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Yttrande, fortsatt samråd för vindpark Norrberget 
BAKGRUND 

/ 

VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera en vindkraftspark med ca 16 
vindkraftsverk i ett område nordväst om Ljömsebosjön i Sala kommun. En 
samrådsprocess kring projektet påhörjades i slutet av 2011. VKS inbjuder nu till ett 
fortsatt samråd, 

YTTRANDE 
Sala kommun ser positivt på att samrådsunderlaget nu kompletterats med 
ytterligare fotomontage och siktanalyser samt att fortsatt utredning pågår kring 
vindkraftsverkens påverkan för fladdermöss och fåglar. I övrigt kvarstår flera 
synpunkter från det yttrande som Sala kommun tidigare lämnat, daterat 2011-12-
11. Sala kommun förutsätter att dessa punkter redovisas i samband med att 
tillståndsansökan lämnas in för vindkraftsetableringen. 

I den fortsatta utredningen är det även viktigt att belysa projektets påverkan på de 
arter i området som är upptagna i Artskyddsförordningen. Förslag på åtgärder för 
att minimera eventuella skador på dessa arter bör presenteras. 

Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bilaga: Samrådsyttrande, Vindkraftspark - Norrberget, 2011-12-11 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
80)( 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel; 0224-550 00 
Fax: 0224"188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Planering- och utveckling 



Bilaga KS 2012/205/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 

YTIRANDE 

Samrådsyttrande, Vindkraftspark - Norrberget 

BAKGRUND 
VKS Vindkraft i Sverige AB planerar att etablera en vindkraftsanläggning inom ett 
höjdområde mellan Västerfärnebo och Sala, nordväst om Ljömsebosjön. VKS har 
studerat två olika preliminära utformningsalternativ för vindkraftsparken, ett med 
22 vindkraftverk och ett med 16. 

För Sala kommun är förnyelsebar energi är en viktig fråga. l den gällande 
översiktsplanen är hållbar utveckling i fokus och i Klimatstrategin för Sala kommun, 
antagen av kommunfullmäktige 2006-10-19, anges följande: 

Den energi som produceras i kommunen ska självklart varaförnybar. De 
förutsättningar som finns i kommunen medger goda förutsättningar för t.ex. 
kraftvärme för el- och värmeproduktion samt småskalig biogasproduktion. De 
bränslen som används till detta ska vara lokalt producerade, vilketger fiera 
hållbarhetsvinster; en ekonomiskt livskraftig landsbygd, en bibehållen öppen 
landskapsbild, ökadförsörjningssäkerhet och minskade transporter. 

Tyvärr är vindförhållandena inom kommunen relativt ogynnsamma för vindkraft 
enligt de vindkarteringar som gjorts och med dagens energipriser. Även vad gäller 
småskalig vattenkraft är möjligheterna begränsade. Solenergi, både aktiv och passiv, 
borde däremot kunna utnyttjas betydligt mer omfattande än idag. 

Mycket har dock hänt på vindkraftsområdet sedan Klimatstrategin antogs 2006. 
Idag antas vindförhållandena vara goda för vindkraftverksetablering på flera platser 
inom Sala kommun, bland annat på Norrberget. 

YTTRANDE 
Innan Sala kommun kan ta ställning till föreslagen vindkraftspark på Norrberget 
förutsätter vi att VKS kommer att utreda och redovisa följande punkter: 

Mark och vatten 

• Vindkraftsanläggningens påverkan på mark, vatten och våtmarker i och 
omkring verksamhetsområdet. Påverkan kan uppkomma nedströms 
avrinningsområdet under både anläggningsarbeten, vägbyggen och 
ledningsdragningar. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

• Planering för framtida nedmontering och skrotning av vindkraftverk och 
internt kabelnät. 

Djur, natur och kulturmiljö 

• Vindkraftsanläggningens påverkan på skyddsvärd natur, kulturmiljö och 
riksintressen i närområdet. 

• Vindkraftsanläggningens påverkan på djurlivet. Frågan kring flyttfåglar och 
fladdermöss behöver utredas särskilt. 

• Hur påverkas floran av vindkraftsanläggningen? 

Friluftsliv och bostadsbebyggelse 

• Hur påverkas utvecklingen till permanentboende i Ljömsebo stugområde av 
vindkraftsanläggningen? 

• Visuell påverkan av rörliga periodiska skuggor och reflexer från 
vindkraftverkens rotorblad för närliggande bostäder och känsliga närmiljöer 
behöver redovisas genom skuggberäkningar. 

• Hur hanteras risker runt vindkraftverken, såsom nedisning? 

• Ljudnivåberäkningar som visar vilka bullerstörningar som uppkommer för 
boende och friluftsliv i närområdet. 

• Vilka effekter får friluftslivet inom verksamhetsområdet och i närområdet? 

Landskapsbild 

• Det visuella intrycket av de två olika exploateringsalternativen bör redovisas 
genom tydliga fotomontage, illustrationer, perspektiv eller liknande för att 
visa hur landskapsbilden påverkas från olika platser. 

Trafik 

• Vilka nya vägar behövs till området? Hur påverkar nya vägar landskap och 
natur i byggskedet och vid skötsel av vindkraftsparken? Hur påverkas 
trafikrörelserna i området? 

• Kan den planerade vindkraftsanläggningen komma att beröra förslaget kring 
ny sträckning av Dalabanan? 

Kicki Söderback 
planarkitekt 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Helena Lindström 
miljöinspektör 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Kjell Eklund 
kommunekolog 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Bilaga KS 2012/205/3 

VKS ~ VKS Vindkraft Sverige AB 

VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera en vindkraftpark med ca 16 
vindkraftverk inom ett område beläget ca.1 O km nordväst om Sala tätort i Sala 
kommun. Den planerade vindparken är förlagd till elt skogsområde som ägs av 23 
fastighetsägaren. Informationsmöte med öppet hus har tidigare hållits som ett led i 
samrådsprocessen. 

VKS Vindkraft Sverige AB inbjuder nu till elt fortsatt samråd i enlighet med MB 6 kap 
4 § andra stycket. 

Från den 12 oktober finns underlag för fortsatt samråd att tillgå på VKS 
hems ida: 

www.vksvind.se/proiekt/norrberget 
sök under rubriken "fortsatt samråd" 

För dig som inte kan tillgå materialet via hemsidan finns möjlighet att få det sänt per 
post, vänligen kontakta oss i så fall. 

Samrådstiden pågår mellan den 12 oktober och den 12 november 2012. Synpunkter 
ska inges senast den 12 november gärna via mail eller brev. 

Det här brevet har sänts till samma krets som vid förra sarnrådstillfället, d.v.s. till alla 
fastighetsägare och boende inom en radie av 2 km från projektområdets yttre gräns 
före förändring av områdesgränsen. 

Kontaktuppgifter: 
Projektledare Nadine Jörres 0141 - 44 11 62, nadine.jorres@vksvind.se, eller 
Informationsansvarig Fredrik Sander 0141 - 4411 51, fredrik.sander@vksvind.se 

Med vänliga hälsningar 

Nadine Jörres 
VKS Vindkraft Sverige AB 

VKS Vindkraft Sverige AB 
Strandvägen 169 
591 46 Motala 

www.vksvind.se 
e-mail: info@vksvind.se 

tel: 0141-4411 00 



VKS 
Vindkraft Sverige AB 

Vindpark Norrberget 

För att få tillstånd att bygga en vindkraftpark måste området noggrant utredas och 
inventeras, dels för att visa hur förändringen kan påverka området men också för att 
visa på vilka konsekvenser förändringen förutses medföra och hur dessa ska 
minimeras. 

Ett flertal undersökningar har genomförts och ytterligare arbete pågår för att utreda 
vindkraftsparkens konskevenser. Nedan redovisas ett utdrag av aktiviteter de 
undersökningar som genomförts. 

Allt material kommer att redovisas i samband med att ansökan om miljötillstånd 
kungörs. 

1. Samråds och informationsaktiviteter 
• Samråd med Länsstyrelsen och kommunen 31 oktober 2011 
• Öppet hus utställning (samråd med berörda och allmänheten) 26 oktober 2011 
• 9 juni 2012 genomfördes ett studiebesök vid en vindkraftpark utanför Ludvika. 
• Möte med Länsstyrelsen 6 februari 2012 
• Möte med Omitologema i Sala 6 februari 2012 
• Möte med Vägföreningen Örsingsbo GA 10 april 2012 
• Informationsmöte Ljömsebo 11 april 2012 

2. Natur- och kulturvärdesinventering 
Under hösten 2011 inventerade Skogsstyrelsen natur- och kulturvärden längs med 
och vid sidan av planerade vägsträckningar. Planerade verksplatser inventerades 
också med en radie om 100 meter. Verksplatser och vägsträckningar justerades i 
vissa fall med anledning av de natur- och kulturvärden som identifierades under 
inventeringen. 

Under hösten 2012 har Skogstyreisen gjort en kompletterande fältundersökning för 
de nya verksplaceringama och vägsträckningama. Här har vägsträckningar och 
verksplatser anpassats efter natur- och kulturvärden i området. 

3. Fågelinventering 
Redan tidig vårvinter gjordes de första fältbesöken för att undersöka förekomsten av 
bl.a. skogshöns och rovfågel. Under våren och sommaren har ytterligare utretts 
förekomsten av rovfågel och andra arter avseende häckningsförekomst, flyttstråk, 
linjetaxeringar mm. 

Utredningsarbete avseende främst flyttfågel och då i synnerhet sädgås och knölsvan 
fortsätter under hösten. 

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala· fortsatt samråd 



VKS 
Vindkraft Sverige AB 

Arbetet med fågelinventering och bedömning av påverkan samt förslag av eventuella 
skyddsåtgärder och kontrollprogram fortskrider under hösten och vintem. 

4. Fladdermusinventering 
En fladdermusinventering har genomförts av under sommaren och sensommaren. 

En fladdermusinventering påbörjades med förstudier och karteringar under våren. 
Under sommaren har området besökts främst nattetid och avlyssningsboxar har salts 
upp i träden. Med hjälp av avlyssningsboxarna har vi samlat in information om 
förekomst, frekvens och underlag för artbestämning. 

Med informationen efter genomförd inventeringen har parklayouten justerats 
ytterligare. 

En slutrapport är klar och bedömningen är att fladdermössbeståndet inte kommer att 
påverkas negativt aven vindkraftsetablering i området. 

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala· fortsatt samråd 



VKS 
Vindkraft Sverige AB 

Vindkraftparkens utformning 

Flera faktorer är styrande för vindkraftverkens placeringar inom projektområdet. En 
etablering ska utformas för bästa hushållning med områdets vindresurser i enlighet 
med hushållningsprincipen i Miljöbalken samtidigt som påverkan på människors 
hälsa och miljö ska minimeras. 

Tidigare har två alternativa utformningar av parken presenterats. Eftersom 
vindmätningen i området nu har pågått under mer än 1 år har våra experter med 
hjälp av erhållna vinddata gjort bedömningen att alternativet med färre verk med 
något större rotor är mest lämpligt för Norrberget området. Det innebär 16 
vindkraftverk med en totalhöjd inklusive rotor om maximalt 199 meter. 

I förhållande till de placeringsförslag som tidigare visats har justeringar gjorts till följd 
av natur- och kulturinventeringar och åtskilliga fältbesök. 

Av utformningsförslaget framgår också vilka vägar som kommer att användas, 
byggas nya och hur uppställningsytor kan förläggas intill vindkraftverken. 

Det utformningsförslag som visas är resultatet av hittills nedlagt arbete och 
nuvarande kunskapsläge. ytterligare tillkommande information kan leda till 
förändringar och helt fastställd är utformningen först då ansökan om miljötillstånd och 
MKB lämnas till Länsstyrelsen i Västerås. 

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala - fortsatt samråd 
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Vindkraft Sverige AB 

Landskapsbilden & Fotomontage 

Generellt blir konsekvensen för landskapsbilden mindre i skogslandskap än i öppna 
landskap vid etablering av vindkraftverk. Skogen och den kuperade terrängen i detta 
område begränsar sikten inne i utredningsområdet. När man rör sig i skogsområdet 
ser man oftast inget vindkraftverk förrän man kommer nära och då upplever man 
vindkraftverkens verkliga storlek. På håll syns vindkraftparken tydligare eftersom de 
höjer sig högt över skogens träd, men de uppfattas då i gengäld som mindre. På 
dessa stora verk rör sig rotorbladen lugnt och harmoniskt vilket minskar den visuella 
störningen. Betraktarens inställning till vindkraft har betydelse för hur vindkraftverken 
kommer att uppfattas. 

Konsekvensen för landskapsbilden redovisas med hjälp av fotomontage samt i 
beskrivande texter med bedömning av graden av påverkan från olika punkter i 
landskapet. I tidigare publicerat samrådsmaterial samt vid informationstillfällen har 
fotomontage visats för de två alternativa utformningsförslagen för vindkraftparken. Då 
antal och val av vindkraftverk nu är beslutat i planeringsprocessen har nya 
visualiseringar tagits fram. Fotomontagen visas både som realistiska illustreringar 
samt med förstärkta och rödfärgade vindkraftverk. 

Vindkrattsprojekt Norrberget i Sala· fortsatt samråd 





Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala 

Beskrivning av använd metod för synbarhetsanalys 

Bilaga C till miljÖkonsekvensbeskrivning 

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken 

Bakgrund 
På uppdrag av projektbolaget Vind park Norrberget i Sala AB ansöke,' VKS Vindkraft Sverige AB om 
tillstånd enligt mHjdöalken alt upplöra upp till 16 st vindkraftverk i ett skogsområde beläget mellan 
Sala och Västerfärnebo. För att utreda hur den planerade vindkraftsetablerin(Jen kommer alt påverka 
landskapsbilden har en teoretisk synbarhetsanalys gjorts, Nedan beskrivs tillvägagångssätt, underlag 
och samlad bedömning av analysen. 

Metod 
Analysen är uHörd med dataprogrammet ArcG1S och är baserad på senaste tillgängliga topografiska 
kart.or från Lantmäteriet, dvs, Vägkart.an i shape-fiI format. 

Parametrarna tör beräkningen är som följer: 
• Vindkraftverkens antagna totalhöjd är 199 met.er över marken, 
• Skogens totalhöjd har antagits vara 15 meter. 
• Utgångspunkt är att inga v',ndlqaftverk är synliga direkt utifrån skogsomräden eftersom träden 

starkt begränsar synbarheten. 
• Den teoretiska betraktarens ögonhöJd har antagits till 1,6 meter. 
• Ingen hänsyn har tagits till befintliga byggnader eller buskar. 

Huruvida vindkraftverken verkligen är synbara från de platser som är markerade i kartbilagorna har 
vidare undersökts och verifierats respektive falsifierats med ett f!ertal fotomontage, En synbarhets
analys (även kallad siktfält- eller siktanalys) är enbart ett hjälpmedel för att hitta lämpliga fotopunkter 
för fotornontago som redovisas i följande bilagor. Dot finns eH antal områden från vilka de planerade 
vindkraftverken kornmer att synas mon IHmväl är vindkraftverken i många fall skymda av skog, vege
tation eller byggnader. I vissa fal! kan vindkraftverken även vara synliga i skogsområden på grund av 
att vegetationen inte helt döljer utSikten, Tillgänglig topografisk karta som använts vid denna typ av 
analys har har relativt grova uppgifter gällande rnarkhöjd, 
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Teckenförklaring 
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Vindkraftpark Norrberget 
Topografi 

Teckenförklaring 
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Vindkraftpark Norrberget 
Siktanalys baserad på topografin 
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Vindkraftpark Norrberget 
Siktanalys med skog och topografi 

Teckenförklaring 
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VKS 
Vindkraft Sverige AB 

Hinderljusmarkering 

Transportstyrelsens reglering säger följande (TSFS 2010: 155): 

Vindkraftverk över 150 meter ska förses med högintensiv hinderbelysning. Om det 
finns bostadsbebyggelse inom en radie av 5 km från ett föremål ska högintensiva ljus 
avskärmas så att direkt ljus inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 kilometer 
från föremålet. 
Ljuset skall ha intensiteten 100 000 candela (cd) dag, 20 000 cd i skymning / gryning 
och 2 000 cd vid mörker. 

Dessa regler kan även laddas ned från Transportstyrelsens hemsida: 

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS svenska1TSFS%2020101TSFS 
2010-155.pdf 

Som reglerna ovan säger reduceras ljusstyrkan väsentligt under gryning / skymning 
och än mer under natten. Dessutom är det inte alla verk som behöver markeras med 
högintensivt ljus utan endast de verk som utgör yttre gräns i vindparken. Övriga verk i 
parken förses med lågintensivt fast rött sken. 

Ljuset från de högintensivt markerade verken blinkar med en "mjuk" blinkning och 
inte "blixtrande" som den gamla typen av hinderljus. Frekvensen är 40 - 60 
blinkningar per minut. 

Verken förses med den avskärmning som omtalas ovan och inget ljus med direkt 
sken når marken inom en radie av 5 km från verken. 

Bilden nedan visar ljuskäglan som strålar ut ifrån vindkraftverket ( 4° i horisontens 
riktning). Det visar alltså hur man förhindrar både ljuseffekter uppåt som påverkar 
stjärnhimmel men även neråt som stör synintryck eller bländar. Man förhindrar på så 
att skogen "lyses upp". 

Visualiseringarna som följer har tagits fram för att visa hur vindparken ser ut i mörker 
vid klar väderlek. 

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala - fortsatt samråd 



Vindkraftsområde Norrbe 
Sala kommun, 
Västmanlands län 

- Hinderljusmarkering -

Teckenförklaring 
Preliminärt etableringsområde 

;:'.1 
Preliminär parklayout , 
-', 
Verk med högintensivt vitt blinkande ljus 
O 

Verk med lågintensivt rött fast ljus 
@ 

PRELIMINÄR 

Kartunderlag: 
Copyright Lantmäteriverket. Ärende nr M2004J2092 

VKS 

Sweden 
11 00 2012-09-12 



VKS 
Vindkraft Sverige AB 

Anslutning av Norrbergetparken till det kringliggande elnätet 

Vindkraftsparken Norrberget beräknas ungefärligen producera omkring 125GWh per 
år, det motsvarar behovet av hushållsel för omkring 30 000 hushåll. 

För att kunna transportera den av vindkraftsparken producerade elen så kommer det 
att ske en uppgradering av befintlig 70Kv ledning som passerar öster om parken ner 
mot Sala. Det kommer även att behövas ett nytt ställverk inom parken och et! stycke 
ny 70Kv ledning från det nya ställverket till den befintliga ledningen. 

Det elnät som förbinder vindkraftverken med varandra inom Norrberget området 
kommer at! förläggas i mark i samband med vägbyggnationen och förstärkningen av 
befintliga vägar på et! djup av minst 55cm. 

VKS diskuterar i dagsläget ett projekteringsavtal med Vattenfall som har 
områdeskoncession i område!. Avtalet innebär at! projekteringen och 
tillståndshanteringen inför byggnationen av den nya elledningen och ställverket samt 
uppgradering av de befintliga nätdelama utförs av Vattenfall, med samråd och 
information till markägare och kringboende enligt tillståndsprocessen för elnä!. 

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala - fortsatt samråd 


