genom att lägre
bullervärden jämfört med andra verksamheter har föreslagits i Naturvårdsverkets
vägledning. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar vidare i detta rättsfall att
forskningen hittills inte har föranlett någon ändring av Naturvårdsverkets vägledning för buller från vindkraft. Miljöprövningsdelegationen finner att forskningen
hittills inte visat att det amplitudmodulerade ljudet i sig skulle innebära en olägenhet för människors hälsa. Det har i ärendet inte framkommit något som visar att det
finns anledning att föreskriva strängare villkor än vad som i praxis är vedertaget.
Miljöprövningsdelegationen reglerar i övrigt vilka förutsättningar som ska gälla för
ljudnivåkontroll. I och med rättsfallet MÖD 2016:4 anges hur ljudnivåmätningar
ska genomföras och ska föreskrivas i villkor. Ljudnivåmätningar ska ske vid en
vindstyrka om 8 m/s på 10 meters höjd som är ett referensförhållande som väljs i
enlighet med praxis och är sådana förhållandena då bullret typiskt sett upplevs som
mest störande. I övrigt föreskrivs vad gäller för uppföljning av bullervillkoret vad
som är gängse.
I och med ovannämnda rättsfall reglerar Mark- och miljööverdomstolen genom
villkor även lågfrekvent buller inomhus uttryckt som tersband och ljudtrycksnivå.
Mot bakgrund av närboendes oro, finner Miljöprövningsdelegationen skäl att föreskriva villkor uttryckt som begränsningsvärde som säkerställer att bostäder i omgivningen inte utsätts för oacceptabla nivåer av lågfrekvent buller. Bolaget har i
ansökan visat att bolaget med god marginal klarar att innehålla dessa villkor.
Villkor 12 - nyckelbiotoper
Bolaget har under projekteringen av verksamheten genomfört utredningar där
nyckelbiotoper har identifierats inom verksamhetsområdet. Vägdragningar och
placering av verken har beaktat vad som framkommit i utredningarna och den
redovisade påverkan av markanvändningen har funnits vara acceptabel. Miljöprövningsdelegationen finner skäl att ge förstärkt skydd mot ytterligare påverkan
inom ramen för tillståndet under drifttiden på nyckelbiotoper som kan uppkomma
genom markanvändningen bl.a. då det finns en viss koppling mellan avverkning
av skog och vindparkens driftförhållanden. Det är viktigt att den hänsyn som har
tagits vid projektering och anläggande av vindparken inte spolieras genom ovarsam
avverkning av skog eller ytterligare vägdragningar vid identifierad skyddsvärda
objekt. Ett sådant hänsynstagande bedöms påverka skogsbruket marginellt inom
området och inte vara större än vad som rimligen kan tålas.
Villkor 14 - Kontrollprogram
Tillsynsmyndigheten har inom ramen för tillsynen att ta besluta om metod och
tillvägagångssätt för kontroll och utvärdering. I denna del förutsätter Miljöprövningsdelegationen att tillsynsmyndigheten styr kontrollen av villkor så att kontrollen sker då risken är störts för olägenhet för människors hälsa eller miljö. När
det gäller villkor för buller kan det handla om att kontrollen i lämplig omfattning
görs under en årstid samt vid en tidpunkt på dygnet då närboende mer frekvent
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vistas i och i närheten av bostaden samt då buller kan upplevas som mest störande,
dvs. vanligtvis kväll och nätter. Möjligheten att närmare styra mätperiodernas längd
bör beaktas av tillsynsmyndigheten. Det är inte uteslutet att beroende på omständigheterna så kan fler korta mätperioder, om t.ex. 3 minuter, ge bättre förutsättningar
att utvärdera resultatet av en kontroll än en enstaka lång mätperiod.
Det åligger tillsynsmyndigheten att följa upp påverkan på djur- och växtliv.
Villkor 16 – Återställande efter anläggningsarbetena
Miljöprövningsdelegationen bedömer att återställande av mark ska kan hanteras
inom ett år efter att vindkraftverken tagits i drift. Störningarna i omgivande flora
och fauna bedöms bli mer begränsade om återställningsarbetena kan ske nära inpå
uppförandet av verken.
Ekonomisk säkerhet
Miljöprövningsdelegationens anser att den säkerhet som har föreslagits av bolaget
inte är tillräcklig. Säkerheten ska ställas i sin helhet och godkännas av miljöprövningsdelegationen innan tillståndet tas i anspråk med hänvisning till Mark- och
miljööverdomstolens avgörande i mål M 9473-131. En rimlig nivå på säkerheten
bedöms vara 500 000 kronor per verk. För att inte säkerheten ska påverkas av
inflation över tiden så behöver säkerheten justeras efter konsumentprisindex.
Oktober månad driftsättningsåret ska användas som startmånad för beräkningen av
senare justeringar.
Skrotvärdet brukar normalt inte tas i beaktande som en del i panten för säkerheten
eftersom kapitaltillskottet från försäljning av skrot är beroende på rådande konjunktur, transportavstånd mm och kan vara lågt. Däremot så bör skrotvärdet anses vara
en tillgång i efterbehandlingsarbetet vid en konkurs och främst reserveras för konkursförvaltarens omkostnader kopplade till efterbehandlingsarbetet som en massafodran i konkursboet. Tillsynsmyndigheten bör därför inte medge att konkursförvaltarens omkostnader täcks av delar av den avsatta säkerheten på bekostnad av
efterbehandlingens måluppfyllnad.
Miljöprövningsdelegationen anser att säkerheten för efterbehandlingen av verksamheten vid en avvekling sammantaget är tillräcklig för sökt verksamhet med hänvisning till ovan och bedömer att högre belopp i enlighet med lämnade synpunkter
inte för närvarande är nödvändigt. Möjligheter finns för tillsynsmyndigheten att
aktualisera en omprövning av säkerheten enligt 24 kap. 5 § 12p miljöbalken.
Tidsbegränsat tillstånd
Miljöprövningsdelegationen bedömer att tillstånd för vindkraft bör vara tidsbegränsat med beaktande av att det efter den tillståndsgivna tiden är lämpligt
att göra en ny bedömning av platsens lämplighet, verksamhetens påverkan på
omgivningen samt teknikutvecklingen som förväntas inom området vindkraft.
Bolaget har yrkat på en tillståndstid om minst 35 år. Miljöprövningsdelegationen
bedömer att det är skäligt att medge en tillståndstid om 35 år.
1
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Igångsättningstid
Delegationen finner att den yrkade ingångsättningstiden på 5 år är skälig.
Delegationer
Miljöprövningsdelegationen anser att det är lämpligt att tillsynsmyndigheten ges
ett inflytande över den närmare placering av verken och vägdragningar mm genom
samråd. På motsvarande sätt bedöms det lämpligt att tillsynsmyndigheten ges
möjligheter att påverka avvecklingen av verksamheten genom samråd och granskning samt beslut om avvecklingsplanen kan godtas när så är aktuellt. Vidare
behöver tillsynsmyndigheten ges ett utrymme att under driftfasen genom tillsynen
ges ett inflytande över egenkontrollen av verksamheten samt i förekommande fall
hantera frågan om störningar från högintensiv hinderbelysning. Delegationen
överlåter därför åt tillsynsmyndigheten att fatta beslut enligt vad som framgår av
villkor 3, 3, 6, 7, 14, 15 och 16.
Övriga överväganden
Bemötande av övriga relevanta yrkanden/invändningar som framställts i ärendet.
Avgörande då oenighet råder om villkor
Bolaget har i ett antal villkorförslag angivit att om tillståndshavaren och tillsynsmyndigheten inte enas ska Miljöprövningsdelegationen efter ansökan av sökanden
avgöra frågan i särskilt beslut. Miljöprövningsdelegationen anser i liket med
Länsstyrelsen i Dalarnas län att en sådan skrivning inte är lämplig.
Byggbuller
Yrkande om att byggbuller ska regleras särskilt i villkor har framförts av tillsynsmyndigheten. Miljöprövningsdelegationen konstaterara att bolaget har lämnat ett
särskilt åtagande om att följa Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om
buller från byggarbetsplatser. Åtagandet inryms således under det allmänna
villkoret (villkor 1) och frågan får därmed anses vara hanterad på ett sätt som bör
godtas.
Länkstråk för radio och telekom
Miljöprövningsdelegationen konstaterara att i den slutliga utformningen av parken
har Försvarsmakten, MSB och Teracom:s behov av fritt utrymme för samhällsviktiga länkstråk beaktats, bland annat genom att verk 22 och 29 utgår ur ansökan.
Bolaget har också gjort anpassningar av parklayouten utifrån synpunkter som
lämnats av operatörer i samrådskedet.
Med beaktande av bolagets bemötande ser Miljöprövningsdelegationen inte skäl
att ändra i den sökta utformningen av vindkraftparken med anledning av vad övriga
berörda operatörer har framfört i yttranden över ansökan.
Synpunkter på inventeringen av fladdermöss
Med hänvisning till bolagets bemötande av Länsstyrelsen i Dalarnas synpunkter
finner Miljöprövningsdelegationen att frågan för anses vara utredd. Miljöprövningsdelegationen konstaterar samtidigt att möjligheter till uppföljning av påverkan på
fladdermöss kan ske inom ramen för kontrollprogramet.
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Yrkande om minst 2000 meters avstånd mellan vindkraftverk och bostäder
Ett yrkande om att tillämpa minst 2000 meter som generellt skyddsavstånd mellan
vindkraftverk och bostäder har framförts av MW. Miljöprövningsdelegationen
konstaterar att gällande rättspraxis inte medger en sådan tillämpning. Avståndet
följer av de förskrivna begränsningsvärdena för buller som normalt är 40 dBA.
Ett längre avstånd uppnås vid en tillämpning av 35 dBA som möjliggörs om
kommunens översiktsplan har bestämmelser om att ett område ska skydds från
störande ljud, t.ex. på grund av att det ska kunna används för rekreation. Något
sådant har inte föreskrivits i förevarande fall.
Yrkande om avstyrkande av vindkraftsparken
GK m.fl. har framför att den sökta etableringen av vindkraftparken medför olägenheter genom påverkan på bland annat landskapsbild, fågel, djurliv och kulturmiljö
samt bullerstörningar. Yttrandena får förstås som att den sökta etableringen avstyrks.
Som framgår ovan avslås tre av vindkraftverken vid Lapphyttan. Med anledning av
vad som framförts om landskapsbild hänvisas till det som Miljöprövningsdelegationen anfört ovan. Bolagets inverteringar av naturmiljön har inte heller visat att det
föreliggar en så pass stor påverkan att den sökta etableringen som helhet ska avslås.
Den genomförda bullerutredningen ger inte skäl att anta att påverkan blir av den
omfattningen att den ska kunna tålas, i synnerhet mot bakgrund av att verk 26, 27
och 28 avslås. Miljöprövningsdelegationer ser inte heller, utifrån överväganden
ovan, att den samlade påverkan från vindkraftparken motiverar ett avslag av parken
som helhet med beaktande av vad som har anförts och gällande rättspraxis.
Yrkande om avslag av vindkraftverk på grund av påverkan på skogsbruk och jakt
AS och MS har yrkat på att vindkraftverken 31, 32, 35, 36, 37 avslås och i andra
hand yrkat på ersättning och kompensation för den påverkan som leder till begränsad användning av den ägda skogsfastigheten som gränsar till verksamhetsområdet.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att i vart fall tre av verkan 31, 36 och 37 är
placerade så pass nära AS och MS fastighet att influensområdet för iskast når över
fastighetsgränsen. Bolaget har en skyldighet att lämna information om risken för
iskast. Miljöprövningsdelegationen har meddelat villkor om att information ska
finns om risken för iskast samt delegerat frågan om att lämna närmare anvisningar i
denna del till tillsynsmyndigheten. Enligt delegationens uppfattning ska informationen vara saklig och utformad på ett sådant sätt att tillträde till terrängen inte blir
begränsad i högre grad än vad som är nödvändigt. Det krävs således att bolaget är
aktivt och inte endast lämnar generell information. Bolaget kan också välja att på
eget initiativ förse, alla eller några av, vindkraftverken med utrustning för avisning.
En sådan utrustning bör i allt väsentligt kunna hantera problematiken med iskast
samt också förenkla arbetet med att lämna information om risken för iskast.
Miljöprövningsdelegationen har vid ärendets beredning fått en komplettering från
bolaget om förutsättningarna för installation av utrustning för avisning. Delegationen har inte funnit skäl nog att kräva en installation av ett sådant system då det
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bedömts möjligt att i tillräcklig grad hantera problemet via aktiva informationsinsattser från bolaget när behov föreligger.
Vad som i övrigt anförts beträffande jakt och påverkan på vilt och fågel så bedöms
inte skäl nog föreligga att avslå etableringen av de utpekade verken. När det gäller
andrahandsyrkandet om kompensation mellan berörda parter så är det inte en fråga
som hanteras av Miljöprövningsdelegationen. Delegationen kan inte heller pröva
yrkandet med utgångspunkt från 32 kap. miljöbalken, utan sådant får hanteras i
annan ordning.
Fråga om rågångsrösen
SH har väckt frågan vid det offentliga sammanträdet om bolaget kan lämna en utfästelse om att inte skada eller flytta rågångsrösen. Miljöprövningsdelegationen
anser att bolagets svar om att inte skada gränsmarkeringar ska betraktas som ett
åtagande.
Verkställighetsförordnande
Bolaget har yrkat på att verkställighetsförordnande ska lämnas enligt 22 kap. 28 §
miljöbalken. Som skäl för yrkandet har bolaget bland annat angivit att den sökta
verksamheten inte skadar något skyddsområde och inte har några motstående
intressen av större tyngd. Enligt gällande rättspraxis ska verkställighetsförordnade
lämnas med viss försiktighet. Det är fråga om en nyetablering i ett opåverkat område och med flera motstående intressen. Yrkandet om verkställighetsförordnade
ska därför avslås.
Sammanfattande bedömning
Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtaganden som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att verksamheten uppnår ändamålet med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljö. Verksamheten går även att förena med de allmänna
hänsynsreglerna och målen i miljöbalken. Verksamheten bedöms även vara förenlig
med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurs.
Sammanfattningsvis finner Miljöprövningsdelegationen att tillstånd kan lämnas
för verksamheten med undantag för verk 26, 27 och 28.

Information
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft och en säkerhet har ställts
och godkänts av Miljöprövningsdelegationen.
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser.
Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska minst fyra
veckor innan arbetena påbörjas göra en anmälan till Försvarsmakten om arbetena
avser uppförande av anläggning överstigande en höjda av 20 meter utanför ett
område med sammanhållen bebyggelse. En flyghinderanmälan ska vara skriftlig
och kortfattat beskriva projektets art, omfattning och exakta lokalisering.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 2. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 4 augusti 2016.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och
miljöskyddshandläggare Ing-Marie Askaner, miljösakkunnig deltagit. Ärendet
har beretts av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg (skiljaktig), se bilaga 1.

Annika Israelsson

Ing-Marie Askaner

Bernt Forsberg

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.

Avvikande mening
Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Kungörelsedelgivning
Karta över verksamhetsområdet
Koordinater för flexibiltetsradier

BESLUT

66 (67)

2016-06-30

Dnr: 551-7231-13

Miljöprövningsdelegationen

Bilaga 1

Avvikande mening
Till skillnad från majoriteten anser jag att bullervillkoret, villkor 8, bör
utformas på ett sådant sätt att försiktighetsprincipen i 2 kap. miljöbalken mer
tydligt beaktas. Enligt min uppfattning behöver villkoret ges en utformning
som inte kan tolkas så att bullret enbart är reglerat vid en uppmätt vindhastighet
av 8 m/s på 10 meters höjd. Bolaget anger att ljudet från vindkraftverken
överröstas av vindbruset (bakgrundsljud) redan vid 8 m/s. Omvänt så kommer
vindkraftljudet bli mer framträdande relativt vinbruset om vindhastigheten är
lägre. En ljudnivå på 40 dBA från vindkraftverken vid 7 m/s kommer då att ge
en annan upplevelse av vindkraftljudet än vid en vindhastighet på 8 m/s. Av
Naturvårdsverkets yttrande i MÖD 2016:4 framgår det att vindkraftverken kan
använda effektreducering för att minska omgivningsbullret - vilket pekar på att
ljudet från verken kan styras för att inte överskrida en viss nivå vid en förutbestämd vindhastighet. Ett begränsningsvärde som enbart avser 8 m/s riskerar
därför att inte i tillräcklig grad reglera det som brukar omnämnas som ”worst
case”. Villkoret kan också uppfattas så att en annan vindhastighet än 8 m/s,
t.ex. 7 eller 6 m/s, inte omfattas av något begränsningsvärde.
I bolagets komplettering den 30 september 2015, bilaga 15, så redogörs för
amplitudmodulation samt osedvanligt stor amplitudmodulation. Enligt min
uppfattning finns det inget som tyder på att Naturvådsverkets vägledning, samt
det framtagna lägre bullervärdet för vindkraft, har tagit hänsyn till osedvanligt
stor amplitudmodulation. Osedvanligt stor amplitudmodulation kan därför inte
anses vara hanterad i ärendet och det går inte heller att avfärda risken för att
sådant ljud kan utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljö. Frågan bör
därför anses vara öppen för tillsynsmyndigheten att hantera om så krävs i fall
den pågående forskningen ger ett tydligare underlag samt exempel på åtgärder.
I övrigt är jag ense med majoriteten i ärendet.
Undertecknad anför därför avvikande mening till Miljöprövningsdelegationen
med stöd av 19 § förvaltningslagen (1986:223)

Bernt Forsberg
Miljöskyddshandläggare
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Sändlista:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm - registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg - havochvatten@havochvatten.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad - registrator@msb.se
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, V-dala Miljö & Bygg, 774 81 Avesta
Länsstyrelsen Västmanlands län, 721 86 Västerås
Länsstyrelsen Dalarna, 791 72 Falun
Avesta kommun, 774 81 Avesta
Norbergs kommun, 738 21 Norberg
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Axel Johnsons väg 70, 77434 Avesta
Försvarsmakten, 107 85 Stockholm - exp-hkv@mil.se
Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna
LFV, 601 79 Norrköping - lfvcentralregistratur@lfv.se
PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm
Teracom AB, Box 30150, 104 25 Stockholm
3G Infrastructure Services AB, Box 45064, 104 30 Stockholm
Tele2 Sverige AB, Box 62, 164 94 Kista
Telia Sonera Sverige AB, Box 50077, 973 22 Luleå
Jernkontoret, Box 1721, 111 67 Stockholm
Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, 722 11 Västerås
Gävle Flygplats AB, Box 975, 801 33 Gävle
AB Dalaflyget, Överstevägen 50, 784 63 Borlänge
Västerås Flygplats AB, 721 31 Västerås
Västmanlands Ornitologiska Förening – via e-post enligt separat sändlista
Föreningen Fagersta Fågelskådare – via e-post enligt separat sändlista
Norbergs Naturskyddsförening - via e-post enligt separat sändlista
Privatpersoner som inkommit med yttranden i ärendet – separat sändlista
Norbergs kommun, att. Marianne Laaksonen (aktförvarare), Box 25, 738 21 Norberg
Avesta kommun, att. Christina Hardyson (aktförvarare), 774 81 Avesta

----------------------Akten
Miljöskyddsenheten (BF och IMA)
Rättsenheten (AI)
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BILAGA 2

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan ni överklaga detta hos mark- och
miljödomstolen, Nacka tingsrätt.
Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
--

tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och

--

redogör för dels varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, dels hur Ni anser att
beslutet ska ändras.

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars
kan Ert överklagande inte tas upp.

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.
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Bilaga 3

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 30 juni 2016
(dnr 551-7231-13) beslutat att meddela tillstånd till Vindpark Målarberget i Norberg
AB, org.nr. 556853-2690, att på fastigheterna Bjurfors 8:1, Olsbenning 1:13,
Olsbenning 4:2, Hökmora 8:2, Hökmora 3:7 och Gäsjö 6:1 i Norbergs kommun samt
Stora Åvesta 1:47 och Svensbo 1:15 Avesta kommun uppföra och driva en gruppstation för vindkraft på sammanlagt 33 vindkraftverk.
Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvarare i Norberg respektive Avesta kommun samt
hos Länsstyrelsen i Uppsala. I Norberg förvaras akten hos Marianne Laaksonen i
kommunhuset på Malmgatan 7. I Avesta kommun finns akten att tillgå i stadshuset
på Corneliusgatan 16 C, aktförvarare är Christina Hardyson. Beslutet finns också
tillgängligt på Länsstyrelsen i Uppsala läns hemsida med pågående miljöprövningsärenden som nås via länken: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/mpd
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 14 juli 2016, då delgivning
anses ha skett.
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

Bilaga 4 – beslut 2016-06-30, dnr 551-7231-13
BESLUT
2016-06-30
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Tillstånd medges inte
för VKV 26, 27 och 28

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Bilaga 5 – beslut 2016-06-30, dnr 551-7231-13
BESLUT
Koordinater Målarberget
2016-06-30
Flexibilitetsradiens mittpunkter enligt Sweref 99 och RT 90

Sweref99
WEANR
VKV01
VKV02
VKV03
VKV04
VKV05
VKV06
VKV07
VKV08
VKV09
VKV10
VKV11
VKV12
VKV13
VKV15
VKV16
VKV17
VKV18
VKV19
VKV20
VKV23
VKV24
VKV25
VKV26
VKV27
VKV28

E
559391
559727
561979
560638
558557
560997
561377
562183
562280
561605
562874
563170
563363
564080
564752
564415
564860
564623
558586
559220
559200
559884
559157
559776
559061

N
6664200
6663105
6663194
6662592
6664027
6663349
6662707
6662824
6663752
6663642
6663775
6663417
6663008
6663076
6663937
6662623
6663376
6662153
6663506
6662521
6662018
6661841
6661483
6661319
6660848

RT90
WEANR
VKV01
VKV02
VKV03
VKV04
VKV05
VKV06
VKV07
VKV08
VKV09
VKV10
VKV11
VKV12
VKV13
VKV15
VKV16
VKV17
VKV18
VKV19
VKV20
VKV23
VKV24
VKV25
VKV26
VKV27
VKV28

Y
1514640
1514963
1517217
1515868
1513804
1516236
1516608
1517417
1517525
1516848
1518119
1518411
1518599
1519317
1520000
1519647
1520101
1519849
1513827
1514449
1514423
1515105
1514373
1514990
1514269
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X
6665785
6664686
6664747
6664161
6665622
6664914
6664267
6664375
6665302
6665200
6665317
6664955
6664544
6664604
6665457
6664146
6664894
6663674
6665101
6664108
6663605
6663419
6663070
6662898
6662436

WEANR
VKV30
VKV31
VKV32
VKV33
VKV34
VKV35
VKV36
VKV37
VKV38
VKV39
VKV40

E
565526
563826
563944
560295
559200
564327
564096
564593
559931
560447
561059

N
6661840
6660666
6659855
6662958
6663673
6661303
6661855
6659849
6663682
6663450
6663843

WEANR
VKV30
VKV31
VKV32
VKV33
VKV34
VKV35
VKV36
VKV37
VKV38
VKV39
VKV40

Y
1520748
1519033
1519142
1515529
1514443
1519542
1519318
1519791
1515174
1515687
1516304

X
6663350
6662196
6661383
6664532
6665260
6662827
6663382
6661369
6665260
6665022
6665408

Tillkommande koordinater för de verk där ytan (flexibilitetsradien) är avskuren.
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