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Samrådsyttrande, vindkraftsprojekt Målarberget 
Sala kommun har getts tillfälle att lämna synpunkter på ett planerat 
vindkraftsprojekt i Målarberget. Norbergs kommun. 

VKS Vindkraft i Sverige AB planerar att etablera en vindkraftsanläggning med 38 
vindkraftsverk mellan Avesta och Norberg. Delar av det aktuella området ligger ca 1 
km från gränsen mot Sala kommun. Norbergs kommun har tagit fram ett 
planeringsunderlag där lämpliga områden för vindkraft pekats ut. Målarberget utgör 
ett av dessa områden. I det fortsatta arbetet för att utveckla vindkraftsprojektet 
Målarberget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning anser Sala kommun att 
följande bör beaktas: 

• Boende och verksamma i Sala kommuns nordvästra del bör tidigt i 
processen informeras om vindkraftsplaneringen och ges möjlighet att lämna 
synpunkter på projektet. 

• Kommande samrådshandlingar bör förses med tydliga och skalenliga 
fotomontage för att visa hur de planerade vindkraftverken kan komma att 
påverka utblickar från sydost, d.v.s. från byarna Häggebäcken, Nilsbyn, Stora 
Mattsbo och Västerbykil i Sala kommun. 

• Anläggningsarbetena vid uppförandet av vindkraftverken och vid 
nybyggnation av vägar i områden kräver i regel markavvattning. Det är då 
särskilt viktigt att beskriva hur detta kommer att lösas. Kravet bör vara 
lokalt omhändertagande för att undvika slamtransport och urlakning av 
tungmetaller som förs ner i recipienter och vidare ner i huvud vattendragen 
Svartån i söder och Dalälven mot norr. 

• Påverkan för de bebyggda delarna av omlandet inom en radie om 5 km bör 
utredas vidare då projektet omfattar så höga vindkraftverk som 200 meter. 
Störningar beträffande ljud, rörelser och för trakten nya 
byggnadskonstruktioner bör utredas vidare. 

Samhällsbyggnadskontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress : Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fal(: 0224-18850 
kommu n.info@sala.se 
www. sala.se 
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Vindkraftspark 

Målarberget 
Inbjudan till samråd enligt 6 kap Miljöbalken 

VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera en 
vindkraftanläggning med ca 38 vindkraftverk inom ett 
område mellan Norberg och Avesta i Västmanlands 
och Dalarnas län. Merparten av området är skogsmark 
och genom området går ett antal skogsbilvägar och en 
vandringsled. Efter våra kontakter med markägarna i 
området har vi valt att kalla projektområdet för Målar
berget. 

Under sommaren 2010 identifierade vi området som 
ett av få riktigt intressanta större områden för vindkraft 
i Västmanland. Den vindkartering som finns för Sverige 
visar på goda vindförhållanden i området samtidigt 
som vi bedömer att det finns goda möjligheter att vind
kraft i området kan samsas med andra intressen. 

Projekt Målarberget är så stort att det enligt lagstift
ningen automatiskt kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan och VKS genomför nu ett utökat samråd 
en ligt MB 6 kap 4 § andra stycket. Ett stort samråd 
innebär att vi förutom Länsstyrelsen, kommunen och 
enskilda särskilt berörda även bjuder in övriga statliga 
myndigheter, intresseorganisationer och berörd allmän
het. 

Samrådstiden är 8 oktober - 5 november 2012 . Under 
tiden finns samrådshandlingar som beskriver projektet 
på vår hemsida www.vksvind .se/projekVmålarberget . 
De kan också beställas från oss, ring 0141-44 11 00. 

Har du frågor kontakta oss gärna: 
Projektledare Nadine Jörres 0141-44 11 62, 
nadine.jorres@vksvind.se eller 
Informationsansvarig Fredrik Sander 0141 -44 11 51, 
fredrik.sander@vksvind.se 

Lördagen den 20 oktober 2012 kl. 10.00-15.00, 
inbjuder VKS Vindkraft Sverige AB alla intresse
rade till ett Öppet Hus i Hökmora Bygdegllrd. 

Här kommer vi att informera om vindkraftsplanerna 
och dess förmodade konsekvenser. Vi vill också ta 
emot dina synpunkter och din kunskap om området. 

Välkommen! 
VKS Vindkraft Sverige AB 
Strandvägen 169, 591 46 Motala 
www.vksvind.se. tel 0141-4411 00 



Lokalisering & Utformning 

lokalisering 
Vindförhållanden 
Vid lokalisering av Målarberget har vindtillgången 
varit en grundläggande faktor. Enligt den nationella 
vindresursberäkningen från Meteorologiska institutio
nen vid Uppsala universitet (MIUU) har projekt
området Målarberget en årsmedelvind kring 6,5 m/s 
på 71 meters höjd och 7 m/s på 103 meters höjd, 
vilket är bra vindar för att få ekonomisk bärighet i 
projektet. 
Under maj 2012 byggdes en 120 meter hög vind
mätningsmast i området. Masten är utrustad med 
meteorologisk utrustning och levererar kontinuerligt 
vinddata. De uppgifter som framkommer ligger sedan 
till grund för parkens slutliga utformning och val av 
vindkraftverk. 

Planförhållanden och bebyggelse 
Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner har i ett 
samarbete tagit fram ett underlag för att underlätta 
för utbyggnaden av vindkraft i kommunerna. I Nor
bergs kommun är denna plan antagen som ett plane
ringsunderlag för vindkraft. I planen pekas ett antal 
områden ut som anses lämpliga för vindkraft och där 
motstående intressen antas kunna förenas med vind
kraft. Det aktuella området kring Målarberget åter
finns inom område benämnt Vi6. I området för den 
planerade vindkraftsetableringen finns inga bostäder. 
Närmast belägna by är Olsbenning i söder. Ytterligare 
gårdar och hus omger projektområdet. 

Infrastruktur 
Området för Må
larberget utgörs 
t ill största delen 
av mark som 
används för mo
dernt skogsbruk. 
Riklig mängd av 
skogsvägar be
gränsar behovet 
av ny väg och li
kaså är tillfartsvä
garna till området 
av god standard 
som lämpar sig 
för etablering av 
vindkraftverk. 
Verken föreslås 
transporteras till Väg in i omrMet 
området via väg 
68 väster om området. Det finns även goda vägförbin
delser i öster och söder. 

Utformning 
Placering inom projektområdet 
Styrande faktorer för vindkraftverkens placeringar 
inom projektområdet är: 

• Tillgång på vindenergi, tillräckligt 
avstånd mellan verken 

• Ljudnivå, högst 40 dB(A) vid 
samtliga bostäder 

• Skuggeffekter vid bostäder 

• Natur och kulturvärden 

• Påverkan på landskapsbilden 

• Avtal med berörd markägare 

Det område som teoretiskt skulle kunna vara möjligt 
för en vindkraftsetablering då hänsyn tagits till 
avstånd till bostäder visas på översiktskartan. 
I projektområdet finns 8 fastighetsägare. Den 
största enskilda fastighetsägaren är Sveaskog. 
Området beräknas preliminärt i ett tidigt 
skede kunna rymma runt 38 vindkraftverk. 

Vindkraftverk 
I planeringsarbetet har vi studerat en preliminär ut
formning av vindparken med 38st 2-4 MW verk och 
en maxhöjd om 199 m. Den planerade vindparken 
genererar en årlig elproduktion på ca 210 GWh. 

Vilken verks typ som kan komma att vara lämplig beror 
på resultaten av vindmätningarna. Hur vindkraftverken 

r 
i , 
! 
; 

/// 

.~,/ 

~-- ------

, , . , . , 

placeras 
inom områ
det beror på 
det pågå
ende sam
rådet och 

I ! '!ntt;~ /
---->\ 

" \ 

den fortsatta 
tillstånds pro- I 

cessen. t 
Vindkraft- . ! 
verkens i ~ 
placering 
styrs även av 
vind-
energi- och 
markför-

, 
, , , , , 
, , 

---

hållanden, 
strävan att 

Principskiss. VindkraHverkets delar. 

reducera 
påverkan från ljudutbredning och skuggning för närbo
ende, samt av identifierade natur- och kulturvärden. 

: , 

.! 
,/ 



Omfattning 
Vägar och uppställningsplatser 
För att transportera vindkraftverk ställs det krav på 
vägarna som leder fram till lokaliseringen. Vägbredden 
skall vara cirka 5 meter. Vanliga markvägar är ofta ca 
2,5 meter breda och behöver därför förstärkas och 
breddas. 

För att kunna uppföra och underhålla vindkraftverken 
behövs dessutom nybyggnation aven uppställnings
plats för kran vid varje verk. 

Elanslutning 
Projektområdet ligger inom Vattenfalls områdeskon
cession och det är sannolikt de som kommer att 
utföra arbetet med att ansluta etableringen till befint
ligt nät. 

Vattenfall arbetar i dagsläget med en djupare analys 
av situationen i området. men har delgivit två anslut
ningsmöjligheter i ett första steg. Det finns ett ställverk 
nordväst om Norberg som bedöms ha tillräcklig kapa
citet för att kunna ta emot uppskattade elleveranser 
från vindkraftsetableringen. Nätet bedöms också vara 
stabilt. 

Hur det ska anslutas är inte fastlagt, en möjlighet är 
att ansluta med ett påstick på befint lig 130kV ledning 
som passerar nordväst om parken. En annan möjlig
het är att förlägga ett 30kV kabelförband direkt till 
ställverket. Elledningar inom området kommer att för
läggas i anslutning till de tillfartsvägar som avses nytt
jas. Det kommer att uppföras en ny fördelningsstation 
i den nordvästra delen av parken där det interna nätet 
kommer att anslutas. 

Trafikverket har en 130kV 2-fas banledning som 
passerar rakt igenom projektområdet, till vilken ett 
hänsynsavstånd behöver hållas. 

Ställverk nordväst om Norberg 

Omfattning & Konsekvenser 

Konsekvenser 

En vindkraftetablering påverkar landskapet på ett di
rekt sätt; genom den fysiska etableringen med funda
ment, vägar och elledningar, samt på ett indirekt sätt 
genom att landskapsbilden förändras. 

Landskapsbild 

Fotomontage Olsbenning 

Vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden beror 
mycket på avståndet till vindkraftverken, verkens 
storlek, antal och hur hela anläggningen är utformad. 
Fotomontage har tagits fram för att illustrera påverkan 
från olika platser i projektområdets omgivning. Dessa 
fotomontage kommer att visas under Öppet hus. 
Landskapets skogliga karaktär och områdets topogra
fiska förutsättningar medför att vindkraftverken främst 
syns på avstånd från de öppna delarna i omgivande 
landskap 

Kulturmiljö 
Cirka 1,5 km söder om projektområdet ligger Olsben
ning, som är en äldre bergsmansby av riksintresse för 
kulturmiljö, se fotomontage ovan. Inom området finns 
Digerkällan, en känd hälsokälla, till vilken vi föreslår ett 
respektavstånd om ca 200 m från närmaste verks
plats. I området finns även ett antal fornlämningar 
med anknytning till bergshanteringen. Under det 
fortsatta arbetet kommer en arkeologisk utredning att 
genomföras. 

Naturmiljö 
Området består till största delen av skogsmark med 
inslag av våtmarksområden. Vindparkens påverkan på 
naturmiljöer utgörs av lokal påverkan på de markytor 
där vindkraftverken ska placeras, samt där vägar och 



Konsekvenser 

ledningar kommer att anläggas. Inom det planerade 
projektområdet finns ett Natura 2000-område och 
naturreservat, Komossen. Inom projektområdet finns 
också ett antal skyddsvärda biotoper, främst i form av 
våtmarker och sumpskogar. Det finns även ett antal 
sjöar och vattendrag som omfattas av strandskydd. För 
att få en bättre bild av områdets naturvärden kommer 
en naturinventering att genomföras. Särskilda studier 
kommer också att genomföras av hydrologin i områ
det. För att reducera påverkan på områdets värdefulla 
naturmiljöer kommer hänsyn att tas vid planering och 
anläggande av vindparken så att särskilt utpekade na
turvärden undviks. 

Friluftsliv och jakt 

Bryggan vid Dammsjön. 

Vindparken kommer inte vara inhägnad utan området 
kommer att vara fullt tillgängligt under driftstiden. Vind
kraftverken och vägarna kommer att dominera områ
det visuellt även om en relativt liten del av markytan 
påverkas direkt. Under själva byggtiden kan det hända 
att vissa djur undviker området på grund av ljud och ak
tiviteter. Erfarenheten visar dock att viltet vänjer sig och 
kommer tillbaka när de anpassat sig till de nya förhål
landena på platsen. Området berörs av Bruksleden, en 
längre vandringsled på ca 25 mil, vilken kan påverkas 
visuellt. 

Ljud 
Två slags ljud uppkommer i vindkraftverk; det maski
nella ljudet, som i ett modernt vindkraftverk är mycket 
begränsat, och det aerodynamiska ljud som uppstår 
från rotorbladen. Naturvårdsverkets generella rekom
mendationer ar att 40 dBA utomhus vid bostäder inte 
bör överskridas. Alla ljudnivåer anges som ekvivalentni
våer. Med ekvivalentnivå menas ett medelvärde över tid, 
inte ett tillfälligt ljud som kan uppstå av exempelvis ett 
passerande tåg. Parklayouten har utformats så att rikt
värdet 40 dB(A) kan klaras med god marginal till saml-

liga närliggande bostadsfastigheter. Oavsett vilken 
leverantör och vilket vindkraftverk som slutligen väljs 
för Målarberget kommer gällande riktvärde avseende 
ljudpåverkan gentemot närboende att hållas. 

Skuggor 
Rörliga skuggor från vindkraftverkens rotorblad kan 
upplevas som störande nära vindkraftverk vid soligt 
väder. I och med att avståndet ökar täcker rotorbladen 
en allt mindre del av solskivan och skuggorna blir mer 
diffusa. På 600-1000 meters avstånd från vindkraft
verken är skuggorna så pass diffusa att de inte längre 
går att uppfatta. I praktiken blir påverkan obefintlig 
eller lägre än vad beräkningarna visar eftersom be
räkningarna är utförda med värsta fall-scenario. De 
antaganden som har vägts in är bl.a. att solen lyser 
alla dagar om året, och att ingen skog eller terräng 
finns mellan vindkraftverken och betraktaren. 

Risker 
De olyckor med personskador som hittills har drabbat 
svenska vindkraftverk har varit arbetsskador i sam
band med uppförande av vindkraftverk, service och 
underhåll. Andra typer av tillbud som hänt och som 
skulle kunna drabba allmänheten eller egendom är 
nedisning och risk för iskast samt risk för att delar 
tex. av rotorblad lossnar. För att minimera risken 
förses vindkraftverken med säkerhetsanordningar som 
stänger av verken vid för hård blåst. Inga vindkraftverk 
placeras så nära bostadsbebyggelse att det skulle fin
nas någon risk ur säkerhetssynpunkt. 





Väg beskrivning till Hökmora Bygdegård 

Från Norberg 

.> kör norrut på vag 68 

.> svang till höger mot Hökmora 

.> svang till höger efter jarnvagskorsningen / 

.> sväng till höger efter ca 2,5 km ( rfP ; 

Från Avesta 

- kör söderut vid Krylbo mot Vansjö 

.> från Vansjö vidare mot Hökmora 

.> kör genom Hökmora 

svang till höger efter ca 2,5 km 



~VKS 
Samråd för planerad byggnation av vindkraft, 
Projektområde Målarberget, Norberg & Avesta kommun 

SAMRADSFORMULÄR MALARBERGET 

Namn: .. ...... . ... .......... .. ........... . ........ . .............. . ........ .... .. . ................................... .. 

Adress: ". " .. ""." ."""" .". "." .. " " ." .. ""."." ."."." .". " .. "". ". " ."."."."."." ."""" .. 

Telefon dagtid: ........... . .. .... ...... ... ... e-postadress: ............................. .... ................. .. .. 

Fastighet (vid förekommande fall): ........ . ... ... ........... ....... ... .. ...... . ............... ......... ... .. . 

I det fortsatta arbetet med att utveckla vindkraftsprojekt Målarberget och 
miljökonsekvensbeskrivning bör bolaget beakta att: 

När bolaget utvecklar beslutsunderlaget är följande viktigt att beakta: 

Övriga synpunkter och önskemål: 

Datum och underskrift: ... ... ... ........... ..................................... ........ ............. ..... .... .. 

Ifyllt formulär eller annan information som kan vara av värde för projektet skickas per post 
till : VKS Vindkraft Sverige AB, Strandvägen 169,59146 Motala, märk kuvertet 
"Samråd Målarberget". Använd gärna bilagd karta för anvisningar och extra blad om det 
behövs. 
Senast den 5 november 2012 ska synpunkterna ha inkommit till VKS för att kunna beaktas 
i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. 

Har du frågor? Projektledare Nadine Jörres 0141 - 44 11 62 , nadine.jorres@vksvind.se, eller 
Informationsansvarig Fredrik Sander 0141 - 44 11 51, fredrik.sander@vksvind.se 



Vad sker härnäst? 

Efter samrådstidens slut samlas alla inkomna 
synpunkter ihop i en samrådsredogörelse. I 
samrådsredogörelsen kommer det att finnas en 
sammanfattning av de synpunkter och förslag som 
framförts från de berörda. De inkomna synpunkterna 
ligger till grund för den fortsatta planeringen av 
parklayouten och miljökonsekvensbeskrivningen. 

Därefter kommer ytterligare utrednings-
arbete att ske för att utforma vindparken och färdigställa 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
När arbetet är fä rdigt skickas tillståndsansökan med 
bifogad teknisk beskrivning och miljö
konsekvensbeskrivn ing in till länsstyrelsen i 
Västmanlands län. 

~ VKS 
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Lokalisering 

VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera 
en vind park med preliminärt 38 vindkraftverk i 
ett skogrikt område mellan Norberg och Avesta. 
Merparten av området är skogsmark och genom 
området går ett antal skog s bilvägar och en vand
ringsled. Efter våra kontakter med markägarna i 
området har vi valt att kalla projektområdet för 
Målarberget. 

Under hösten/vintern 2010/2011 identifierade vi 
området som intressant för vindbruk och inledan
de kontakter med markägare påbörjades. Den 
vindkartering som finns för Sverige visar på goda 
vindförhållanden i området samtidigt som vi be
dömer att det finns goda möjligheter att vindkraft 
i området kan samsas med andra intressen. 

Projekt Målarberget är så stort att det enligt 
lagstiftningen automatiskt kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan och VKS avser därför 
genomföra utökat samråd enligt MB 6 kap 4 § 
andra stycket. Ett utökat samråd innebär att vi 
förutom Länsstyrelsen, kommunen och enskilda 
särskilt berörda även bjuder in övriga statliga 
myndigheter, intresseorganisationer och berörd 
allmänhet. 

Samrådstiden kommer preliminärt att vara under 
perioden oktober-november 2012, med Öppet 
hus för allmänheten i mitten av oktober. 

Har du frågor, kontakta oss gärna: 

VKS Vindkraft Sverige AB 
Strandvägen 169, 
591 46 Motala 

Projektledare Nadine Jörres: 
0141 -44 11 62, nadine.jorres@vksvind .se 

eller 

Informationsansvarig Fredrik Sander: 
0141 -44 11 51, fredrik.sander@vksvind.se 

Besök även vår hemsida www.vksvind .se. där det 
finns information om bolaget samt exempel på 
samrådsmaterial från andra projekt. 

1 

Lokalisering 
Projektområdet framgår av kartan på motsatt sida 
och är beläget i Norbergs och Avesta kommuner 
i Västmanlands och Dalarnas län. Avesta, Fag
ersta och Norbergs kommuner har i ett samar
bete tagit fram ett underlag för att underlätta för 
utbyggnaden av vindkraft i kommunerna. I Nor
bergs kommun är denna plan antagen som ett 
planeringsunderlag för vindkraft. Som framgår av 
kartan på motsatt sida ingår huvuddelen av pro
jektområdet för Målarberget i vindbruksplanen. 

I området för den planerade vindparken finns inga 
bostäder. Närmast belägna by är Olsbenning i 
söder. Andra byar är Hökmora och Nyhyttan som 
ligger 1 km söder respektive 1 km väster om om
rådet. Ytterligare gårdar och hus omger projekt
området. Enligt kommunens vindkraftsutredning 
kan området rymma upp till 55 vindkraftverk. 

Vid lokalisering av Målarberget har vindtillgången 
varit en grundläggande faktor. Enligt den natio
nella vindresursberäkningen från Meteorologiska 
institutionen vid Uppsala universitet (MIUU) har 
projektområdet Målarberget en årsmedelvind på 
mellan 6,5 och 7 m/s på 103 meters höjd, vil
ket är bra vindar för att få ekonomisk bärighet i 
projektet. 

För att ytterligare undersöka och säkerställa 
vindresurserna har en 120 meter hög vindmät
ningsmast satts upp i området. Masten kommer 
vara utrustad med meteorologisk utrustning och 
levererar kontinuerligt vinddata. De uppgifter som 
framkommer ligger sedan till grund för parkens 
slutliga utformning och val av vindkraftverk. 

I projektområdet finns 8 fastighetsägare. Den 
största enskilda fastighetsägaren är Sveaskog 
med f~stigheterna Bjurfors 8: 1 i Norberg och 
Stora Avesta 1:47 i Avesta. 
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tion av vägar behövs fram till verken. Dessutom 
tillkommer en uppställningsplats vid varje vind
kraftverk för kran vid uppförande och underhåll av 
vindkraftverken. 

Verken föreslås transporteras till området via väg 
68 väster om området. Det finns även goda väg
förbindelser i öster och söder. 

Elanslutning 
Projektområdet ligger inom Vattenfalls om
rådeskoncession och det är sannolikt de som 
kommer att utföra arbetet med att ansluta eta
bleringen till befintligt nät. 

Vattenfall arbetar i dagsläget med en djupare 
analys av situationen i området, men har del-
givit två anslutningsmöjligheter i ett första steg. 
Det finns ett ställverk nordväst om Norberg som 
bedöms ha tillräcklig kapacitet för att kunna ta 
emot uppskattade elleveranser från vindkrafts
etableringen. Nätet bedöms också vara stabilt. 
Hur det ska anslutas är inte fastlagt, en möjlighet 
är att ansluta med ett påstick på befintlig 130kV 
ledning som passerar nordväst om parken. En 
annan möjlighet är att förlägga ett 30kV kabel
förband direkt till ställverket. Elledningar inom 
området kommer att förläggas i anslutning till 
de tillfartsvägar som avses nyttjas. Det kommer 
att uppföras en ny fördelningsstation i den nord
västra delen av parken där det interna nätet kom
mer att anslutas, se karta sid 2. 

Trafikverket har en 130kV 2-fas banledning som 
passerar rakt igenom projektområdet, till vilken 
ett hänsynsavstånd behöver hållas. 

Omfattning och utformning 
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